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MOSKVA 2013
Prvý raz aj dve mamičky – nabudúce až tri?
MAŤOV STĹPČEK: Ako sa obrniť voči stresu

Štyri slovenské tromfy 
o šampionáte v Moskve

LEGENDY
Spomienky na Moskvu: radosť, slzy, hnev

VČERA A DNES
Helsinský rozprávkový týždeň 1983

TALENT
Lenka Kršáková: Modeling? Nie. Atletika!

METODICKÁ PRÍLOHA
Silový tréning v šprinte

BEH ZA ZDRAVÍM
Po Slovensku sa rozlialo azúrové more

SLOVENSKÉ ŠAMPIONÁTY 2013
Domáci vrchol bez rekordov

UNIVERZIÁDA 2013
Zlato po 36 rokoch: vtedy Plachý, teraz Kučera
Dúfam, že rozprávke ešte nie je koniec

ROZHOVOR
Martin Illéš: Na dne nie sme, 
ale zmena fi lozofi e je nevyhnutná

MLÁDEŽNÍCKE VRCHOLY
Letný výlov: striebro a hŕba osobákov
Talent od Boha, tvrdí o Peškovej tréner

U NÁS V KLUBE
AC Nové Zámky: Zázraky v amatérskom prostredí

NÁVRATY
Korčok: Obstáli sme so cťou

Návrat do Lužník
Rusko je na vlne, v najbliž-

ších rokoch uvidí ZOH 2014 
aj MS vo futbale 2018. Prvou 
previerkou jeho organizátor-
ských schopností bude atle-
tický svetový šampionát. Veľ-
ká atletika sa vracia do Lužník, 
symbolu športu bývalého So-
vietskeho zväzu a najmä roz-
poruplnej olympiády 1980.

Najväčšie obavy vládnu o divácku návštevnosť. 
Ruskí fanúšikovia napriek super kvalite vlastných 
atlétov ich nikdy vo veľkých počtoch nesprevádzali 
doma ani vo svete. Zapojené sú školy, armáda, tak sa 
nechajme prekvapiť. Poloprázdne tribúny nikto nech-
ce aj preto, že po londýnskej olympiáde bude šam-
pionát zvláštny. Veľa hrdinov je zranených alebo ne-
cíti formu hodnú olympijského víťaza či medailistu. 
Štatistici narátali až 30 špičkových mien, ktoré budú 
z rôznych dôvodov chýbať. To na druhej strane dáva 
šancu novým menám usadiť sa na najvyšších po-
stoch. Údaje o najvyššom počte zúčastnených krajín 
(206) alebo rekordnom počte televíznych spoločností 
preberajúcich signál (200, chvalabohu, vrátane RTVS) 
sú len malými plusmi proti headlinovým absenciám 
Gaya, Powella a Campbellovej-Brownovej. Zoznam 
dopingových previnilcov sa rozširuje, čo je dobre, 
kontroly sa skvalitňujú a sú cielené aj na základe ďal-
ších sprievodných informácií (výrazné zlepšenie vý-
konnosti a pod.). 

Usain Bolt pobeží v Rusku prvýkrát v kariére, cie-
ľom sú tri zlaté. Ak zvládne štart na 100 m a kolegovia 
mu pripravia dobrú pozíciu v štafete, môže ich získať 
(o 200 m nikto nediskutuje). Bol by tak zaslúženou 
hviezdou šampionátu. Z tzv. menej známej vlny sa 
môžu o vysokú kvalitu postarať Ukrajinec Bondaren-
ko vo výške, Američanka Rollinsová na 100 m prek. 
alebo aj domáca Zaripovová na 3 000 m prek. Slo-
vensko sa dopracovalo k solídnej jedenástke s jed-
nou-dvoma šancami na pozíciu v top 8. Hlavne si však 
želáme, aby atletika potvrdila pozíciu olympijského 
športu číslo jeden bez trhlín, aby to Rusi všetko kvalit-
ne a bezpečne zorganizovali a aby vás pri televíznych 
obrazovkách sem-tam nadchli aj naši.

 ALFONS JUCK,
atletický manažér, priamy účastník všetkých MS 

od Tokia 1991, v Moskve vedúci informačného tímu 
organizačného výboru a IAAF pre médiá

„Súčasný potenciál mos-
kovskej jedenástky je kdesi 
na úrovni jedného umieste-
nia v prvej osmičke a prípad-
ne ešte jedného v dvanást-
ke.“

 MARTIN PUPIŠ

„Ak nebudem hádzať vo 
fi nále, budem sklamaný. Ak 
sa doň prebojujem, chcem 
si ho čo najviac užiť a ukázať 
svetu, čo vo mne je.“

 MARCEL LOMNICKÝ

„Uvedomujem si, že už 
dru hý rok sa mi nedarí, nap-
riek tomu však budem ďalej 
trénovať a pokúsim sa pri-
praviť čo najlepšie na budú-
ci rok.“

 LIBOR CHARFREITAG

„Na premiérových maj-
strovstvách sveta v Helsin-
kách 1983 bol atlét pánbožko, 
ktorému všetci navôkol plnili, 
čo mu videli na očiach.“

 JÁN TOMKO

Martina Hrašnová na londýnskej 
olympiáde 2012.
 Foto: ŠTARTFOTO/JÁN SÚKUP

Termín redakčnej uzávierky: 1. august 2013
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Ako sa obrniť 
voči stresu

V stĺpčeku v prvom čísle Slovenskej atletiky som 
písal, že na začiatok sezóny sa športovec teší ako 
dieťa na Vianoce. Ani sme sa nenazdali a pred nami 
je jej vyvrcholenie – majstrovstvá sveta. Tie sú Via-
nocami skôr pre atletických fanúšikov. Pre nás špor-
tovcov by sa viac hodilo prirovnanie k žatve. Čo si 
v príprave zasejeme a ako sa o to staráme, potom 
na šampionátoch žneme. 

V každej disciplíne je metodika prípravy odlišná, 
ale mne sa zdá, že koncentrácia na vrchol sezóny 
a jeho vplyv na atlétovu psychiku sú podobné. Tak 
mesiac do štartu sa ešte tvrdo maká a na preteky sa 
veľmi nemyslí, potom však príde obdobie vylaďo-
vania formy a vtedy už šampionát rezonuje v našich 
mysliach veľmi často. Už vieme, ako dopadla prípra-
va, či sme pripravení na maximálnej úrovni, prípad-
ne si uvedomujeme nejaké nedostatky. 

Nezabudnem na mládežnícke časy, keď som 
toto obdobie intenzívne prežíval a väčšinou to ne-
zanechávalo pozitívne stopy na výkone. Teraz je si-
tuácia iná, po pätnástich rokoch skúseností z vrchol-
ných podujatí už viem, ako sa voči stresu obrniť. 
Mne najviac pomáha úplne obyčajný život a odfi l-
trovanie všetkého, čo sa týka blížiacej sa akcie. Tré-
ningy vo fi nálnej fáze sú už jednoduchšie, takže od-
robím si najnutnejšie a potom sa venujem rodinke. 
Môj „športový mozog“ ako keby vypol. Aby mi táto 
psychická pohoda vydržala až do štartu, zvyknem 
prichádzať do dejiska šampionátov čo najneskôr.

Tak ako na poctivých poľnohospodárov striehnu 
do poslednej chvíle nástrahy zničenia úrody, kto-
ré nemôžu ovplyvniť, aj atlét po kvalitnej príprave 
a v psychicky dobrom stave nemusí napokon podať 
zodpovedajúci výkon a je z toho sklamanie. Nie, to 
nie je alibi. Skôr ako budete lámať palicu nad neja-
kým „moskovským sklamaním“ (s najväčšou prav-
depodobnosťou sa mu niektorí z nás nevyhnú), 
vedzte a verte, že sme v príprave urobili všetko pre-
to, aby sme Slovensko reprezentovali čo najlepšie. 
Niekedy však, naozaj ako ten hospodár, nevieme 
ovplyvniť, ba ani presne vysvetliť, prečo práve v ten 
deň D nevyšlo všetko úplne podľa predstáv.

 MATEJ TÓTH

Prvý raz aj dve mamičky 

osmičke na predošlom šampionáte v Dägu 2011 bude na vrchole roka, 
XIV. majstrovstvách sveta v Moskve, štartovať opäť dvojciferný počet 
našich atlétov. Výkonný výbor SAZ nominoval jedenástku, v ktorej je 
šesť mužov a päť žien. Početnejšiu výpravu sme mali v ére slovenskej 

samostatnosti iba tri razy: 12-člennú hneď v premiére v Stuttgarte 1993, v Osake 2007 
štartovali dokonca až osemnásti a v Berlíne 2009 znova tucet.

Do Moskvy cestujú všetci, ktorí splnili požado-
vané kritériá a sú zdravotne v poriadku. Na svoj už 
piaty svetový šampionát sa chystajú trojskokanka 
Dana Velďáková a chodec Matej Tóth, nováčikmi 
sú šprintér Adam Závacký a chodec Dušan Maj-
dán. 

Predseda trénerskej komisie SAZ a zastupu-
júci šéftréner Martin Pupiš priznal, že v Moskve 
počítal s vyšším počtom atlétov: „Moja reálna 
predstava bola 14 – 15 účastníkov, pri úplne opti-
mistickom scenári som veril v ešte o máličko vyš-
šie číslo.“

Nominačné kritérium splnili aj maratónkyňa 
Katarína Berešová a chodec Miloš Bátovský, no na 
MS nejdú. Vytrvalkyňa košického Obal servisu sa 
pre tréningový výpadok po februárovej únavovej 
zlomenine chodidla vzdala účasti a Miloš Bátov-
ský, ktorý mal limit tiež z minulého roka, ukončil 
atletickú kariéru.

V SKOKOCH LEN VELĎÁKOVÉ
Do výpravy sa napokon z rôznych príčin nedo-

stali ani ďalší skúsení pretekári. Diaľkarka Renáta 
Medgyesová prehrala nominačný súboj s Janou 
Velďákovou (limity pre účasť na MS boli veľmi 
prísne – 665 a 675 cm) a výškarské trio Matúš Bu-
beník, Peter Horák, Michal Kabelka nepokračova-
lo v nastúpenom sľubnom trende zo zimy (na ha-
lových ME štartovali všetci traja!), ani jednému sa 
nepodarilo prekonať „béčkových“ 228 cm. 

„Nerád by som hodnotil prípravu a manažo-
vanie sezóny u kohokoľvek, ale u skokanov som 
mal pocit, že niektorí súťažili príliš veľa, iní zasa 
málo. Navyše, jar bola na tréningy vonku z poh-
ľadu počasia veľmi nepriaznivá,“ myslí si Pupiš. 
„Je veľká škoda, že sa aspoň niekomu nepoda-
rilo dostať na MS, lebo každá stratená sezóna je 
pre atléta hendikep. Zároveň však verím, že každý 
z nich si dokáže svoju situáciu reálne vyhodnotiť 
a posunie ho to vpred. Ide o štyroch športovcov, 
ktorých potenciál je určite vyšší ako len účasť na 
svetovom šampionáte.“

CHARFREITAG: MRZÍ MA TO
Na MS bude prvý raz od roku 1999 chýbať kla-

divár Libor Charfreitag. Bronzový z Osaky 2007 
a trojnásobný fi nalista podobne ako vlani aj te-
raz prehral najmä súboj so svojím organizmom. 
Po celkom úspešnej zimnej príprave prišla jarná 
katastrofa – pocity slabosti, chýbajúca sila, nulo-
vá energia.

„Je mi to veľmi ľúto, ani si neviete predsta-
viť, ako ma to mrzí,“ priznáva obrovské sklamanie 
z absencie európsky šampión z Barcelony 2010, 
ktorý je slovenský rekordér nielen v kladive, ale 
aj v počte účastí na MS. Štartoval na nich už se-
demkrát! „Uvedomujem si, že už druhý rok sa mi 
nedarí, napriek tomu však budem ďalej trénovať 
a pokúsim sa pripraviť čo najlepšie na budúci 
rok.“

GÁLIKOVEJ ĽAHKÝ NÁVRAT
Okrem objavu Závackého je najväčším prek-

vapením účasť chodkyne Márie Gálikovej. Kým 
u mamičky trojročnej Rebeky, kladivárky Martiny 
Hrašnovej, bolo splnenie moskovského limitu tu-
tovka, so štartom mamičky ešte ani nie dvojroč-
ného Šimonka v Moskve sa nepočítalo. Tri a pol 
roka nesúťažila a s opatrným tréningom začala až 
vlani v lete. Už v apríli však v Poděbradoch splnila 
B-limit. „Som šokovaná, ako ľahko mi všetko ide. 
Nemám problém s vytrvalosťou, rýchlosťou, s ni-
čím. Moje telo si všetko pamätá z minulosti. Veru, 
až tak jednoducho som si svoj návrat nepredsta-
vovala,“ vraví Gáliková, pre ktorú bude moskovský 
šampionát štvrtý svetový v kariére. Naposledy sú-
ťažila v Berlíne 2009. Presne ako Hrašnová.

Dve mamičky v našej výprave na MS nikdy ne-
štartovali, no keď sa po materskej vráti stredno-
tratiarka Lucia Klocová (29. júna sa jej narodil syn 
Adam), na ďalšom svetovom šampionáte v Pekin-
gu 2015 môžu byť dokonca až tri!

MEDAILY V ÉRE ČESKOSLOVENSKA 

(1983 – 1992)
ZLATO: Imrich Bugár*, disk (Helsinki 1983).
STRIEBRO: Jozef Pribilinec, 20 km chôdza (Hel-

sinki 1983), Zuzana Moravčíková*, 
4 × 400 m (Helsinki 1983), Jozef Pribi-
linec, 20 km chôdza (Rím 1987).

TOP 10 V ÉRE SLOVENSKA 

(1993 – 2009)
BRONZ: Igor Kováč, 110 m prekážok (Atény 

1997), Libor Charfreitag, kladivo (Osa-
ka 2007), Martina Hrašnová, kladivo 
(Berlín 2009).

 6. MIESTO: Igor Kollár, 20 km chôdza (Sevilla 
1999).

 8. MIESTO: Igor Kollár, 20 km chôdza (Stuttgart 
1993 a Göteborg 1995), Dana Velďá-
ková, trojskok (Berlín 2009).

 9. MIESTO: Igor Kováč, 110 m prekážok (Göteborg 
1995), Miloslav Konopka, kladivo (Pa-
ríž 2003), Libor Charfreitag, kladivo 
(Helsinki 2005), Lucia Klocová, 800 m 
(Osaka 2007), Matej Tóth, 20 km chô-
dza (Berlín 2009)

10. MIESTO: Dmitrij Vaľukevič, trojskok (Helsin-
ki 2005), Peter Korčok, 50 km chôdza 
(Helsinki 2005), Miloslav Konopka, kla-
divo (Osaka 2007), Libor Char freitag, 
kladivo (Berlín 2009), Matej Tóth, 
50 km chôdza (Berlín 2009)

________
Poznámka 1: Atléti označení (*) boli v čase zisku me-
daily členmi českých klubov, avšak narodili sa a istý 
čas žili na Slovensku.
Poznámka 2: Po uzavretí dopingových káuz bielo-
ruských kladivárov Tichona a Deviatovského zo strany 
IAAF, by sa Charfreitag mal v Helsinkách 2005 posu-
núť z 9. na 7. miesto a v Osake 2007 z 3. na 2. a taktiež 
Konopka z 10. na 8. miesto.

ADAM ZÁVACKÝ (Slávia STU Bratislava), 100 m, výkon v roku 2013: 10,21, tréner Kristián Cupák
JOZEF REPČÍK (Spartak Dubnica n/V.), 800 m, výkon v roku 2013: 1:46,11, tréner Marcel Lopuchovský
MARCEL LOMNICKÝ (AC Stavbár Nitra), kladivo, výkon v roku 2013: 78,73, konzultanti Greg Jack a Miloš Gašaj
ANTON KUČMÍN (VŠC Dukla B. Bystrica), 20 km chôdza, výkon v roku 2013: 1:23:44, tréner Juraj Benčík
MATEJ TÓTH (VŠC Dukla B. Bystrica), 50 km chôdza, výkon v roku 2013: bez výkonu (20 km za 1:20:14), 

tréner Juraj Benčík
DUŠAN MAJDÁN (VŠC Dukla B. Bystrica), 50 km chôdza, výkon v roku 2013: 4:03:37, tréner Juraj Benčík
JANA VELĎÁKOVÁ (VŠC Dukla B. Bystrica), diaľka, výkon v roku 2013: 669, tréner Radoslav Dubovský
DANA VELĎÁKOVÁ (VŠC Dukla B. Bystrica), trojskok, výkon v roku 2013: 14,31, tréner Radoslav Dubovský
MARTINA HRAŠNOVÁ (VŠC Dukla B. Bystrica), kladivo, výkon v roku 2013: 72,41, tréneri Jozef Párička a Branislav 

Daniš
MÁRIA CZAKOVÁ (VŠC Dukla B. Bystrica), 20 km chôdza, výkon v roku 2013: 1:35:30, tréneri Matej Spišiak 

a Martin Pupiš
MÁRIA GÁLIKOVÁ (VŠC Dukla B. Bystrica), 20 km chôdza, výkon v roku 2013: 1:36:58, tréner Roman Benčík

REALIZAČNÝ TÍM
Vedúci výpravy: Martin Pupiš, lekár: MUDr. Ernest Zachar, fyzioterapeut: Denis Freundenfeld, tréneri: Juraj Ben-
čík, Kristián Cupák, Branislav Daniš, Radoslav Dubovský, Marcel Lopuchovský.

SLOVENSKO NA MS V MOSKVE (10. – 18. 8. 2013) 
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LOMNICKÝ JE V POHODE
Pred dvoma rokmi v Dägu sa našim veľmi ne-

darilo. Najlepšie skončila trojskokanka Dana Vel-
ďáková – jedenásta. Šéf trénerskej komisie Martin 
Pupiš dúfa, že v Moskve dopadne výprava lepšie:

„Konkrétny cieľ sme si nestanovili, ale myslím 
si, že súčasný potenciál tejto jedenástky je kde-
si na úrovni jedného umiestenia v prvej osmičke 
a prípadne ešte jedného v dvanástke. Samozrej-
me, v kútiku duše dúfam, že to bude lepšie.“

Slovenská atletika sa bude v Moskve najviac 
spoliehať na kvarteto Dana Velďáková, Martina 
Hrašnová, Marcel Lomnický, Matej Tóth. Zdá sa, 
že v najväčšej pohode je nitriansky kladivár, ktorý 
stabilne hádže ďaleko (priemer výkonov v 13 toh-
toročných súťažiach má 76,88 m), dvakrát si zlep-
šil osobný rekord (78,15 a 78,73) a z univerziády 
v Kazani priviezol striebro. Velďákovej a Hrašno-
vej sa v sezóne nedarilo celkom podľa predstáv. 
Trojskokanská rekordérka sa trápila s technikou 
a naša elitná kladivárka s menším zranením 
v druhej polovici júla. Tóthov hendikep zasa môže 
byť júnový tréningový výpadok v dôsledku zrane-
nia. (gb)

Chodkyňa Mária Gáliková, jedna 
z dvoch mamičiek v našej moskovskej 
výprave. Foto: SITA/AP
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Na svetovom šampionáte 
v moskovských Lužnikách 

štartuje 11 Slovákov, 
zastupujúci šéftréner 

Martin Pupiš očakáva jedno 
miesto v elitnej osmičke

Na predvlaňajších MS v kórejskom Dägu sa Marcel Lomnický ako debutant do fi ná-
le ešte nedostal – v Moskve to bude jeho jasný cieľ.  Foto: SITA/AP



HRAŠNOVÁ:
NEVIEM SA 
DOČKAŤ 

 Po štyroch rokoch budete znova štarto-
vať na MS. Na čo sa najviac tešíte?

„Ani neviem prečo, už sa neviem dočkať 
chvíle, keď sa budem snažiť dostať zo seba 
maximum. Hoci viem, že nie som v ideál-
nej forme. Sama som zvedavá, ako to do-
padne.“ 

 Naposledy v Berlíne 2009 ste so slo-
venskou vlajkou obiehali štadión a tešili 
sa z bronzu. Cítite šancu zopakovať to?

„Bola by som veľmi rada, keby som 
útočila na medailu, ale nevidím to veľmi 
reálne. Musím priznať, že napriek maxi-
málnej snahe forma nie je berlínska.“

 Od životného úspechu sa udialo 
mnoho vecí. Aj pre vás najdôležitejšia – už 

ste mamička. Ako sa medzičasom zmenila situácia v kladive?
„Úroveň stúpla, zlepšili sa maximálne výkony i svetový rekord 

a rozšírilo sa pole pretekárok schopných podávať kvalitné výkony.“
 V sezóne ste nesúťažili často, ba od majstrovstiev SR až do MS 

už vôbec nie. Nemôže to byť hendikep?
„Do domáceho šampionátu som súťažila pomerne veľa. Potom 

si príprava vyžadovala opäť tvrdšie zatrénovať, preto sme preteky 
obmedzili. Pred MS som plánovala ešte aspoň jeden štart, ale pri-
brzdilo ma zranenie. Stratila som týždeň a len opatrne sa vraciam 
späť. Menší počet pretekov môže byť hendikep, no na druhej stra-
ne sa vo mne stupňuje chuť pretekať sa, čo môže byť osožné.“

 Vaše výkony sa pohybovali medzi 70 a 72 m, čo je o čosi 
menej ako v úspešných sezónach. Nechávate si dlhý pokus na 
MS?

„Môj prvý štart v sezóne bol najvydarenejší, odvtedy mám na 
konte 72,41 m. Dúfam, že v Moskve sa mi podarí aspoň si zlepšiť 
sezónne maximum.“

 Skúste odhadnúť, koľko bude potrebné hodiť na titul, koľ-
ko na postup do fi nálového tucta a kto bude majsterka sve-
ta... 

„Za víťazku tipujem domácu Lysenkovú výkonom nad 
78 m. Myslím si, že na postup do fi nále bude potrebných 
71,50 – 72 m.“

TÓTH:
MUSÍM REŠPEKTOVAŤ POCITY

 Stihli ste po svalovom zranení na Záhoráckej dvadsiatke dobehnúť za-
meškané? 

„Pauzoval som relatívne dlho, takmer tri týždne. Mal som obavy, či sa stih-
nem dostať do formy a dokonca som zvažoval, či do Moskvy pôjdem. Po vyso-
kohorskom sústredení v Livigne viem, že mám natrénované i šancu stihnúť 
dobre vyladiť formu.“

 Od 1. júna ste nesúťažili. Nie je dvaapolmesačná pauza pridlhá?
„Aj keby som bol úplne fi t, už by som asi neštartoval. Naša disciplína je 

v tomto odlišná od ostatných: na každú päťdesiatku sa pripravujem 10 týž-
dňov a len málokedy sú súčasťou preteky.“

 Tak dlho bez súťaže – nesníva sa vám už o nej? 
„Moskovský štart ešte neriešim. Teším sa naň, ale keďže na prípravu som 

mal len sedem týždňov, zatiaľ sa naplno koncentrujem na každý tréning. Aj 
v čase, keď už pred vrcholným podujatím zvyčajne trochu vypúšťam, musím 
ešte zabrať.“

 Čo bude kľúčové, aby sa vám podarilo aspoň zopakovať ôsme miesto 
z olympiády?

„Aby som stihol vyladiť formu. Času nie je nazvyš, bude to naozaj ´nak-
nap´. Ak sa do nej dostanem, po-
tom by obhajoba miesta v elitnej 
osmičke mohla vyjsť.“

 Aký by bol ideálny scenár mos-
kovskej chôdze na 50 km?

„Azda ako nikdy doteraz by som 
potreboval voľnejší začiatok. Aby 
som sa dostal do dobrého rytmu 
a overil si, ako mi to ide. Ak tempo 
prepálim, vtedy asi pocítim vymeš-
kané tri týždne prípravy. Musím re-
špektovať svoje pocity.“

 Kto podľa vás získa zlato, 
v akom čase, a aký výkon bude po-
trebný na prvú osmičku?

„Po šialenej päťdesiatke na olym-
piáde v Londýne si netrúfam tipovať. 
Víťaz pôjde asi za 3:37 h a kandidá-
tov je veľa: Rusi, Číňania, Francúz Di-
niz, Austrálčan Tallent. Ak by vyhral 
iný, prekvapilo by ma to. Na ôsmu 
priečka bude potrebný čas okolo 
3:43 h.“

LOMNICKÝ: 
CHCEM BYŤ VO FINÁLE

 Ako vnímate, že aj keď idete 
len na svoj druhý svetový šam-
pionát, patríte k lídrom našej vý-
pravy?

„Je to fajn pocit, hoci by som 
bol radšej, keby slovenských atlé-
tov, ktorých by ste mohli pasovať 
do pozície ťahúňa, bolo čo naj-
viac.“

 Čo vám ostalo v pamäti z va-
šej premiéry na majstrovstvách 
sveta 2011 v kórejskom Dägu?

„Pre mňa bol veľký zážitok už 
to, že som mohol vidieť naživo 
svetovú špičku. Vtedy som na fi -
nálové umiestenie ešte nemal 
natrénované.“

 V tomto roku hádžete neuve-
riteľne vyrovnane a stabilne. 
Vnáša to do vašej mysle pred 
moskovským šampionátom 
pokoj a istotu?

„Áno. Najprv musím prejsť kvalifi káciou, pred 
ktorou mám zdravý rešpekt, no nebojím sa jej. Natrénované mám a na veľ-
kom podujatí sa mi už neraz podarilo hodiť ďaleko. Pravdaže, stať sa môže 
čokoľvek, ale hovorí sa, že dobre pripraveným praje aj šťastie...“

 Po majstrovstvách Slovenska v Trnave ste vraveli, že by to chcelo „ule-
tený“ pokus – ideálne na vrcholných podujatiach roka. Na Svetovej uni-
verziáde ste si zlepšili osobný rekord. Príde ďalší v Moskve?

„V Kazani mi vyšiel podľa predstáv jeden hod. Odvtedy som mal ďalšie 
štyri týždne na to, aby som sa pripravil ešte lepšie. Dúfam, že mi forma vy-
graduje a v Moskve znova o čosi posuniem osobný rekord.“

 V Dägu ste zaplatili nováčikovskú daň, ale odvtedy ste sa už etablovali 
vo svetovej špičke. Čo od seba očakávate v Moskve?

„Ak nebudem hádzať vo fi nále, budem sklamaný. Ak sa doň prebojujem, 
chcem si ho čo najviac užiť a ukázať svetu, čo vo mne je. Aké miesto mi to 
prinesie – nechám sa prekvapiť.“

 Skúste odhadnúť, koľko bude potrebné hodiť na titul, koľko na postup 
do fi nále a kto bude kladivársky majster sveta...

„Najväčší favorit je Maďar Pars, zlato bude za výkon nad 81 m a z kvalifi -
kácie sa bude postupovať aj výkonom okolo 75 metrov.“

VELĎÁKOVÁ: 
VOPRED SA NEVZDÁVAM

 Idete už na svoje piate majstrovstvá sveta – na ktoré z predoš-
lých štyroch si spomínate najradšej?

„Najkrajšie spomienky mám na tie, kde som postúpila do fi ná-
le, čiže okrem premiéry v Helsinkách 2005 na všetky ďalšie. No 
predsa len o čosi viac na Berlín 2009, kde som skončila ôsma.“

 Veríte, že to vyjde aj v Moskve a budete štvrtý raz v rade vo 
fi nále?

„Samozrejme, urobím pre to všetko. Rozhodujúce bude nezavá-
hať v kvalifi kácii, vyhnúť sa prešľapom a skočiť hneď za 14,10. To by 
na fi nále mohlo stačiť.“

 V tejto letnej sezóne sa vám nedarí tak ako v predošlých ro-
koch, výkony za 14 metrov tentoraz nie sú samozrejmosť. Čím 
to je? 

„Sezóna je pre mňa akoby zakliata. Natrénované mám, lenže raz 
štrajkuje technika, inokedy rozbeh a akosi to neviem zladiť dokopy. 
Chvalabohu, aspoň na mítingu Diamantovej ligy v americkom Euge-
ne sa mi to podarilo všetko pospájať. Žiaľ, zatiaľ len jediný raz...“

 Nemôže to byť z opotrebovania organizmu, keďže 
je to už vaša šestnásta sezóna 
vo vrcholovej atletike?

„Moje myšlienky sa občas 
uberajú aj týmto smerom. Už mám 

asi aj ja nárok na takúto
sezónu, ale nechcem si to zatiaľ pri-

pustiť. Bojujem ďalej.“
 Upokojuje vás pred šampionátom 

aspoň trochu fakt, že okrem Saladucho-
vej, Ibargüenovej a Konevovej ostat-
né súperky neskáču extrémne ďaleko, 
a preto ani vy nie ste bez šance?

„Je pravda, sezóna je trochu zvláštna, 
no v Moskve môže byť všetko úplne inak.“

 Skúste odhadnúť víťazný výkon, jeho 
autorku a akým výkonom sa bude do po-
stupovať fi nále...

„Najstabilnejšie skákala Ibargüenová, 
takže tipujem, že zvíťazí výkonom za 15 m. 
Ale určite ju bude naháňať Saladuchová. 
Už som spomenula, že na postup postačí 
14,10 m.“

MARTINA HRAŠNOVÁ
DISCIPLÍNA: HOD KLADIVOM. DÁTUM NARODENIA: 21. 3. 1983. 
KLUB: VŠC DUKLA BANSKÁ BYSTRICA. TRÉNERI: JOZEF PÁRIČKA/
BRANISLAV DANIŠ
OSOBNÝ REKORD: 76,90 (2009). DOTERAZ NA MS: EDMONTON 
2001 – 23. V KVALIFIKÁCII, OSAKA 2007 – 13. V KVALIFIKÁCII, BERLÍN 
2009 – BRONZ VO FINÁLE. INÉ ÚSPECHY: STRIEBRO NA ME 2012, 
STRIEBRO NA SVETOVEJ UNIVERZIÁDE 2009, STRIEBRO NA MSJ 2002, 
STRIEBRO NA MEJ 2001, 8. NA OH 2008.

MATEJ TÓTH
DISCIPLÍNA: 50 km CHÔDZA. DÁTUM NARODENIA: 10. 2. 1983. 
KLUB: VŠC DUKLA BANSKÁ BYSTRICA. TRÉNER: JURAJ BENČÍK. 
OSOBNÝ REKORD: 3:39:46 (2011). DOTERAZ NA MS: HELSINKI 
2005 – 21. na 20 km, OSAKA 2007 – 14. na 20 km, BERLÍN 2009 – 
9. na 20 km a 10. na 50 km, DÄGU 2011 – 14. na 20 km a 50 km nedo-
končil. INÉ ÚSPECHY: ZLATO VO SVETOVOM POHÁRI 2010 na 50 km, 
STRIEBRO V EURÓPSKOM POHÁRI 2011 na 20 km, BRONZ V EP 2013 
na 20 km, 6. NA ME 2006 A 7. NA ME 2010 na 20 km.

MARCEL LOMNICKÝ
DISCIPLÍNA: HOD KLADIVOM. DÁTUM NARODENIA: 6. 7. 1987. 
KLUB: AC STAVBÁR NITRA. TRÉNERI/KONZULTANTI: GREG JACK 
A MILOŠ GAŠAJ. 
OSOBNÝ REKORD: 78,73 (2013). DOTERAZ NA MS: DÄGU 2011 
– 22. V KVALIFIKÁCII. INÉ ÚSPECHY: STRIEBORNÝ NA SVETOVEJ UNI-
VERZIÁDE 2011 a 2013, FINALISTA ME 2012 (11.), BRONZ NA JUNI-
ORSKÝCH MS 2006 A ME 2007 DO 23 ROKOV, ZLATO NA UNIVERZIT-
NOM ŠAMPIONÁTE USA – NCAA (2009).

DANA VELĎÁKOVÁ
DISCIPLÍNA: TROJSKOK. DÁTUM NARODENIA: 3. 6. 1981. KLUB: 
VŠC DUKLA BANSKÁ BYSTRICA. TRÉNER: RADOSLAV DUBOVSKÝ. 
OSOBNÝ REKORD: 14,51 (2008). DOTERAZ NA MS: HELSINKI 2005 
– 17. V KVALIFIKÁCII, OSAKA 2007 – 12. VO FINÁLE, BERLÍN 2009 – 
8. V FINÁLE, DÄGU 2011 – 11. VO FINÁLE. INE ÚSPECHY: 2 × BRONZ 
NA HALOVÝCH ME 2009, 2011, STRIEBRO NA SVETOVEJ UNIVERZIÁ-
DE 2007, BRONZ NA MSJ 2000, BRONZ NA SVETOVÝCH HRÁCH MLÁ-
DEŽE 1998, 6. NA HALOVÝCH MS 2010 a 8. NA HALOVÝCH MS 2006, 
5. NA ME 2012 a 7. NA ME 2010.
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Spomienku na moskovskú 

olympiádu v sebe opatrujem ako 
najkrajšiu. Bola na konci mojej pre-
tekárskej kariéry a na začiatku série 
ôsmich Hier v úlohe trénera. Po 
dvadsiatich rokoch tréningovej dri-
ny som splnil domáce i medzinárod-
né kritériá a konečne sa nominoval 
na OH. Zobral som to ako odmenu, 
s trinástym miestom na 50 kilo-
metrov som bol spokojný. Zažil som 
príchod na štadión v Lužnikách za 
potlesku azda 80-tisíc divákov. Do-
jalo ma, ako sa zachovali v Moskve 
našinci, ktorí chodili utešovať ledva 
20-ročného Joža Pribilinca, vtedy už 
môjho zverenca. Na 20 km skončil 
dvadsiaty. Mal medailové ambície, 
tabuľkovo bol tretí na svete, no no-
váčikom sa také veci stávajú.

DRUŽBA 1980
Narýchlo zorganizované podu-

jatie v žiadnom prípade nemohlo 
konkurovať olympiáde. Kruto sme 
pocítili, čo je to ruský nacionaliz-
mus. Najskôr Pribilinca, potom Bla-
žeka rozhodcovia na jasne vedúcich 
pozíciách diskvalifi kovali – za nič. Až 
neskôr sme sa dopočuli, že mali be-
fel, aby prvú disciplínu vyhral Rus. 
Na olympiáde som bol nadšený, 
teraz som prvý raz pocítil, že šport 
vie byť nečistý. V rozhovoroch sa 
nám tak akosi potajomky ospravedl-
ňovali ruskí pretekári, tréneri aj fun-
kcionári. S odstupom času hovorili 
otvorenejšie. Taká bola doba. Prišli 
sme domov a vtedajší šéf českoslo-

Spomienky 
na Moskvu:

ilovaná aj nenávidená. Ako impérium, ktorého metropo-
lou – až na dve peterburské storočia – bola alebo je. Bez 
ohľadu na to, či ruské alebo sovietske, na čele s cárom, 
politbyrom alebo prezidentom. Pod piatimi kruhmi pri-

šiel rad na Moskvu v dvadsiatej druhej olympiáde, v roku 1980. 
Just krátko po tom, čo Brežnev zavelil smer Afganistan. Carter ne-
lenil a spoza oceána zatrúbil na bojkot. Studená vojna sa prenies-
la na športový front. Skostnatelé kremeľské mozgy sa zmohli len 
na aký požičaj, taký vráť a na kontra-olympiádu s názvom Družba, 
ktorej ideu na ich rozkaz domáci rozhodcovia pošliapali už v prvý 
deň mužských atletických súťaží. Moskva sa ako hostiteľ svetové-
ho atletického šampionátu predstavila až v roku 2006. Sedem ro-
kov po halovom usporiada konečne aj letný. Na Moskvu z rokov 
1980, 1984 a 2006 spomínajú legendy slovenskej atletiky.

venskej telovýchovy Antonín Himl 
nás nepozval ani na prijatie. Rozdá-
val tam pekné prémie, nám nepove-
dal ani ďakujem. To bolo ešte väčšie 
sklamanie.

PA
VO

L 
BL

AŽ
EK

OH 1980
Mal som dvadsaťdva rokov a ne-

mohol som vedieť, že to bude len 
prvá zo štyroch mojich olympiád. 
A už vonkoncom nie, že najúspeš-
nejšia. Do Moskvy sme prichádzali 
a z nej odchádzali na etapy podľa 
čertvie akého kľúča, takže som 
nezažil ani úvodný, ani záverečný 
ceremoniál, čo mi je trochu ľúto. 
Keď porovnávam, ruská metropola 
organizačne za hostiteľmi ďalších 
olympiád nezaostávala. V ubytovaní 
bola skôr lepšia. V chôdzi sa bojkot 
neodrazil, aj zo Západu prišli všetci 
najlepší: Taliani, Španieli, Mexiča-
nia. Z československej výpravy som 
skončil na 20 km najlepšie, štrnásty. 
Spokojný som však rozhodne nebol, 
mali sme vyššie ciele aj lepšiu for-
mu. Päťdesiatku som išiel tak na dô-
važok, bez špeciálnej prípravy a bez 
tlaku. Schuti som kráčal a skončil 
desiaty, čo je moje najlepšie olym-
pijské umiestenie.

DRUŽBA 1984
Na tomto napochytro usporiada-

nom podujatí namiesto olympiády 
v Los Angeles nás obtiahli ako na 
žiadnom inom. Približne v polovici 
trate sme s Jožom Pribilincom išli 
na čelo. On mi potom odpocho-
doval a ja som si pohodlne strážil 

druhú priečku. Bojkot olympiády 
1984 som prežíval veľmi ťažko. 
Chystali sme sa v teple, boli sme 
v top forme. Rok predtým bol Jožo 
na prvých atletických MS v histórii 
v Helsinkách druhý, ja šiesty. Ešte 
rok dozadu na európskom šampi-
onáte v Aténach získal Jožo striebro 
a ja bronz. Trúfali sme si, boli sme 
naozaj v dobrej forme. A Rusi nás 
takto obabrali... Viete, ja nie som 
taká výbušná povaha ako Pribilinec. 
Nespravodlivosť ma bolela, no ne-
dával som to najavo. Zobral som to 
normálne, neboli sme jediní chodci 
sveta, ktorým ukrivdili. Čas všetko 
zahojí. Mne to zahojil o šesť rokov, 
keď som sa stal v Splite majstrom 
Európy.
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Sovietski rozhodcovia „úradova-

li“ už na olympiáde, ale ja som sa 
veľmi sťažovať nemohol: dosia-
hol som osobný rekord 66,38 m 
a skončil som tak, ako som mal 
– strieborný. Mňa obrali asi len 
o pol metra, no Kubánca Delísa aj 
o meter. Keby zapichávali značky 
tam, kde naozaj dopadol disk, bol 
by prvý on, ja druhý, tretí Schmidt 

z NDR a na domáceho Raščupkina, 
olympijského šampióna, ktorému 
na rozdiel od ostatných pridali, by 
ani medaila nezvýšila. Ale na to nie 
sú dôkazy. Videozáznamy, ktoré by 
mohli potvrdiť podvody domácich 
arbitrov, ktoré sa diali aj v iných 
disciplínach, zakrátko záhadne 
zmizli...

DRUŽBA 1984
Tešil som sa na olympiádu do 

Los Angeles, cítil som životnú for-
mu. Keď Československý olympij-
ský výbor odhlasoval jej bojkot, 
zavolal si ma jeho šéf Antonín Himl 
a presviedčal, aby som ho verejne 
odsúhlasil. Povedal som mu, že 
nemám dôvod, že argumentovať 
môžem len obrovskou reklamou na 
Moskovskú vodku, ktorú som videl 
v Los Angeles, keď som tam štarto-
val na predolympijských pretekoch. 
Tak to si radšej nechaj len pre seba, 
povedal mi. Potom ma lámal, aby 
som hádzal na červenej olympiáde 
v Moskve. Ale ja už mám vybave-
nú dovolenku k moru, odvetil som. 
Tak pôjdeš aj s manželkou akože na 
sústredenie do talianskej Tirenie 
a potom do Moskvy. Pritakal som, 
pol dňa som trénoval a pol dňa sa 
plačkal v mori. Ak som na Družbe 
1984 skončil až štvrtý, tak nie preto, 
že by som netrénoval, ale preto, že 
Rusi na poslednú chvíľu rozhodli, že 
súťaž bude o deň skôr – a ten deň 
mi chýbal, nastúpil som na ňu bez 
obvyklého tónovania v posilovni. 

Veľvyslanec Zavadil ma označil za 
bojkotéra – nie, bojkotérov hľadajte 
v krajine, v ktorej pôsobíte ako dip-
lomat, povedal som mu.

JO
ZE

F 
PL

AC
HÝ

OH 1980
Spomienku na moju poslednú 

zo štyroch olympiád začnem junior-
skými pretekmi v Moskve koncom 
jari 1968. V Lužnikách som si zlepšil 
osobný rekord na 800 m o dve 
sekundy na 1:48,6 min. Potom 
som na Rošického memoriáli bežal 
1:47,1 a dostal sa na olympiádu 
do Mexika, kde som skončil piaty 
časom 1:45,9. Na olympijské hry 
1980 do Moskvy som sa dostal na 
poslednú chvíľu. Pred nimi som 
sa pohádal s trénerom. Chcel, aby 
som bral podporné prostriedky, od-
mietol som to. Hovoril som: Vydržal 
som bez nich celú kariéru, tak načo. 
Vylúčili ma z prípravy aj zo sústrede-
nia v Mexiku. Limit na 1500 m som 
splnil – aj tak ma nenominovali. Nuž 
som si začal nomináciu vybavovať 
sám. Prihovorili sa za mňa z pražskej 
Dukly, ba aj podpredseda Národné-
ho frontu Tomáš Trávníček. Zo špor-
tových šéfov sa vtedy so mnou nikto 
nebavil. Zmenilo sa to až po rozbe-

hoch a najmä po postupe zo semifi -
nále. Zrazu som bol dobrý Jožko. Vo 
fi nále som dobehol šiesty, čo bolo 
po Bugárovom striebre druhé naj-
lepšie mužské umiestenie. Tisícpäť-
stovku bojkot neovplyvnil – vyhral 
ju pod olympijskou vlajkou bežiaci 
Brit Sebastian Coe. Pred odletom do 
Moskvy mi zomrel otec, ťažko som 
to znášal. Šieste miesto mi psychic-
ky veľmi pomohlo, očistilo ma. 
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Na prvej olympiáde som platil 

vysoké školné. Bol to však Oxford, 
nič podobné sa mi už neskôr nepri-
hodilo. Chodcom som bol dva roky 
aj s cestou, ale v sedemdesiatom 
deviatom som vyhral na juniorských 
majstrovstvách Európy a hneď ma 
niektorí videli ako kandidáta na 
olympijskú medailu na 20 km. A ja 
som im to zožral. V horúčave som sa 
trápil tak, že na 14. kilometri som si 
odopol štartové číslo a už len popri 
trati odovzdane kráčal smerom 
k cieľu. Potom som stretol Juraja 
Benčíka, ktorého predtým diskva-
lifi kovali, a keď som zazrel jeho 
smutné oči, zasa som si pripol číslo 
a vrátil sa na trať. Aj mamička s kočí-

kom na chodníku však šla rýchlejšie 
ako ja. V závere som už kráčal len 
silou vôle. Keď som v diaľke zbadal 
tabuľu, veril som, že na nej uvidím 
šipku na štadión. Namiesto toho na 
nej svietilo označenie, že do cieľa sú 
ešte dva kilometre. To ma psychicky 
zlomilo. V jednej chvíli som dokon-
ca spadol a z cieľa si pamätám len 
kopu ľudí v bielych plášťoch nado 
mnou. Úplne som zlyhal, no na 
niečo sa to muselo zvhrnúť, a tak 
verejnosti predostlali, že som dostal 
úpal, lebo som si nedal na hlavu 
čapicu. V skutočnosti problém nebol 
v čapici, ale pod ňou.

DRUŽBA 1984
Na olympijských hrách v Los An-

geles som chcel odčiniť neúspech 
v Moskve. Dokonca som uvažoval 
o štarte na 20 aj 50 km. Napokon 
nás však namiesto do Los Angeles 
poslali zasa do Moskvy. Tam, kde 
vymysleli nezmyselný bojkot olym-
piády 1984, ktorý dodnes pociťu-
jem ako životnú športovú stratu. 
Kontra-olympiáda socialistických 
krajín by si zaslúžila knižku – to by 
bolo čítanie! Mala názov Družba, 
ale to, čo predviedli hostitelia, bolo 
ešte čosi horšie ako paškvil. Jasne 
som viedol, keď ani nie tri kilometre 
pred cieľom predo mnou zabrz-
dilo auto, vystúpil z neho domáci 
rozhodca a vykázal ma z trate, hoci 
dovtedy som nemal ani napomenu-
tie. Zúrivo som strhol zo seba tričko 
a nadávajúc kráčal k cieľu. O chvíľu 
okolo prepochodoval Blažek a za 
ním Rus Procyšin. Reku, aspoň Paľo 
im to natrie. Vzápätí však diskvali-
fi kovali aj jeho... Bol som v amoku. 
Reval som: Vy ku...vy! Na štadióne 
som si vyhádal vstup do tlačové-

ho strediska, kde som žurnalistom 
všetko rozpovedal, no v novinách 
sa neobjavil ani riadok... Tak som si 
otvoril ústa na recepcii na česko-
slovenskej ambasáde. Vtedajšiemu 
veľvyslancovi Miroslavovi Zavadi-
lovi som povedal: Vy tu rozprávate 
o družbe, ale tieto preteky nemali 
s družbou absolútne nič spoločné...
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HALOVÉ MS 2006
Pri spomienkach na môj prvý 

halový šampionát mám zmiešané 
pocity. V kvalifi kácii sa mi darilo 
ako málokedy. Do fi nále zvyknem 
postupovať skôr zásluhou umieste-
nia než splnením limitu. V Moskve 
sa mi ho však podarilo – tušímže 
druhým pokusom – prekonať výko-
nom 14,22 m. Bola som veľmi rada 
a trúfala som si. Finále som však 
pobabrala, dosiahla iba 14,08 m 
a skončila som ôsma. Finále sa ská-
kalo v inom sektore ako kvalifi kácia 
a v ňom bol úplne iný odskok. Ro-
bila som, čo som mohla. Korigovala 
dĺžku i rýchlosť rozbehu, ani jeden 
pokus mi však nevyšiel, ako by sa 
patrilo. V konečnom dôsledku si 
však aj toto fi nálové umiestnenie 
cením. Bola to výborná skúsenosť 
do ďalších zimných sezón, ktoré 
v mojej bilancii napriek nevyhovu-
júcim halovým podmienkam vy-
znievajú úspešnejšie než tie letné.

PETER FUKATSCH, 
MARIÁN ŠIMO

NAŠINCI NA OH 1980...
JURAJ BENČÍK (MAL 35 ROKOV):  20 KM CHÔDZA DISKVALIFIKOVANÝ, 
 50 KM CHÔDZA 13. MIESTO
PAVOL BLAŽEK (22):  20 KM CHÔDZA 14., 50 KM CHÔDZA 10. MIESTO
IMRICH BUGÁR (25):  STRIEBORNÁ MEDAILA V HODE DISKOM 
JÚLIUS IVAN (26):  110 M PREKÁŽKY NEDOKONČIL ROZBEH
DUŠAN MALOVEC (23):  4 × 400 M 7. MIESTO
DUŠAN MORAVČÍK (32):  3 000 M PREKÁŽKY 10. MIESTO
JOZEF PLACHÝ (31):  1 500 M 6. MIESTO
JOZEF PRIBILINEC (20):  20 KM CHÔDZA 20. MIESTO

... A NA HALOVÝCH MS 2006
DANA VELĎÁKOVÁ (24):  V TROJSKOKU 8. MIESTO
MIKULÁŠ KONOPKA (27):  VO VRHU GUĽOU 9. MIESTO
DMITRIJ VAĽUKEVIČ (24):  V TROJSKOKU 23. MIESTO

Moskovské Lužniky 
počas olympijských 

hier 1980.
Foto: ŠTARTFOTO
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„V pamäti mi neostali nijaké detaily,“ prisahá Zuzana Marková, vtedy Mo-
ravčíková, trochu zabudnutá jediná slovenská členka helsinskej striebornej šta-
fety na 4 × 400 m. Póza či dôkaz, že tridsať rokov je dlhá doba? Skôr to druhé, 
lebo napokon dodá najpodstatnejšie: „Na jedno si však dodnes spomínam: 
vtedy každý každému fandil a spolu sme sa tešili zo všetkých úspechov.“

Boli sme skvelá partia, zhodli sa všetci, ktorí sa v posledný júlový víkend 
2013 stretli pri moravskom vínku v čejkovickej vieche U templářskych rytířů. 
„Zraz“ k jubileu ako správny kapitán inicioval diskár Imrich Bugár, ktorý v Hel-
sinkách 1983 pridal k rok starému európskemu zlatu z Atén aj svetové. Histo-
rické a nenapodobiteľné. Naveky bude prvým diskárskym majstrom sveta.

Desať dní po triumfe zvečnil aj svoje rodisko, obec Ohrady na Žitnom 
ostrove počítajúcu čosi vyše tisíc duší. V súťaži nachystanej na počesť jeho 
úspechu v novom kruhu na dedinskom ihrisku dosiahol výkon 69,36 m, kto-
rý dodnes fi guruje vo svetových tabuľkách, lebo bol o vyše pol druha metra 
lepší ako ten, čo potreboval na titul svetového šampióna. Konkurenta mu ro-
bil bronzový z helsinských MS Gejza Valent, syn už nebohého diskára sloven-
ského pôvodu rovnakého mena, a ešte miestny telocvikár – aby súťaž spĺňala 
pravidlá...

VEĽMI NESKORÁ PREMIÉRA 
Pierre de Coubertin mal Kristove roky, keď koncom devätnásteho storočia 

inšpiroval Grékov k zorganizovaniu premiérových olympijských hier novo-
veku. Atletika unesená výsadným postavením na nich sa na kongrese IAAF 
v Berlíne 1913 zaviazala k vernosti piatim kruhom a vlastný svetový šampi-
onát odmietala ešte aj štyridsať rokov po barónovej smrti. 

Podobne postupovalo plávanie. Najstaršie športy majú najmladšie maj-
strovstvá sveta. Hlavné olympijské športy sa spamätali, až keď už boli svetu 
na posmech. Plavci prestrihli pupočnú šnúru s kruhmi usporiadaním prvých 
MS v roku 1973, atléti až o desaťročie – v auguste 1983. Pod helsinskou Jär-

HELSINSKÝ ROZP RÁVKOVÝ TÝŽDEŇ
elsinki pobláznili Čechov a Slovákov dvakrát. 
V päťdesiatom druhom sedeli s uchom pri rádiu 
a v osemdesiatom treťom pred televíznou obrazov-
kou. Najskôr uchvátení Zátopkovou olympiádou, 

potom Kratochvílovej svetovým atletickým šampionátom. 
Vôbec prvým v histórii. Navyše, dodnes najúspešnejším aj 
v dejinách slovenskej atletiky. Olympiáda bola aj Zacharova 
a šampionát aj Bugárov, Pribilincov či Moravčíkovej...

vinenovou vežou vysokou ako dĺžka Fínovho víťazného hodu oštepom na 
losangelskej olympiáde 1932 (72,71 m).

Verdikt padol na kongrese v portorickom San Juane v októbri 1978, keď 
ešte Medzinárodnej atletickej federácii šéfoval zdanlivo konzervatívny Ho-
lanďan Adriaan Paulen (1976 – 1981). Smotanu však zlízal Talian Primo Ne-
biolo (1981 – 1999), atletický Berlusconi, ktorý pred kráľovnou športu roz-
čapil vráta komnaty biznisu so všetkými jeho plusmi aj mínusmi. Ešte pred 
prvým helsinským výstrelom sebavedome vyhlásil rok 1983 za svetový rok 
atletiky. Marketingoví manažéri mu však napokon dali za pravdu, lebo záu-
jem o premiéru atletických MS tromfol všetky očakávania.

DAJBYCH BOL BULDOG...
Československá atletika bola práve na vzostupe. Nakopol ju európsky 

šampionát 1978, ktorý usporiadala na pražskom Strahove. Na začiatku se-
zóny inauguračného ročníka majstrovstiev sveta sa mala o čo oprieť: ako 
zosumarizoval v júni 1983 časopis Atletika, okrem seniorských stredísk vr-
cholového športu jej slúžilo 44 športových tried, 42 tréningových stredísk 
mládeže, 11 stredísk vrcholového športu mládeže a jedna internátna športo-
vá škola – banskobystrická, ktorá bola inšpiráciou pre neskorší vznik desiatky 
ďalších.

V ústrety slávnej ére ju navigoval na pohľad roztržitý, v skutočnosti však 
pedantný, dôsledný a neunaviteľný šéf komisie vrcholovej atletiky Miloš 
Dajbych, v dnešnom ponímaní šéftréner.

„Deň pred pretekmi sme mu museli predložiť minútový program zveren-
ca od budíčka až do chvíle štartu aj s detailnými požiadavkami na členov 
realizačného tímu,“ spomína chodecký tréner Juraj Benčík. „To bola dobrá 
metóda, mal záruku, že tréner aj atlét budú na druhý deň absolútne skon-
centrovaní na súťaž. Mne vyhovovali nároční ľudia. Dajbych mal charizmu, 
autoritu a talent na riadiacu prácu. Energia z neho priam sršala, ustavične 
tvorivo nad čímsi uvažoval či špekuloval.“

„Bol to buldog, maximalista, ktorý robil od vidím do nevidím a hoci nebol 
stranícky káder, vybavil viac než partajná nomenklatúra,“ povedal o ňom po 
rokoch jeho nástupca František Fojt, dnes riaditeľ Českého atletického zväzu. 

Do výpravy presadil odborníka na elektroakupunktúru Pavla Plcha aj už-
horodskú rodáčku Ludmilu Mojžíšovú, rehabilitačnú sestru, vtedy ešte bežne 
označovanú za šarlatánku, lebo tvrdila, že jej kompenzačné cvičenia na po-
ruchy pohybového aparátu, v prípade športovcov spôsobené jednostranným 
tréningom, môžu odstrániť aj niektoré druhy funkčnej sterility žien. Mimo-
chodom, práve na jar 1983 si profesor Evžen Čech, renomovaný gynekológ, 
ako prvý trúfol verejne na konferencii v Bratislave označiť Mojžíšovej svalové 

„spevňovanie zadkov“ za metódu prvej voľby pre sklamané mamičky-čaka-
teľky. Neskôr sa už začalo hovoriť o prevrate v rehabilitácii.

... A ATLÉT PÁNBOŽKO
Do Helsínk cestovalo z Československa 41 atlétov a s nimi ešte počet-

nejší sprievod – okrem ofi ciálnej výpravy aj tzv. podporný tím. V ňom popri 
tréneroch, ktorí sa nezmestili do výpravy, aj športoví diagnostici s fi lmovým 
štábom, ďalší lekári, maséri, akupunkturisti, psychológovia, ba tiež senzibil 
údajne schopný priťahovať kovové náčinie a ovplyvňovať dĺžku výkonov...

„Atlét bol pánbožko, ktorému všetci navôkol plnili, čo mu videli na očiach. 
Dianie vo výprave bolo perfektne zorganizované. Aj keď, úprimne prizná-
vam, veľmi nemôžem porovnávať, lebo pre problémy s kolenom sa moja ka-
riéra skončila skoro tak rýchlo, ako sa začala,“ konštatuje Ján Tomko, ktorému 
postup do fi nále štyristovky ušiel o jedno miesto a dve desatiny. 

Liptovský rodák, ktorého slovenský rekord 45,64 prekonali až Balošákov-
ci, šokoval vo fi nále 4 × 400 m. V čs. kvartete bežali dva záverečné úseky 
zverenci vtedy ešte ani nie 30-ročného trénera banskobystrickej Dukly Jána 
Šaffu (Dušan Malovec, Ján Tomko) a nášmu fi nišmanovi namerali najrých-
lejšiu letmú štvrtku zo všetkých fi nalistov (44,59)! Tomko ukázal chrbát aj 
Talianovi Ribaudovi a s kolíkom dobehol na senzačnom štvrtom mieste, kým 
fenomenálny Edwin Moses až na šiestom, hoci treba priznať, že americká 
štafeta doplatila na pád Willieho Smitha na treťom úseku.

Tomko bol pôvodne bežec na lyžiach, absolvent športovej triedy v Štrbe, 
atletickí tréneri vo Svite však zistili, že má talent skôr na rýchlosť než na vy-
trvalosť. „Mal prejsť do šprintérskej skupiny Jana Slaninu vo Vítkoviciach, 
v ktorej trénovala aj Táňa Kocembová, ale v poslednej chvíli som chytil jeho 
mamu a presvedčil ju, že do Bystrice to bude mať bližšie. Slanina mi to dlho 
nevedel zabudnúť,“spomína Šaffa. „Bolo to tak, už som mal kúpený lístok do 
Ostravy, ale v pondelok som namiesto toho cestoval do Banskej Bystrice,“ 
potvrdzuje Tomko.

STRIEBRO SA MU MÁLILO
Šaffov kolega z Dukly, chodecký tréner Juraj Benčík (38) mal vo výprave 

celé dvadsiatkárske trio: Jozef Pribilinec, Pavol Blažek, Roman Mrázek. Prvý 
z nich sa v úvode záverečného stúpania tesne pred štadiónom drzo predral 
na čelo. Mexičan Ernesto Canto, víťaz Svetového pohára 1981 a neskôr aj 
olympiády 1984, si to však nenechal páčiť, zvýšil frekvenciu a do brány vošiel 
už prvý. Napokon vyhral o desať sekúnd.

„Veril som, že môj útok vyjde, spoliehal som sa na fi niš, ale chytil som kŕč 
do nohy a chýbala mi šťava. Ešte som mäkkýš, musím tvrdšie trénovať,“ vyčí-

tal si Pribilinec, bezprostredne skôr rozladený než nadšený. „Trénujem, aby 
som vyhrával, nie končil šiesty či siedmy...“

Neskôr uznal, že aj druhé miesto je úspech. A že helsinské svetové strieb-
ro má vyššiu cenu než európske, ktoré získal rok predtým v Aténach. Tam stá-
li na stupňoch až dvaja Slováci: na bronzovom aj Pavol Blažek, ktorý na MS 
v Helsinkách dopochodoval na 20 km šiesty a na 50 km sedemnásty. Pocti-
vec vyšiel z Pribilincovho tieňa až po jeho prvej atletickej rozlúčke – v Splite 
1990 vyhral európsky šampionát.

Z JARMILY SA STALA IKONA
Československo malo už po prvom dni na konte dve medaily: okrem 

striebornej Pribilincovej aj Machurovu bronzovú z vrhu guľou. Obe zásluhou 
juniorských majstrov Európy z Bydhošti 1979.

Dajbych v otaniemskej ubytovni našej výpravy zalovil vo svojej povestnej 
aktovke a cez noc na dvere izieb tých, ktorí dosiahli prvé bodované umiestenia, 
povycapoval nálepky s nápisom ROZHODUJE KVALITA. O tri dni ozdobil prvé 
dvere nálepkou ŠAMPIÓN. Za nimi so šprintérkami Šoborovou a Sokolovou bý-
vala Jarmila Kratochvílová. V Helsinkách sa z nej stala ikona svetovej atletiky. 

V júli zabehla najskôr druhý svetový výkon histórie na 400 m 48,45, po-
tom svetový rekord na 800 m 1:53,28. A pred pokusom o zlaté double sa už 
nedalo cúvnuť. Najmä ak sa štvrťkárska rekordérka Marita Kochová z NDR 
(48,16) rozhodla pre krátke šprinty. 

„Neblázni, veď zomrieš,“ odhovárali ju doma v Golčovom Jeníkove. Od 
trénera Miroslava Kváča počúvala presný opak: „Taká šanca sa už nikdy ne-
naskytne.“ Dala naňho, ako vždy, keď šlo o atletiku. Keď jej dávkoval krátke 
úseky aj dlhé kilometre, keď ju nútil behať do kopcov aj po oráčine, ťahať za 
sebou plné pneumatiky, keď na ňu nakladal činky...

Šialený plán zahŕňal sedem individuálnych štartov za štyri dni: štyri šty-
ristovky a tri osemstovky. V utorok 9. augusta aj superrizikových 34 minút. 
O 17.37 h preťala cieľ ako víťazka semifi nále na 400 m a o 2007 sekúnd 
zaznel výstrel fi nále osemstovky. 

(Pokračovanie na 12. strane)
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Diaľkárka Eva Murková v jednom 

z finálových pokusov.
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NAŠI NA MS 1983

„Nezvládnem to,“ povedala Kváčovi v pauze, keď ju masírovali. „Nemysli 
na to – mysli na Zátopka!“ odvrkol jej. 

Vyhrala o takmer pol druha sekundy. A o 24 hodín aj fi nále štyristovky 
v historicky prvom čase pod 48 sekúnd! Hneď za Jarmilou (47,99) došprin-
tovala o jedenásť rokov mladšia Táňa Kocembová (48,59). Oba výkony do-
dnes fi gurujú v historickej desiatke.

Kratochvílová napriek eufórii vyhlásila: „Na túto kombináciu ma už nikdy 
nikto nenahovorí.“ 

Ani o rok v Los Angeles, dodala. Netušiac, že žiadne Los Angeles 1984 
nebude.

ZÁTOPKOVSKÁ NORMA 
Kratochvílová sa už predtým stala doma vzorom a jej dávky pre atletické 

ústredie normou, ktorú predpisovalo všetkým. Podobne dĺžka tréningov či 
navzpierané kilogramy guliarky Heleny Fibingerovej, ďalšej z listiny prvých 
svetových šampióniek.

„Každý mesiac sme museli posielať do Prahy tréningové výkazy a keď sa 
v nich u mužov objavili nižšie čísla ako u Jarmily alebo Heleny, hneď nás 
dusili, zažil som aj armádny koberček,“ spomína vtedajší banskobystrický 
šprintérsky tréner Šaffa. „V praxi sme trochu redukovali dávky oproti tým, 
ktoré sme uvádzali, lebo každý je iný, nie na každého možno naložiť ako na 
Zátopka. Trebárs šprintér Ľuboš Chochlík – obrazne – čím menej trénoval, 
tým rýchlejšie behal.“

ZBIJEME HO? NEBLÁZNI!
Už nebohý Ivan Eibner, kouč vtedy mladučkej banskobystrickej diaľkárky 

Evy Murkovej, bol iný typ, skôr „ras“ než ľudomil. 
„Imro Bugár sa k nám mladým správal ako tatík,“ priam vystreľuje spo-

mienky dodnes akčná Eva. „Keď som prišla namosúrená z tréningu, súcitne 
ma pohladkal svojou veľkou dlaňou a spýtal sa ma: Tréner je na teba zlý? 
Zbijeme ho? Hneď som ho zahriakla: Neblázni, ty by si ho prizabil.“

Vo februári 1983, ešte pred 21. narodeninami, Murková vyhrala európ-
sky halový šampionát.

„Budapeštianske majstrovstvá sa nedali s helsinskými porovnávať. Fasci-
novala ma fínska divácka kultúra, hľadisko plné žičlivých odborníkov. Diaľ-
kárska jama s pieskom sa začínala až štyri metre za doskou a šťúpla dievčina 
z Hornej Volty mala problém do nej doskočiť – len čo to pri jej prvom pokuse 
diváci zistili, každý jej ďalší sprevádzali potleskom.“

Úžasné, čo Murková v Helsinkách na svoj vek dokázala: najskôr českoslo-

venskú štafetu 4 × 100 m bez Kratochvílovej aj Kocembovej ako fi nišmanka 
doviedla do fi nále (v ňom dobehla ôsma výborným časom 43,78) a o pár dní 
vo fi nále diaľky výkonom 680 cm skončila siedma. To však bolo pod helsin-
skú normu, takže skoro dostala vyhubované...

„Pricestovali sme takmer o dva týždne skôr. Trochu mi to uškodilo. Diaľkár-
ske fi nále prišlo na rad až na záver, a ja už som bola čakaním preexponovaná. 
Znenávidela som Maďarku Vanyekovú, ktorá ma na konci prvý a posledný raz 
v kariére preskočila – o centimeter. Nebyť toho, som šiesta, a to sa ešte bralo...“

Pred tridsiatimi rokmi boli úplne iné normy, tvrdšie ako dnes. „Už vtedy 
som mala na sedem metrov, no skočila som ich až posledným pokusom na 
Zlatej tretre 1984, ako trinásta na svete. Keďže bratov syn veľmi túžil vidieť, 
kde sa mi to podarilo, vybrali sme sa v lete na míting do Ostravy,“ vraví päť-
desiatnička, ktorá sa dnes v centre voľného času venuje mládeži a radami 
sa podieľa na silovej príprave našej najlepšej bežkyne na lyžiach Aleny Pro-
cházkovej. „Veľká škoda, že vtedy ešte ženy neskákali trojskok, ten by mi bol 
vyhovoval viac ako diaľka.“

ČESKÉ OSUDY SLOVÁKOV
Diaľkárka Murková bratislavským výkonom 701 cm z roku 1984 dodnes 

fi guruje v listine slovenských rekordov. Moravčíkovej osemstovkársky čas 
1:56,96 z Lipska 1983 v nej však nenájdete, hoci je lepší ako päť rokov starý 
parížsky osobný rekord Lucie Klocovej 1:58,51, ba aj ako ofi ciálny slovenský 
rekord Gabriely Sedlákovej 1:58,37 z Berlína 1987. 

Trpký osud výkonov atlétov slovenského pôvodu, ktorí v ére Českosloven-
ska štartovali za české kluby. Vtedy úplne bežná vec: prípad diskára Imricha Bu-
gára (71,26), stípliara Dušana Moravčíka (8:23,8), oštepárky Eleny Burgárovej 
(66,56) či oravského trojskokana Jána Čadu (17,34), ktorý v Helsinkách, štyri 
roky predtým než počas halových MS 1987 v Indianapolise ostal v USA, ako 
dvadsaťročný prvý raz a hneď dvakrát skočil za 17 m. Alebo trnavského rodáka 
Milana Mikuláša, ktorý v roku 1988 dosiahol v trojskoku dokonca 17,53 m.

DNES ŽIJE BASKETBALOM
Moravčíková, hoci sa narodila v Nitre, sa pokladá za Piešťanku a logicky 

začínala s plávaním. Keď však prišla do Trnavy študovať zdravotnícku ško-
lu, po bratovom vzore skúsila atletiku a Hajmássyho vplyv bol neodolateľný. 
V Prahe sa pod Burešovým vedením vypracovala na skvelú strednotratiarku. 

V Helsinkách v rýchlejšej zo semifi nálových osemstoviek skončila piata 
celkovo siedmym najlepším časom 1:59,96 a osemnásť hodín žila v pres-
vedčení, že je fi nalistka. Americká výprava však podala protest a päť a pol 
hodiny pred fi nále odvolacia jury vydala „after protest correction“, podľa kto-

rého už ňou zrazu nebola. Pôvodne vyhlásený postupový kľúč (tri zo semi-
fi nále plus dve s najlepším časom) sa vraj ukázal v rozpore s ešte predtým 
stanoveným kľúčom IAAF (z každého prvé štyri)...

„Na toto si už vôbec nepamätám,“ tvrdí Moravčíková, ktorá dnes pod me-
nom Marková žije v Prievidzi a na strednej odbornej škole učí telocvik a zdra-
vovedu. „To bolo dávno, pred 30 rokmi. Mám bezmála takého starého syna, 
ktorý sa vydal v otcových šľapajach, a tak roky sledujem viac basketbal než 
atletiku,“ zľahčuje. 

Aj drobne preženie, lebo syn bude mať v septembri „len“ 27. Ani slovkom 
viac nenaznačí. Až keď sa konkrétne spýtate, či manžel nie je Miroslav Marko, 
ktorý trénoval viaceré slovenské aj české extraligové kluby a na tohtoročných 
ME do 20 rokov aj českú reprezentáciu, a či ich syn nie je Roman Marko, ktorý 
vlani odohral aj pár zápasov v slovenskom drese a stovky v popredných kluboch 
Mattoni NBL, momentálne hráč BK Prostějov, pritaká: „Ale áno, sú to oni.“

ÚŽASNÉ: 9 MEDAILÍ
Moravčíková sa v posledný deň šampionátu pričinila o striebro českoslo-

venského kvarteta 4 × 400 m, ktoré bežalo fi nále v nevšednom poradí, s Ko-
cembovou na prvom úseku – na ďalších Matějkovičová, Moravčíková a Kra-
tochvílová. Aj tréneri NDR taktizovali, takže Zuzaninou súperkou bola Marita 
Kochová. Rolu fi nišmanky zverili Dagmare Rübsamovej, ktorú Jarmila dohá-
ňala, ale nedohnala, hoci zabehla letmú štyristovku o osem desatín rýchlej-
šie než Kochová. „Škoda, že štyristovka nemerala 450 metrov,“ povzdychla si 
hrdinka premiérových MS.

Takmer v rovnakej chvíli kubánsky diskár Delís premárnil poslednú šancu 
prehodiť Bugára, a tak nasledovali dva ceremoniály po sebe, počas ktorých 
viala československá trikolóra na striebornom a potom aj na zlatom a bron-
zovom stojane.

Z aténskych majstrovstiev Európy 1982 sa naša výprava vrátila s deviati-
mi medailami (1 – 4 – 4). Na helsinských majstrovstvách sveta budeme spo-
kojní aj s polovicou, opatrne prognózoval šéftréner. Napokon ich bol rovnaký 
počet, no výrazne vyššej hodnoty: štyri zlaté, tri strieborné a dve bronzové. 
V medailovej bilancii sa pred Československo dostali len atletické veľmoci 
NDR, USA a ZSSR.

O deň neskôr v Los Angeles Times napísali, že „červená, biela a modrá 
budú módne farby olympiády 1984“. 

Ach, ako sa mýlili. Kratochvílovej generácia vtedajším mocným socialis-
tického bloku spupné gesto odvety za bojkot Moskvy 1980 do smrti neza-
budne a neodpustí. MARIÁN ŠIMO
 Foto: ŠTARTFOTO 

 1. Imrich Bugár, disk – 67,72 
 2. Jozef Pribilinec, 20 km chôdza – 1:20:59 
 2. Zuzana Moravčíková, 4 × 400 m – 3:20,32 (na prvom úseku 

Táťána Kocembová, na záverečných dvoch Milena Matějkovičová 
a Jarmila Kratochvílová), na 800 m piata v semifi nále 1:59,96

 4. Dušan Malovec, Ján Tomko, 4 × 400 m (na prvých dvoch 
úsekoch Miroslav Zahořák a Petr Břečka) 3:03,90, individuálne 
Tomko piaty v semifi nále 46,03, Malovec v rozbehu 47,35, 
medzibeh nedokončil 

 6. Ján Čado, trojskok, 17,06
 6. Pavol Blažek, 20 km chôdza – 1:21:54, 

na 50 km sedemnásty – 4:06:49 
 7. Eva Murková, diaľka – 680, navyše fi nišmanka štafety 

4 × 100 m, ktorá skončila ôsma v čase 43,78
11. Pavol Szikora, 50 km chôdza – 3:59:03 
16. Elena Burgárová, oštep – 16. v kvalifi kácii 58,48
22. Július Ivan, 110 m prek. – v rozbehu 14,28
27. Roman Mrázek, 20 km chôdza – 1:27:46 

MEDAILOVÁ BILANCIA
NDR 10 7 5 22
USA 8 9 7 24
ZSSR 6 6 11 23
ČSSR 4 3 2 9
NSR 2 5 1 8
Veľká Británia 2 2 3 7

HELSINSKÝ ROZPRÁVKO VÝ TÝŽDEŇ
(Dokončenie z 11. strany)
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VČERA A DNES VČERA A DNES

Štvrtý skok trojskokana Jána 

Čadu: po prekonaní 17 m.
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Šťastná Jarmila Kratochvílová 
v cieli osemstovky.
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Lenka mala skvelý vstup do tohto roku. Hneď 
po svojich 22. narodeninách zabehla na domá-
com halovom šampionáte v bratislavskom Elá-
ne na šesťdesiatke tretí výkon slovenskej histó-
rie (7,47) a na dvojstovke slovenský rekord do 
23 rokov (24,47). Do letnej sezóny odštartovala 
ešte lepšie. Na Kritériu SNP v Banskej Bystrici si 
na stovke zlepšila osobné maximum o 25 sto-
tín (na 11,67) a na dvojnásobnej trati dokonca 
o 52 (23,70). Nielenže prekonala 39-ročný slo-
venský rekord do 23 rokov Jozefíny Čerchlano-
vej (o sedem stotín), ale splnila aj ostrý zväzo-
vý limit na ME 23 v Tampere. A potvrdila talent, 
o ktorom sa vravelo odvtedy, čo sa atletike za-
čala venovať.

LÁSKA NA PRVÝ POHĽAD
„Pozerala som sa v televízii na atletiku z atén-

skej olympiády 2004 a hneď som išla za mamou, 
aby ma prihlásila do oddielu. Vzal ma Miroslav 
Helia a tak sa to všetko začalo,“ spomína Kršáko-
vá.

V drese AK Inter Bratislava v roku 2006 vyhra-
la žiacke halové majstrovstvá Slovenska v národ-
nom rekorde (7,88 s) a o rok už obliekla reprezen-
tačný dres. V šestnástich sa na ostravských MS 17 
dostala na stovke do medzibehov (12,54) a na 
dvojstovke dokonca do semifi nále (25,00 – 19. 
miesto). Ešte úspešnejšia bola o pár dní na Eu-
rópskom olympijskom festivale v Belehrade, kde 
bežala semifi nále stovky a časom 12,33 skonči-
la jedenásta. V roku 2009 prvý raz prešprintovala 
stovku pod 12 sekúnd a o rok to korunovala po-
stupom do semifi nále juniorských MS v kanad-
skom Montcone.

ratislavčanka Lenka Kršáková splnila aj na majstrovstvách Európy do 23 rokov 
v Tampere svoju semifi nálovú normu na vrcholných mládežníckych podujatiach. 
Bez problémov sa kvalifi kovala z rozbehov a napokon jej k postupu do prvého 
životného fi nále na 100 m chýbala jediná priečka a len štyri stotiny sekundy. 

ZMENY I PROBLÉMY
Potom prešla do skupiny mladého ambiciózne-

ho trénera Kristiána Cupáka. „Pán Helia sa venoval 
deťom,” vysvetľuje. „Už som dospievala a medzi 
desaťročnými dievčatami som si pripadala sama, 
tak som sa rozhodla pre zmenu. Bol to dobrý krok, 
s Kristiánom sme si vo všetkom sadli.“ 

Lenže jej výkonnostný rast sa paradoxne za-
stavil. Cupák vysvetľuje: „Po Montcone prišli 
zdravotné problémy. V roku 2011 ju pribrzdila 
choroba a neskôr zranenie. O rok neskôr jej leká-
ri nasadili silné lieky a to malo ďalší, podľa mňa, 
negatívny vplyv. Až po ich vysadení sme sa dosta-
li tam, kde mala byť. Zimnú prípravu absolvova-
la výborne, a to bol základ. Tohtoročné výkony sú 
jasným dôkazom.“

Po halovom šampionáte dostala zo zväzu 
ponuku štartovať aj na majstrovstvách Európy 
v Göteborgu. „Malo to byť na vlastné náklady, 
no s trénerom sme sa jednoznačne dohodli, že 
do Švédska nepôjdeme,” vraví Lenka. „Určite by 
som sa tam zasa niečo naučila, no peňazí nikdy 
nie je dosť, hoci ma podporuje klub, zväz a napo-
kon i rodičia. Ušetrili sme ich na jarné sústredenie 
v Španielsku – a vyplatilo sa.“

V Banskej Bystrici si hneď skraja sezóny za-
bezpečila nomináciu na ME do 23 rokov. „To bola 
pre nás tohtoročná méta. Samozrejme i majstrov-
stvá Slovenska, klubový EPM a majstrovstvá Euró-
py družstiev. No vrcholom sezóny bolo Tampere, 
tomu sme podriadili celú sezónu,“ vravel tréner.

PRÍDE ÚTOK NA LEGENDY?
Nad Lenkinými časmi v jarných tréningoch sa 

vraj Cupák nestačil čudovať. Sama atlétka však 
vravela, že stále cíti rezervy.

„V pretekoch mala sprvu smolu na podmienky. 
Ona je štíhlučká a aj pri slabšom protivetre beží 
ako proti stene. Mať tak ideálny vietor do chrb-
ta tesne pod dva metre za sekundu,“ želal si tré-
ner. Zafúkal na bratislavskom Memoriáli Tomáša 
Babiaka. Ale smolne. V rozbehu stovky, v ktorom 
vypúšťala záver, mala podporu vetra 1,1 m/s, vo 
fi nále, v ktorom si zlepšila „osobák“ na 11,64 s, 
už iba 0,4.

Kršáková sa tohtoročnými výkonmi dostala 

LENKA KRŠÁKOVÁ
Narodená: 22. februára 1991 
v Bratislave
Škola: FTVŠ v Bratislave
Klub: Spartak Dubnica nad Váhom
Tréner: Kristián Cupák
Disciplína: šprinty
Osobné rekordy: 60 m 7,47 (hala), 
100 m 11,64, 200 m 23,70
Najväčšie úspechy: MS 17 2007 
v Ostrave semifi nále 200 m, EYOF 2007 
v Belehrade semifi nále 100 m, MEJ 2009 
v Novom Sade semifi nále 100 m, 
MSJ 2010 v Montcone semifi nále 100 m, 
ME 23 2013 v Tampere semifi nále 100 m

Foto: DUŠAN KOUTNÝ

vysoko v slovenských historických tabuľkách. Na 
100 m je už za legendami Gleskovou, Murkovou, 
Šuranovou a Ivanovou, na 200 m za Ivanovou, 
Šuranovou a Čerchlanovou. Zaútočí raz aj na ne?

„Verím, že áno. Ale postupne. Nechcem si dá-
vať ciele v číslach, ani predpovedať, kedy sa do-
stanem na úroveň spomenutých skvelých šprin-
térok. Ale raz určite. Dávam atletike všetko a ona 
mi to vráti.“

ODLOŽENÉ ŠTÁTNICE 
Láska na prvý pohľad pokračuje. Atletike do-

konca dala prednosť aj pred školou, ktorú inak 
Lenka berie veľmi vážne: „V lete, práve v čase plá-
novaného atletického vrcholu, som mala mať ba-
kalárske štátnice, no odložila som ich na jeseň.“ 

Odolala aj atraktívnej zmene. Jej krásna štíh-
la postava pritiahla pozornosť sveta modelingu: 
„Áno, mala som aj také ponuky, ale jasne som ich 
odmietla. Atletika zostáva prvoradá.“

Čo upredností: stovku či dvojstovku? „Určite 
chcem behať obe šprintérske trate. Ba aj halovú 
šesťdesiatku. A všetky rýchlo.“ Progres pokračuje, 
Lenkina veterná stovka za 11,40 s na trnavskom 
národnom šampionáte to jednoznačne ukázala. 
Napokon i v Tampere, kde po postupe z rozbehov 
(11,78) zabehla v semifi nále deviaty najlepší čas 
11,85. PETER RAČKO
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eória a prax silového tréningu sa ustavične rozvíja. Stále sa objavujú nové pros-
triedky, metódy a hľadajú sa nové spôsoby, ako dať organizmu športovca podnet 
k ďalšej adaptácii na zaťaženie a tým zvyšovať jeho výkonnosť. Súčasný trend 
šprintérskeho tréningu smeruje k intenzifi kácii, čiže k väčšej frekvencii vykoná-

vania špeciálnych tréningových jednotiek v týždennom mikrocykle, ale v menšom obje-
me a k ich špecifi kácii na základe požiadaviek štruktúry športového výkonu. 

Výsledky viacerých výskumov svedčia o tom, 
že existujú závislosti medzi jednotlivými prejav-
mi silových schopností a medzi prejavmi rých-
losti jednorazového pohybu, bežeckej akcelerá-
cie a maximálnej rýchlosti. Pre atletický šprint 
sú najdôležitejšie výbušná a rýchla sila, ktoré sa 
do značnej miery podieľajú na kvalite rýchlost-
no-silových prejavov behu, a to hlavne pri odraze 
a skracovaní času trvania oporných fáz.

POSILŇOVANIE JADRA

Veľmi dôležitú úlohu v silovej príprave šprin-
téra predstavuje posilňovanie „jadra“ tela. Core 
(jadro) je hlboký stabilizačný systém – predsta-

vuje svalovú súhru, ktorá zabezpečuje stabilizá-
ciu chrbtice, tvoria ho bránica, svaly panvového 
dna, hlboký priečny sval brucha, rozoklané svaly 
chrbtice. Tieto svaly hrajú kľúčovú úlohu pri dr-
žaní správnej polohy tela, v šprinte sa uplatňujú 
hlavne pri poskytovaní optimálnej polohy trupu, 
stability panvy a chrbta. 

Na ich rozvoj sa používajú rôzne cvičenia a tech-
niky aj s využitím nestabilných plôch (balančné 
cvičenia), rozhodujúca je však technika ich pred-
vedenia. S core tréningom je nevyhnutné začať už 
v prvej fáze prípravy v rámci ročného tréningového 
cyklu (a udržiavať celoročne) a vytvoriť tak funkčný 
predpoklad na nasledujúci silový tréning. 

DVE FÁZY PRÍPRAVNÉHO OBDOBIA

V prípravnom období (akumulačné obdobie) 
začíname s fázou anatomickej adaptácie, cieľom 
je zapojiť čo najviac svalových skupín, aby bol celý 
pohybový a oporný aparát pripravený na násled-
ný tréning špeciálnej sily. Počas tejto fázy vykoná-
vame v rámci jednej tréningovej jednotky 8 – 12 
cvičení (napr. kruhovou formou, všetky cvičenia 
v rámci jedného „okruhu“, alebo rozdelené do 
dvoch až troch okruhov po 3 až 4 cvičeniach), v 2 
až 4 sériách po 8 – 12 opakovaní. Záťaž predstavu-
je 40 až 60 % z jednorazového maxima (1RM). 

V týždennom mikrocykle absolvujeme 2 – 3 
tréningové jednotky (minimálne so 48-hodino-
vým odstupom), pričom táto fáza tréningu by 
mala trvať 4 až 6 týždňov. Cieľom je vytvoriť zá-
klad všeobecných silových schopností na prechod 
k rozvoju  zámerných silových schopností a k roz-
voju špeciálnych silových schopností v predsúťaž-
nom a v súťažnom období prípravy. 

Aj Adam Závacký, slovenský rekordér na 
100 m, využíva v príprave ťahač na štýl 
saní. Foto: archív KRISTIÁNA CUPÁKA 
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TALENT METODICKÁ PRÍLOHA – TRENDY V ŠPORTE 



Silový tréning v šprinte smeruje k intenzifi kácii

OSOBNÉ REKORDY CUPÁKOVÝCH ŠPRINTÉROV (60, 100, 200 M)
ADAM ZÁVACKÝ 6,71 10,21 21,44
VLADIMÍR ŠIMÍK 6,73 10,34 21,49
TOMÁŠ BENKO 6,80 10,56 21,90
LENKA KRŠÁKOVÁ 7,47 11,64 (11,40) 23,70
DENISA BUČKOVÁ – 12,31 (12,08) 25,28 (24,98)

(Výkony v zátvorkách sú s podporou vetra nad 2 m/s.)

V druhej fáze prípravného obdobia, ktorá by 
mala trvať 6 týždňov, absolvujeme v týždennom 
mikrocykle 2 – 3 tréningové jednotky. V rámci jed-
nej tréningovej jednotky zaraďujeme 5 – 8 cviče-
ní s počtom opakovaní 4 – 8 v 3 až 4 sériách, záťaž 
predstavuje 65 – 85 % (1RM), pri tréningu maxi-
málnej sily 1 – 3 opakovania v 3 až 5 sériách pri 
záťaži 90 – 100 % (1RM).

PREDSÚŤAŽNÉ A SÚŤAŽNÉ OBDOBIE 

V predsúťažnom a súťažnom období je cieľom 
rozvoj výbušnej a rýchlej sily pri neustálej sna-
he o rýchle a explozívne vykonanie jednotlivých 
cvičení. Výber cvičení kopíruje požiadavky šprin-
térskeho behu, cvičenia prebiehajú v súťažnom 
pohybovom rozsahu so snahou čo najviac sa pri-
blížiť typu svalovej kontrakcie ako pri behu ma-
ximálnou rýchlosťou. Venujeme sa hlavne tým 
svalovým partiám, ktoré sa najviac podieľajú na 
šprintérskom výkone. V rozvoji rýchlej sily pred-
stavuje záťaž 45 – 65 % (1RM), počet opakovaní 
4 – 8, v 3 až 4 sériách, s dlhým intervalom odpo-
činku medzi sériami 3 – 4 minúty. V jednej trénin-
govej jednotke absolvujeme 6 až 8 cvičení.

V silových cvičeniach s doplnkovou záťažou sú 
najviac využívané komplexné (viackĺbové) cviče-
nia ako premiestnenie, trh, nadhod, výraz, mŕtvy 
ťah (vo viacerých modifi káciách), drepy (s činkou 
vzadu, resp. vpredu čelné drepy), výskoky s čin-
kou, výpady. Predpokladom zaradenia týchto cvi-
čení je dostatočné zvládnutie ich techniky.

Pri rozvoji silových schopností prostredníc-
tvom týchto cvičení si treba uvedomiť, že ich jed-
noduchý transfer do rýchlosti je nedostatočný 
a viaže sa na používanie špeciálnych rýchlostno-

silových cvičení, ako sú odrazové cvičenia, beh do 
kopca, beh s ťahaním saní, beh s padákom, po-
užívanie segmentových závaží pri bežeckých cvi-
čeniach a pod. Preto je opodstatnené venovať sa 
komplexnému rozvoju silových schopností ako 
predpokladu zvyšovania šprintérskej výkonnosti.

PLYOMETRIA V TRÉNINGU ŠPRINTÉRA

Využitie plyometrickej metódy v silovej príp-
rave šprintéra musí zodpovedať špecifi ckému 
charakteru činnosti vykonávanej v šprintérskom 
behu. Pri výbere sa musíme sústrediť na také cvi-
čenia, ktoré zaťažujú svalové partie najviac využí-

Silový tréning v šprinte smeruje k intenzifi kácii

vané v šprinte: fl exory kolenného kĺbu a extenzo-
ry v bedrovom kĺbe. Pri vykonávaní daných cvičení 
je potrebné neustále dbať na čo najkratšie trvanie 
opornej fázy a aktívne dokročenie, aby sa minima-
lizovali straty horizontálnej rýchlosti. Pohybová 
štruktúra sa musí realizovať tak, aby nebol spuste-
ný ochranný mechanizmus pohybového aparátu. 

(Ochranný mechanizmus sa začína aktivovať 
vtedy, keď je excentrická časť kontrakcie dlhšia 
ako 150 ms a dochádza tak k zníženiu sily, preto 
je potrebné pri využívaní plyometrickej metódy 
uplatniť pravidlo čo najkratšieho prechodu z fázy 
excentrickej – akumulačnej do fázy koncentrickej 
– rekuperačnej. Časový interval medzi fázou aku-
mulácie a fázou rekuperácie musí byť minimali-
zovaný, taktiež trvanie fázy akumulácie musí byť 
čo najkratšie.) 

Pri stanovení objemu plyometrických cvičení 
je nutné vychádzať zo zásady postupnosti a v pr-
vej časti prípravného obdobia vykonávať cvičenia 
bez doplnkovej záťaže. V druhej časti prípravného 

obdobia je možné vykonávať cvičenia s doplnko-
vou záťažou (záťažový opasok s hmotnosťou 5 % 
z hmotnosti tela cvičenca, segmentové závažia 
na členkoch, resp. stehnách). Využívajú sa cviče-
nia ako násobené odrazy (striedavonožne, jed-
nonožne), skokový beh, znožmé preskoky preká-
žok, výskok na debničku, resp. preskok prekážky 
po zoskoku z vyvýšeného miesta (optimálna výš-
ka zoskoku zodpovedá približne výške výskoku 
s protipohybom) aj s následným akceleračným 
výbehom (10 – 15 m), odhody plnými loptami 
(v spojení s odrazovými cvičeniami). 

Veľmi efektívny je tzv. komplexný tréning, 

ktorý spočíva v kombinácii ťažkého silového tré-
ningu (s hmotnosťami 80 – 100 % z jednorazo-
vého maxima) a plyometrie (odrazových cvičení). 
Napríklad po 3 sériách drepov s 3 opakovania-
mi nasledujú výskoky na debničku 80 – 110 cm 
(5 opakovaní), resp. po každej sérii drepov nasle-
duje 2 × výskok na debničku, a podobné kombi-
nácie cvičení. 

BEH S PADÁKOM

Beh s padákom výrazne ovplyvňuje silovú 
zložku tréningu a to najmä koncentrickú časť kon-
trakcie, keď hlavnú časť zaťaženia po dokročení, 
ktoré je rýchlejšie a aktívnejšie, nesú pre šprint 
špecifi cké svaly. Spomalenie by malo byť vždy do 
10 % v porovnaní s maximálnou rýchlosťou v pri-
rodzených podmienkach. Jedine tak zachováme 
požadovanú špecifi ckosť realizácie pohybovej 
štruktúry charakteristickú pre beh maximálnou 
rýchlosťou v prirodzených podmienkach. 

Použitie padáka je zamerané hlavne na vy-

tvorenie energetického potenciálu a rozvoj rých-
lostno-silových schopností, preto je vhodné ho 
uplatniť už v prípravnom období, ale aj v pred-
pretekovom a pretekovom období. Celkový ob-
jem zaťaženia na jednej tréningovej jednotke 
môže byť do 800 m, pričom dĺžka úsekov je 40 
až 100 m (napr. 3 × 3 × 60 m, interval odpočin-
ku medzi opakovaniami 3 minúty, medzi sériami 
6 minút). Tento prostriedok je vhodné zaradiť po 
dni zameranom na aeróbnu vytrvalosť alebo na 
regeneráciu, prípadne po silovom tréningu (toni-
začného charakteru), nie však po náročnom tré-
ningu anaeróbneho laktátového charakteru. 

V predpretekovom a pretekovom období 
je vhodné kombinovať tento prostriedok (me-
tódou kontrastu) s bežeckými úsekmi vykoná-
vanými v prirodzených podmienkach, napr. 
2 – 3 × (2 × 50 m s padákom + 1 × 50 m v pri-
rodzených podmienkach), v súťažnom období 
2 – 3 × (1 × 50 m s padákom + 1 × 50 m v pri-
rodzených podmienkach), i.o. 3 – 4 minúty medzi 
opakovaniami v sérií, medzi sériami 6 až 8 minút.

BEH S POUŽITÍM SANÍ

Výhodou tohto prostriedku – podobne ako 
pri využití padáku – je zaťaženie tých svalových 
skupín, ktoré sú zapojené do činnosti v šprintér-
skom behu. Zníženie rýchlosti (vplyvom odporu 
saní a závažia na nich) je podmienené hlavne 
skrátením kroku a menej poklesom frekvencie. 
Ťahaním saní pri vyššej rýchlosti sa brzdivá sila 
vplyvom zotrvačnosti znižuje, v porovnaní s izo-
kinetickým režimom pri behu s padákom, kde 
odpor narastá so štvorcom rýchlosti. Preto sa ako 
najefektívnejšie javí použitie saní najmä pri roz-

voji rýchlostno-silových schopností v akceleračnej 
fáze šprintérskeho behu. 

Z toho dôvodu je vhodné využívať ťahanie 
saní do vzdialenosti 50 m. V prípravnom obdo-
bí opakovacou metódou napr. 2 × 5 × 30 m, i.o. 
2,5 min. medzi opakovaniami a 8 až 10 minút 
medzi sériami. V predsúťažnom a súťažnom ob-
dobí metódou kontrastu napr. 2 – 3 × (2 × 30 m 
s ťahaním saní, 1 × 30 m beh v prirodzených pod-
mienkach), i.o. 3 min., resp. 6 min. Odpor saní by 
mal predstavovať nie väčšie spomalenie ako 10 % 
z maximálnej rýchlosti v prirodzených podmien-
kach. Do tréningu šprintérov je veľmi často zara-
ďovaný aj väčší odpor (celková hmotnosť saní), 
určite však nie v mládežníckych kategóriách – 
predstavuje spomalenie až 15 %, cieľom je rozvoj 
viac silovej zložky ako rýchlostno-silovej, pričom 
sa využíva dĺžka úsekov maximálne do 30 m. 

BEH SO ZÁVAŽÍM

Využívajú sa aj segmentové závažia (hmot-
nosti 0,25 – 0,5 kg) na členkoch, resp. špeciál-
ne závažia na stehnách (speed trainer, 1 – 2 kg). 
Hmotnosť závaží závisí od silovej pripravenos-
ti šprintéra, pričom pri segmentových závažiach 

je potrebné byť opatrný s vyššími hmotnosťami, 
ktorých vplyvom sa negatívne narúšajú špecifi cké 
kinematické štruktúry šprintérskeho behu. 

Používajú sa v prípravnom období najmä 
pri špeciálnych bežeckých cvičeniach, ktorým je 
v šprintérskom tréningu nevyhnutné venovať 
zvýšenú pozornosť. Frekvencia využitia týchto 
závaží pri bežeckých cvičeniach je 1 – 3 × v týž-
dni pri celkovom objeme do 500 – 600 m v jed-
nej tréningovej jednotke (väčšinou ako forma 
špeciálneho rozcvičenia sa pred hlavnou časťou 
tréningu, ale aj ako samostatná tréningová jed-
notka). Dĺžka úseku by mala zodpovedať vzdiale-
nosti, akú je bežec schopný udržať správnu tech-
niku daného cvičenia, zvyčajne to predstavuje 20 
až 30 m úsek, pre vyspelých šprintérov 50 m (pri 
niektorých cvičenia sa dĺžka úseku môže predĺžiť 
až do 100 m). V predpretekovom a pretekovom 
období je možné uplatnenie segmentových záva-
ží pri bežeckých úsekoch dĺžky 30 – 60 m raz ale-
bo dvakrát v týždni pri celkovom objeme do 300 
m v jednej tréningovej jednotke, opakovacou ale-
bo kontrastnou metódou. 

 KRISTIÁN CUPÁK, 
 šéftréner SAZ pre šprinty a prekážky

Tréner Kristián Cupák so slovenskými šprintérskymi jednotkami – Adamom Zá-
vackým... ... a Lenkou Kršákovou. Foto: DUŠAN KOUTNÝ 

Adam Závacký v cieli stovky na trnavských majstrovstvách Slovenska 2013.
 Foto: SITA/IVAN KOPČÁNI
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V šiestom ročníku Tesco Behu pre život v máji 
a v júni bežalo v šiestich mestách takmer 16-tisíc 
účastníkov. Najmä vďaka ich podpore pribudne 
v laboratóriách Ústavu experimentálnej onkoló-
gie Slovenskej akadémie vied na bratislavských 
Kramároch ďalší unikátny prístroj. Nadácia Vý-
skum rakoviny za vyzbierané peniaze kúpi zaria-
denie s názvom NanoSight, ktoré pomôže pacien-
tom z celého Slovenska. 

„Sme nadšení, že na šesť kôl prišlo 15 509 
bežcov, čo je o 1 225 viac než vlani. Ich zásluhou 
sa Beh pre život stal najväčšou charitatívnou špor-
tovo-kultúrnou akciou na Slovensku,“ povedal 
o tohoročnej edícii Michal Dyttert, člen predsta-
venstva Tesco Stores SR a správca Nadácie Tesco, 
ktorá podujatie s ďalšími partnermi organizuje. 

ZDRAVÍ PRE NEZDRAVÝCH
„Prístroj NanoSight bude jediný svojho druhu 

na Slovensku. Schopnosťou merať objekty v na-
nosvete umožní pochopiť ´dorozumievanie sa´ 
zdravých buniek s nádorovými a pomôže vo vý-
voji nových diagnostických metód onkologických 
ochorení,“ povedala prezidentka Nadácie Výskum 
rakoviny Margita Klobušická v prvú májovú sobo-

Po Slovensku sa rozlialo šesťdielneho se-
riálu najväčšej slo-
venskej charitatív-
nej akcie – Tesco 

Beh pre život – sa tento rok zapojilo 
15 509 ľudí, ktorí na boj proti rako-
vine venovali 57 000 eur.

TESCO BEH PRE ŽIVOT 
 ROK POČET BEŽCOV/MIEST VYZBIERANÉ EURÁ KÚPENÝ PRÍSTROJ
 2008 1934/5 20 413 MOLEKULÁRNY FARBIACI AUTOMAT
 2009 4733/4 28 972 REAL-TIME PCR
 2010 8737/4 68 000 PYROSEKVENÁTOR
 2011 12 315/5 70 148 ELISPOT
 2012 14 824/6 85 000 INCUCYTE
 2013 15 509/6 61 565 NANOSIGHT

(Suma za rok 2013 je k 15. júlu)

trici a v Prešove. Aktéri formou štartovného ve-
novali nadácii na výskum rakoviny spolu 57 104 
eur. Ďalšie pribudli Nadácii Tesco z iných zdrojov, 
ktoré sú tradične previazané na pohybové aktivity 
celých rodín. Stav šeku k 15. júlu bol 61 565 eur, 
pričom organizátori si tento rok vytýčili cieľ zopa-
kovať lanských 85 000 eur.

„Popri štartovnom sme ďalších 4 461 eur zís-
kali verejnými zbierkami a predajom reklamných 
predmetov akcie. Zbierka pokračuje až do konca 
septembra, takže ľudia, ktorí sa na behoch z rôz-
nych dôvodov nemohli zúčastniť, môžu dobrej 
veci stále pomôcť,“ pripomenul Dyttert. Stačí po-
slať ľubovoľnú sumu na zbierkový účet vo VÚB 
2434842458/0200, darcovskú SMS v tvare DMS 
BEZME na číslo 877, alebo si na www.aukcie.sk 
kúpiť niektorú z vecí patrónov behu, ktorými sú 
známe osobnosti z kultúrnej a športovej sféry. 
Aktuálny stav zbierky je na internetovej stránke 
www.behprezivot.sk alebo na facebookovej Tesco 
Beh pre život. 

PATRÓNMI SÚ OSOBNOSTI
Beh ako celoslovenský patrón podporuje herec 

SND Jozef Vajda. Jeho partnerkami sú dve účast-
níčky minuloročnej olympiády – maratónkyňa Ka-
tarína Berešová a strelkyňa Danka Barteková. Na 

rozdiel od Berešovej, londýnska me-
dailistka a nová členka Medzinárod-
ného olympijského výboru Barteková 
v úlohe patrónky debutovala.

„Som veľmi rada, že môžem po-
môcť akcii, ktorá spája šport s podpo-
rou dobrej veci. Aj ako členka Medzi-
národného olympijského výboru sa 
budem snažiť podporiť projekty za-
merané na zdravie,“ ubezpečila Dan-
ka Barteková.

Tvárou bratislavského behu je 
operný spevák Martin Babjak a tréner-

ka aerobiku Lucia Medeková. Hereckých krstných 
otcov má populárny beh aj v Nitre. Pod Zoborom 
akcii robia reklamu Ján Greššo a Eva Pavlíková. 
V Trenčíne sú garantmi hokejisti Ľubomír Seke-
ráš a Ján Pardavý, v Žiline bývalý futbalový rep-
rezentant a v súčasnosti tréner mládeže Vladimír 
Labant. V Banskej Bystrici k hokejistovi a trénero-
vi Vladimírovi Országhovi pribudla dvojnásobná 
olympijská medailistka – biatlonistka Anastázia 
Kuzminová. Iba v Prešove nad dianím bdie kolek-
tívny patrón – hudobná skupina Helenine oči.

„Projekt Beh pre život dáva nádej onkologic-
kým pacientom. Páči sa mi, že jeho myšlienka 
spája dve dobré veci – vlastné zdravie a výskum 
rakoviny,“ zdôraznila Kuzminová. 

Rakovina je čoraz rozšírenejšou chorobou, 
o čom svedčia aj alarmujúce štatistiky. Ročne na 
ňu na Slovensku ochorie 28-tisíc ľudí a takmer 
polovica (12-tisíc) jej podľahne. „Vďaka unikátne-
mu projektu Beh pre život sme za päť rokov mohli 
kúpiť dôležité prístroje, ktoré slúžia nielen na vý-
skum, ale najmä na včasnú diagnostiku pacien-
tov,“ pripomína Klobušická.

Na doterajších šiestich ročníkoch štartovalo 
viac ako 58 000 ľudí, ktorí prispeli na výskum ra-
koviny sumou 328 298-tisíc eur.

 ŠTEFAN ŽILKA

azúrové more
Do

tu na bratislavskej Železnej studničke, kde sa se-
riál začal.

Prehovorila pred záplavou bežcov v modrých 
tričkách. Na Železnej studničke sa z nich vytvori-
lo veľké azúrové more. Bratislavčania inšpirovali 
nasledovníkov – prišlo rekordných 4195 bežcov, 
ktorí prispeli sumou 16 418 eur. Ani ďalšie de-
jiská sa však nedali zahanbiť a počty účastníkov 
v porovnaní s minulým rokom všade vzrástli.

Beh pre život sa konal v šiestich mestách – 
v Bratislave, Nitre, Žiline, Trenčíne, Banskej Bys-

Kinderiáda určená žiakom dru-
hých až piatych tried základných 
škôl prebieha na Slovensku už od 
roku 2006. Podujatie organizované 
spoločnosťou Ferrero Česká, ktoré-
ho odborným garantom je Sloven-
ský atletický zväz, ponúka deťom 
zábavnou formou zoznámenie sa 
s atletikou a atmosférou skutočných 
pretekov.

OSEM KÔL PLUS FINÁLE 
Keď sa projekt na základe vý-

borných ohlasov prvých ôsmich 
ročníkov v Čechách rozšíril aj na 
Slovensko, seriál pozostával okrem 
fi nálového kola zo šiestich regionál-
nych. Už o rok, keď patronát prevzal 
Juraj Bača, šesťnásobný svetový 

rvý ročník seriálu detských atletických pretekov Kinde-
riáda patrónoval olympijský šampión Jozef Pribilinec, za-
tiaľ posledný, siedmy úradujúca slovenská atlétka roka 
Lucia Klocová. Niektoré z regionálnych kôl stihla, na júno-

vé bratislavské fi nále si už prísť netrúfl a – v jej brušku sa nástojči-
vo hlásil na svet syn Adamko (51 cm, 3,30 kg).

P
vých troch miestach), bol aj tentoraz 
Športový areál Pavla Gleska s tarta-
novou dráhou na bratislavskej Mla-
dej garde. V utorok 11. júna v nie 
najpriaznivejšom počasí na ňom 
vášnivo súťažilo dvesto malých 
atlétov, chlapcov a dievčat druhých 
až piatych tried 25 základných škôl 
zo všetkých regiónov Slovenskej 
republiky.

šampión a olympijský medailis-
ta v rýchlostnej kanoistike, bolo 
regionálnych kôl sedem a od pred-
minulého ročníka ich býva až 
osem. Prebiehajú v dvoch častiach 
školského roka – na jeseň a na jar. 
V ročníku 20012/2013 sa uskutoč-
nili v Prešove, Nitre, Bratislave, Tr-
nave, Dubnici nad Váhom, Banskej 
Bystrici, Košiciach a v Liptovskom 
Mikuláši. 

Dejiskom siedmeho fi nále, 
do ktorého tradične postúpili tri 
najlepšie družstvá z každého regi-
onálneho kola (podľa reglementu 
s výnimkou tých, ktoré v predošlom 
slovenskom fi nále skončili na pr-

VÍŤAZI SÚ SPOD BRADLA 
Úvodná časť rozohriala súťažia-

cich krátkou bežeckou rozcvičkou. Po 
nej sa napriek pretrvávajúcemu daž-
ďu začal boj o prvé miesta s atmosfé-
rou ozajstných pretekov. Súťažilo sa 
v individuálnych disciplínach: v be-
hu na 60 m, v hode plnou a kriketo-
vou loptou, skoku do diaľky z miesta 

a s rozbehom. Záverečnou a tradič-
ne najdramatickejšou disciplínou 
bola štafeta 4 × 60 metrov, ktorá 
v nemalej miere rozhodla o výsled-
nom poradí škôl. V siedmom ročníku 
dominovali základné školy z vidieka. 
Víťazom sa stala ZŠ Brezová pod 
Bradlom. Na druhom mieste sa 
umiestila ZŠ Zarevúca z Ružomberka 
a na treťom ZŠ Pod hájom z Dubnice 
nad Váhom. Tri víťazné školy si rozde-
lili spolu 4 980 eur. Finančné výhry 
určené na obnovu školských ihrísk 
a nákup športových potrieb venovala 
spoločnosť Ferrero Česká.

KLOCOVÚ TEŠÍ ZÁUJEM
Patrónka siedmeho ročníka 

Lucia Klocová mladým účastníkom 

fi nále aspoň na diaľku držala palce: 
„Myslím si, že je skutočne dôležité 
vzbudzovať u detí záujem o šport. 
Ak majú talent, treba ho ďalej roz-
víjať. Preto ma veľmi teší záujem 
mladých o atletiku a som naozaj 
rada, že existuje projekt, ako je Kin-
deriáda. Vďaka nej si deti vyskúšajú 
atmosféru vážnych pretekov a ove-
ria si svoje atletické schopnosti.“

„Kinderiáda je výborný pro-
jekt, ktorý dokáže pritiahnuť deti 
k športu, dáva im pozitívne vzory 
a ukazuje, ako možno zmysluplne 
využiť voľný čas,“ myslí si moderá-
tor Roman Bomboš, ktorý svojím 
hlasom a povzbudzovaním sprevá-
dza všetky kolá seriálu.

UŽ TAKMER 11-TISÍC
Slovenský atletický zväz spolu-

pracuje na projekte nielen odbor-
nými konzultáciami, ale aktívne 
sa zapája aj do príprav pretekov. 
Organizátori oceňujú aj osobnú 
prítomnosť jeho zástupcov na regi-
onálnych kolách a fi nále.

V školskom roku 2012/2013 
sa na deviatich kolách podujatia 
zúčastnilo 1 632 detí z 204 škôl, čo 
svedčí o záujme pedagógov aktívne 
zapájať žiakov do športových aktivít. 
Počas siedmich rokov na pretekoch 
Kinderiády súťažilo 10 946 detí 
z 1 365 škôl z celého Slovenska.

 (red)

Radosť víťaznému tímu 2013 z Brezovej pod Bradlom .
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ŠPRINTY

POMOHOL VIETOR
Šprintéri predviedli nezvyčajne kvalitné časy. 

Víťazi stoviek Adam Závacký (10,26) i Lenka Kr-
šáková (11,40) bežali rýchlejšie, ako sú rekordy 
šampionátu (Chochlík 10,45 – Ivanová 11,42), 
no do chrbta im fúkal vietor nad povolené 2 m/s. 
Vyhrali s veľkým náskokom: Prešovčan v službách 
Slávie STU o 19 a Bratislavčanka v dubnickom dre-
se dokonca až o 68 stotín. V mužskom fi nále bežali 
siedmi pod 11 sekúnd, najhorší z nich za 10,81. 

„Obaja ma príjemne prekvapili, no viac Len-
ka,“ vravel spokojný kouč šprintérskych jednotiek 
Kristián Cupák. Na dvojstovke už jeho tromfy ne-
štartovali: mužskú vyhral nečakane špecialista na 
110 m prekážok Papšo, ženskú Košičanka Beze-
ková.

slovenské seniorské tituly sa po siedmich rokoch bojovalo na Mestskom at-
letickom štadióne Antona Hajmássyho v Trnave. Dvojdňový program koncom 
júna poznačil silný vietor, ktorý pomohol šprintérom k zaujímavým časom. Li-
mitár na MS v Moskve však nepribudol, nula svietila aj v kolónke slovenských 

rekordov či rekordov šampionátu. Aj výkonov roka bolo tentoraz skromne – len sedem. 
Najviac titulov – deväť – získala banskobystrická Dukla, rovnako ako vlani na domácich 
Štiavničkách. Dve individuálne zlaté medaily si vybehal len Viliam Papšo, víťaz na 200 
a 110 m prekážok.

O
Na hladkej štvorstovke prekážkarovi Martino-

vi Kučerovi v rýchlostnom teste pred Svetovou 
univerziádou ušlo zlepšenie osobného rekordu 
47,38 o 8 stotín. „Zľakol sa protivetra na prvej 
dvojstovke, ktorá mala byť o tri desatiny rýchlej-
šia,“ komentoval tréner Vladimír Bezdíček. Ob-
rovskú radosť mal nitriansky kouč Peter Mečiar. 
„Konečne!“ – zvýskol od radosti, keď jeho zvere-
nec Lukáš Privalinec (48,19) na ikstý pokus dotia-
hol poľovačku na limit MEJ do úspešného konca. 
Na 400 m žien Iveta Putalová potvrdila post toh-
toročnej domácej jednotky ziskom premiérového 
titulu. 

STREDNÉ TRATE

REPČÍKOVO PRVÉ ZLATO
Znie to neuveriteľne, ale Jozef Repčík ešte ne-

mal ani jeden seniorský titul pod holým nebom. 

V Trnave získal na 800 m prvý, ale musel oň tuho 
bojovať s Jozefom Pelikánom, ktorý deň predtým 
vyhral tisícpäťstovku a pripísal si už piate zlato na 
domácom šampionáte. Slovenský rekordér pred-
stihol veľkého rivala len o 7 stotín. „Ak by som ne-
bol zranený a nepotreboval sa pred univerziádou 
rozbehať, asi by som v Trnave nebežal osemstov-
ku, ale štvorstovku a stále by som bol bez titulu,“ 
vravel úprimne Repčík, ktorého od konca mája 
brzdilo pravé lýtko.

Osemstovku vyhrala prvý raz Piešťanka v drese 
Slávie STU Žofi a Naňová (senzačne druhá skončila 
len 13-ročná Gajanová z Liptovského Mikuláša), 
ale najslabším víťazným časom od roku 2005. Na 
1500 m obhajkyňa Dubničanka Ľubomíra Maní-
ková nestačila na 16-ročnú Zvolenčanku Viktóriu 
Malčekovú.

V mužskom stípli predviedol pekné sólo i vý-
kon roka (9:14,64) Malačan Jakub Valachovič, 
v ženskom sa po dvojročnom kraľovaní Maníko-
vej vrátila na trón Katarína Pokorná zo Slávie STU.

DLHÉ TRATE

JANEČKOVÁ NAPODOBILA MAMU
Kysučan Juraj Vitko, ktorý od jari behá za bar-

dejovský JM Demolex, sa veľmi tešil na ME druž-
stiev, no pre zranenie napokon neštartoval a obja-
vil sa až na domácom šampionáte, kde si na 5000 
m suverénne vybojoval druhé zlato (predtým 
2010). Maníková neobhájila titul ani na 5000 m, 
predstihla ju 18-ročná novozámocká nádej Lucia 
Janečková reprezentujúca Be Cool Bratislava. Jej 
mama Dana vyhrala túto disciplínu päťkrát (1997, 
2002 – 2005).

Jozef Urban (Demolex) získal na lanskom 
MMM prvý titul majstra SR v maratóne a v Trnave 
pridal prvý na dráhe na 10 000 m. Maratónska 
jednotka Katarína Berešová vlani nečakane nesta-
čila na desaťtisícke na Fašungovú, no v Trnave jej 
prehru odplatila a vrátila sa na trón (2010, 2011, 
2013) – zdolala ju bezmála o minútu.

PREKÁŽKY

ŠTVRŤKA BEZ JEDNOTIEK
Viliamovi Papšovi prišiel do Trnavy pomôcť 

ku kvalitnému času na 110 m prekážok Čech 
Petr Peňáz. Zverenec legendárneho Igora Kováča 
zabehol najlepší výkon v kariére 13,89, ale s pri-
silným vetrom, takže v platnosti ostáva 13,94. 
„Odštartoval som ukážkovo, no potom akoby 
som prestal bežať a Petr mi ušiel,“ sypal si popol 
na hlavu Papšo. „Po skvostnom začiatku nevyužil 
podmienky na oveľa lepší, aj keď veterný výkon,“ 
poznamenal tréner. Stovku prekážok bežali len 
štyri ženy, jasne vyhrala viacbojárka Lucia Mok-
rášová.

Na mužskej štvorstovke s prekážkami domi-
noval pri Kučerovej neúčasti Nosianov zverenec 
Roman Olejník, no jeho víťazných 55,09 je naj-
slabší majstrovský čas v ére samostatnosti. V rov-
nakej disciplíne žien neštartovala jednotka Lucia 
Slaničková (získala striebro na 200 m), prvý titul 

v kariére si vybojovala dubnická klubová kolegy-
ňa Andrea Holleyová. 

SKOKY

DUEL PRE MEDGYESOVÚ
Výškarom išlo v Trnave nielen o titul, ale aj 

o výhodu, že ak splnia B-limit 228 cm na MS via-
cerí, do Moskvy pôjde šampión. Ním sa jedenásty 
raz stal Peter Horák, ale skočil iba 220. Rovnaký 
výkon dosiahol i objav halovej sezóny Matúš Bu-
beník. Zo žien vyhrala ôsmy raz v rade priateľka 
strednotratiara Repčíka Iveta Srnková, no jej ví-
ťazný výkon 169 cm je najslabší v ére samostat-
nosti. 

Žŕdku ovládli Dubničania: z mužov Ján 
Zmoray, zo žien pätnásty raz Slavomíra Sľúková 
výkonom sezóny 400 cm. Od roku 1998 nezíska-
la zlato len pred štyrmi rokmi, keď bola zranená.

V mužskom trojskoku Martin Koch obhájil titul 
a Dana Velďáková si pripísala už jedenáste prven-
stvo. Z výsledku 13,94 m však nebola nadšená. 
„Cieľ bol prekonať 14 m, ale dopadlo to tak, ako 
naznačovali tréningy v týždni. Od začiatku júna sa 
trápim s technikou,“ hnevala sa nespokojná Vel-
ďáková, naša jediná pravidelná účastníčka pre-
stížnych mítingov Diamantovej ligy. „Je z toho 
zúfalá,“ potvrdil kouč Radoslav Dubovský.

Súťaž diaľkariek nevyriešila nominačnú tajnič-
ku na moskovské MS. Ak by Jana Velďáková získala 
dvanásty titul, všetko by bolo jasné: na šampionát 
by išla ona. Lenže vyhrala Renáta Medgyesová, vy-
bojovala si tretie zlato pod holým nebom zásluhou 
veterných 663 cm z prvej série a uchovala šancu 
kvalifi kovať sa do Moskvy. „Od začiatku sezóny cí-
tim formu na limit, len mi vždy niečo nevyšlo. Prek-
vapilo ma, že som skočila tak ďaleko. Dnes však 
bolo dôležité víťazstvo,“ vravela Medgyesová. Aj 
Velďáková skákala ďaleko, no s prešľapmi. V piatej 
sérii dokonca okolo 670 cm. „Do poslednej chví-
le som verila, že vyhrám, lebo na posledných sú-
ťažiach sa mi zvyčajne darilo v záverečných poku-
soch,“ pripomenula Jana, ktorej namerali 636 cm.

VRHY

SUVERÉNNY LOMNICKÝ, 
UNAVENÁ HRAŠNOVÁ

Magnetom šampionátu boli kladivárske sú-
ťaže. V mužskej Marcel Lomnický bez problémov 
obhájil titul v súboji s 13-násobným šampiónom 
Liborom Charfreitagom, ktorý sa v celej sezóne 
trápi a na majstrovstvách hádzal po bezmála me-
sačnej pauze. „Chvalabohu, už viem, prečo som 
slabý a bez energie. Diagnostikovali mi zápal kos-
ti okolo zubných implantátov – periimplantitídu,“ 
vysvetlil bývalý majster Európy. 

Lomnický dosiahol v tom čase druhý výkon 
v kariére 77,89 m, iba 26 cm za osobákom. Blysol 
sa aj výbornou sériou: 76,11 – 77,78 – × – 77,89 
– × – 77,78. „Fyzicky som sa cítil dobre, ani tech-
nicky to nebolo zlé. Len škoda, že mi aspoň jeden 
pokus neuletel,“ poznamenal fi nalista ME 2012 
v Helsinkách. Ženskú súťaž vyhrala ôsmy raz Mar-

100 m (+2,7 m/s): Adam Závacký (Slávia STU Bratislava) 10,26; 200 m (+5,6): Viliam Papšo (Dukla B. Bystrica) 
21,40; 400 m: Martin Kučera (Slávia STU Bratislava) 47,46; 800 m: Jozef Repčík (Spartak Dubnica) 1:51,88; 1500 m: 
Jozef Pelikán (Slávia UK Bratislava) 3:58,40; 5000 m: Juraj Vitko (Demolex Bardejov) 15:10,31; 10 000 m: Jozef Ur-
ban (JM Demolex Bardejov) 31:29,22; 3000 m prek.: Jakub Valachovič (AC Malacky) 9:14,64; 110 m prek. (+2,7): 
Viliam Papšo (VŠC Dukla B. Bystrica) 13,89; 400 m prek.: Roman Olejník (Dukla B. Bystrica) 55,09; Výška: Peter Ho-
rák (Dukla B. Bystrica) 220; Žrď: Ján Zmoray (Spartak Dubnica) 500 Diaľka: Tomáš Veszelka (MAC Redox Lučenec) 733 
(+6,8); Trojskok: Martin Koch (Slávia UK Bratislava) 15,58 (+3,1); Guľa: Matúš Olej (Dukla B. Bystrica) 18,15; Disk: 
Matej Gašaj (AC Stavbár Nitra) 56,38; Kladivo: Marcel Lomnický (AC Stavbár Nitra) 77,89; Oštep: Patrik Ženúch (VŠC 
Dukla B. Bystrica) 73,87; 4 × 100 m: Slávia STU Bratislava (Pavelka, Kučera, Šimík, Závacký) 41,88; 4 × 400 m: Slávia 
UK Bratislava (Hlúbik, Lendvorský, Beňa, Bottlík) 3:23,10; 
100 m (+3,2): Lenka Kršáková (Spartak Dubnica) 11,40; 200 m (+4,8): Alexandra Bezeková (Akademik TU Košice) 
24,02; 400 m: Iveta Putalová (Slávia UK Bratislava) 54,69; 800 m: Žofi a Naňová (Slávia STU Bratislava) 2:16,83; 1 500 
m: Viktória Malčeková (AK mesta Zvolen) 4:40,27; 5000 m: Lucia Janečková (Be Cool Bratislava) 17:48,53; 10 000 m: 
Katarína Berešová (TJ Obal servis Košice) 35:11,77; 3000 m prek.: Katarína Pokorná (Slávia STU Bratislava) 11:38,20; 
100 m prek. (+3,0): Lucia Mokrášová (Spartak Dubnica) 14,12; 400 m prek.: Andrea Holleyová (Spartak Dubnica) 
61,91; Výška: Iveta Srnková (Slávia STU Bratislava) 169; Žrď: Slavomíra Sľúková (Spartak Dubnica) 400; Diaľka: Re-
náta Medgyesová (VŠC Dukla B. Bystrica) 663 (+4,4); Trojskok: Dana Velďáková (VŠC Dukla B. Bystrica) 13,94 (+3,1); 
Guľa: Ivana Krištofi čová (Slávia UK Bratislava) 15,76; Disk: Ivona Tomanová (Slávia Trnava) 49,23; Kladivo: Martina 
Hrašnová (VŠC Dukla B. Bystrica) 69,90; Oštep: Jana Ličáková (Mostáreň MŠK Brezno) 44,82; 4 × 100 M: Slávia UK 
Bratislava (Lipková, Putalová, Štuková, Môciková) 48,17; 4 × 400 m: Spartak Dubnica (Bučková, Halásová, Holleyová, 
Slaničková) 3:53,83

MEDAILOVÁ BILANCIA 
1. VŠC Dukla Banská Bystrica 9 – 5 – 3, 2. Spartak Dubnica nad Váhom 7 – 5 – 6, 3. Slávia UK Bratislava 6 – 8 – 5, 4. Slávia 
STU Bratislava 6 – 2 – 2, 5. AC Stavbár Nitra 2 – 5 – 4, 6. JM Demolex Bardejov 2 – 0 – 1, 7. Obal servis Košice 1 – 3 – 2, 8. AŠK 
Slávia Trnava 1 – 2 – 3, 9. Akademik TU Košice 1 – 2 – 0, 10. AC Malacky a MAC Redox Lučenec 1 – 1 – 0, 12. Be Cool Brati-
slava 1 – 0 – 1, 13. AKM Zvolen a Mostáreň MŠK Brezno 1 – 0 – 0, 15. ŠK ŠOG Nitra 0 – 3 – 6, 16. Slávia ŠG Trenčín 0 – 1 – 2, 
17. Sparta Považská Bystrica a AC Kriváň Liptovský Mikuláš 0 – 1 – 0, 19. AK Steeple Poprad, Sport Team Hritz Nová Lesná, 
AO Svit, ŠK Vital Bratislava, AC Nové Zámky a Slávia TU Košice 0 – 0 – 1.

DORAST

NAJÚŠPEŠNEJŠÍ ŠK ŠOG NITRA
Na slovenskom dorasteneckom šampioná-

te v Dubnici nad Váhom sa výbornými výkon-
mi prezentovali šprintéri. Vo fi nále na 100 m 
Ján Volko (Kryha Bratislava) o stotinku zdolal 
v Nemecku žijúceho Mareka Šefránka (Slávia 
STU Bratislava), pričom obaja prekonali hrani-
cu 11 sekúnd (10,98 – 10,99) aj v protivetre 
0,6 m/s. Na dvojstovke Šefránek vrátil Volkovi 
prehru, keď vyhral za 22,19. V behu na 400 m 
sa o výborný čas 55,87 s postarala 17-ročná 
Dubničanka Viktória Záhradníčková. Najviac ti-
tulov získali nádeje ŠK ŠOG Nitra – sedem (bi-
lancia 7 – 12 – 8). Na ďalších priečkach skončili 
atléti Spartaka Dubnica nad Váhom (5 – 6 – 3) 
a AC Nové Zámky (4 – 2 – 2). Aspoň jednu zlatú 
medailu získalo až 23 klubov.

JUNIORI

ŠTYRI ZLATÉ LUKÁŠA PRIVALINCA
Najúspešnejším účastníkom šampionátu 

v Novom Meste nad Váhom bol Lukáš Priva-
linec zo ŠK ŠOG Nitra. Zverenec Petra Mečia-
ra získal v prvý deň zlato na 800 m a v štafe-
te na 4 × 100 m, na druhý deň na 200 a ako 
člen štafety 4 × 400 m. Na dvojstovke dokon-
ca splnil aj limit na MEJ v Rieti časom 21,65 
a s ním aj Erik Rigler (21,72). Limit si pripí-
sal i Roman Olejník na 400 m prek. (53,38). 
Na 100 m zaujalo veterných 11,78 všetran-
nej viacbojárky Lucie Mokrášovej a na 400 
m prekážok slovenský dorastenecký rekord 
Michaely Peškovej 1:01,05. Najúspešnejším 
oddielom bol opäť ŠK ŠOG Nitras s bilanciou 
7 – 8 – 7 pred Spartakom Dubnica (6 – 5 – 10) 
a Sláviou UK Bratislava (4 – 4 – 4).

Mládežnícke šampionáty
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tina Hrašnová (69,90 m), ale priblížila sa k nej 
Lomnického mladšia sestra Nikola osobným re-
kordom 67,88 m. „Snažila som sa, ale únava z mí-
tingov a cestovania zohrala svoje,“ vravela úradu-
júca vicemajsterka Európy.

V guli sa o výkony roka postarali Matúš Olej 
(18,15 – druhý titul) a Ivana Krištofi čová (15,76 

– piaty titul). Zverenka trénera Dušana Dědečka 
navyše pridala svetový rekord v kategórii slucho-
vo postihnutých. Štyridsaťročná Ivona Tomanová 
získala v disku rekordný 19. titul v slovenskom vý-
kone 49,23 m, zlato jej od roku 1993 nepatrilo 
len dva razy (1995, 2005). 

 GABRIEL BOGDÁNYI

Renáta Medgyesová si vyskákala tretí letný primát.
 Foto: DUŠAN KOUTNÝ
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Martin Kučera na univerziádnom piedestále.
 Foto: www.kazan2013.ru

eď Jozef Plachý vyhral na svetovej univerziáde 1977 v Sofi i, prekvapením bola 
len trať, na ktorej zlato získal. Hviezdny osemstovkár, európsky halový šampión 
1972 a vicešampión letných ME 1969, v osemnástich piaty na OH 1968, sa po 
neúspechu na montrealskej olympiáde 1976 rozhodol prejsť na dlhšiu trať. Ti-

sícpäťstovkársku časť svojej kariéry odštartoval univerziádnym triumfom.
K

Je to na neuverenie, ale snorenie po análoch 
ukázalo, že odvtedy sa zo svetovej univerziády ani 
jeden slovenský atlét nevrátil so zlatou medailou. 
Až v júli z ruskej Kazane Bratislavčan Martin Ku-
čera. 

Od prekvapenia šli všetci do kolien. Aj sám 
Kučera. Zakryl si tvár a krútil hlavou. Vyhral fi ná-
le behu na 400 m prekážok, disciplínu, ktorej sa 
venuje tri sezóny. Pritom zo semifi nále postúpil 
len vďaka času – v tom svojom skončil piaty. Treba 
však dodať, že na úrovni výkonu víťaza druhého 
semifi nále. Nabudený dvoma osobnými rekord-

 Ako s odstupom hodnotíte triumf a najmä takmer sekundové zlepše-
nie osobného rekordu?
„Stále ako obrovské prekvapenie. S trénerom Vladimírom Bezdíčkom, 

ktorý svojho času viedol aj moju mamu, viacbojárku, sme sa bavili o toh-
toročnom cieli v podobe času 50,20. S takýmto osobným rekordom som 
mohol ísť už na univerziádu, ale vždy som spravil nejaké chybičky, ktoré ma 
stáli desatiny. Po skončení školy zo mňa spadlo napätie a v Kazani prišla veľ-
ká motivácia. K dispozícii boli výborné podmienky, lebo tamojšie mondo je 
veľmi rýchle, a zrazu som sa tých chybičiek nedopúšťal. Rozbeh som zvládol 
pod 50,20, postúpil ďalej, a to ma ešte povzbudilo. Ešte viac semifi nálový 
čas pod 50 sekúnd.“

 Z prvej dráhy, ktorú vám vo fi nále pririekli, ste zrejme neboli nadše-
ný...
„Nemal som na výber a najmä nemal som čo stratiť. Bežal som si svoj 

beh, sústreďoval som sa na správny rytmus. Vyšlo mi prvých šesť prekážok 
na trinásť krokov aj výmena na štrnásť krokov. Súperi, ktorí ma nevnímali, 
sa medzičasom vyšťavili a keďže som vedel, že mám dobrý záver, dal som 
doňho všetky sily, čo mi zostali.“

 Nazvali ste to rozprávkou. Bude pokračovať?
„Dúfam, že sa budem ďalej zlepšovať, aj keď teraz to už pôjde ťažšie.“

 Ešte aj túto sezónu?
„Uvidíme. Na dubnickom Moste aj na majstrovstvách družstiev pobežím 

hladkú štyristovku, ale potom mám v pláne aj dve prekážkové: 3. septembra 
v Roverete a o päť dní v českej extralige v Novom Meste nad Metují. Môj naj-
bližší hlavný cieľ je však európsky šampionát 2014 v Zürichu.“

 A výkonnostný?
„Rád by som raz prekonal slovenský rekord Jožka Kuceja 48,94. Ale k ne-

mu mám ešte ďaleko, delí nás skoro sekunda.“
 To bude vyžadovať zrýchliť sa na hladkých 200 (zatiaľ 21,81) aj 400 

m (47,38) – Kucej mal štvorstovkársky osobný rekord 46,58.

 1. Martin Kučera  400 m prek.: 49,79 – osobný rekord (OR), 
v rozbehu 50,18 – OR, v semifi nále 49,91 – OR

 2. Jozef Repčík  800 m: 1:47,30, v rozbehu 1:51,80, 
v semifi nále 1:49,75

 2. Marcel Lomnický  kladivo (priamo fi nále): 78,73 – OR 
 7. Nikola Lomnická  kladivo (priamo fi nále): 65,78
10. Mária Czaková  20 km chôdza: 1:37:20
12. Katarína Berešová  polmaratón: 1:15:52
27. Roman Turčáni  200 m: 21,89, po postupe z rozbehu 

nenastúpil pre zranenie na medzibeh

červený diplom zvládol štátnice, spromoval 
a na druhý deň odletel do Kazane. Z nej sa 
23-ročný absolvent Prírodovedeckej fakulty 
UK Martin Kučera, člen bratislavskej Slávie 

STU, vrátil ako nečakaný víťaz svetovej univerziády v behu na 
400 m prekážok. 

Na

Marcel Lomnický s kazanskou medai-
lou. Foto: SITA/ DIANA ČERNÁKOVÁ 

Jozef Repčík s jedným z fi nálových súperov, Rusom Iva-
nom Nesterovom (skončil piaty). Foto: www.kazan2013.ru

„Určite. Tohto roku sme sa sústredili najmä na prekážkársku techniku. 
Pre bolesti v zadnom svale, ktoré sa ozvali na sústredení v Španielsku, sme 
rýchlosť veľmi nerozvíjali.“

 Hľadanie pravej disciplíny bolo dlhé, ale zdá sa, že so šťastným kon-
com. Ako ste prežívali obdobie tápania, čomu sa venovať? 
„Začínal som s výškou, potom som sa venoval diaľke, ale prišla operácia 

kolena a bol som donútený zmeniť disciplínu. Keď som behal 110 m cez 
prekážky, trápila ma švihovka a ťahal zadný sval. Na moju vysokú postavu 
boli medzery medzi prekážkami krátke. Vtedy Milan Sulety vnukol môjmu 
trénerovi Bezdíčkovi nápad vyskúšať dlhšiu trať a nižšie prekážky.“

 Medzi stodesiatkou a štyristovkou je v dĺžke veľký rozdiel.
„Veď som sa po dobehu prvej hladkej štvrťky začiatkom septembra 2010 

aj dlho spamätával. Ale zvládol som ju – za 49,28. Prekážková premiéra na 
400 m na majstrovstvá Slovenska 2011 v daždi dopadla až nad očakávanie, 
dobehol som druhý v čase 54,62.“

 Trúfate si v budúcnosti bežať na 13 krokov aj viac ako šesť prekážok?
„Perspektívne by som chcel v trinásťkrokovom rytme zvládnuť osem. Ne-

trúfam si však sľúbiť, že to bude už nasledujúcu sezónu.“
 Povedali ste, že aspoň rok sa plne sústredíte na atletiku, dlhodobo 

s výhľadom na Rio 2016. To rozhodnutie padlo až pod dojmom uni-
verziádneho úspechu?
„Nie, zaumienil som si to už po štátniciach. Preto som sa neprihlásil ani 

na doktorát. Chcem zistiť, kam sa až prepracujem, keď sa sústredím len na 
atletiku.“

 MARIÁN ŠIMO

mi (rozbeh 50,18, semifi nále 49,91) utvoril vo 
fi nále tretí – 49,79. A ráznym záverom v podce-
ňovanej prvej dráhe senzačne vyhral. Za tri dni 
utvoril tri osobné rekordy a zlepšil svoje maxi-
mum celkove o 90 stotín.

LOPUCHOVSKÝ: KLOBÚK DOLU
Kučerov tréner Vladimír Bezdíček sa o trium-

fe svojho 23-ročného zverenca, člena Slávie STU, 
dozvedel cez telefón, lebo v tom čase už bol vo 
fínskom Tampere ako šéf slovenskej výpravy na 
ME do 23 rokov. Martina v Kazani koučoval Mar-
cel Lopuchovský, naslovovzatý chlap, veď 400 
m prekážok bola jeho disciplína. Dvojnásobný 
olympionik (atletický v Sydney 2000 a bobový vo 
Vancouvri 2010) pred tohtoročnou univerziádou 
trónil na druhom mieste slovenských historických 
tabuliek časom 49,92 z roku 2001. 

„Kučera ma z neho vystrnadil, ale keďže som 

emotívny aj ako tréner, úžasne som mu fandil. 
Pred tým, čo v Kazani dokázal, klobúk dolu,“ ko-
mentoval Lopuchovský. „Technicky je na úrovni, 
prekážky preskakuje rytmickejšie ako voľakedy ja. 
Limitujúci faktor je rýchlosť – ak sa zrýchli, môže 
prekonať aj Kucejov slovenský rekord 48,94 z ro-
ku 1989.“

SLOVENSKO V ATLETIKE ÔSME
Slovensko vyslalo do Kazane 72 športovcov, 

ktorí štartovali v 17 z 27 športov. V súhrnnej bilan-
cii   XXVII. svetovej univerziády so siedmimi medai-
lami (jedna zlatá, štyri strieborné, dve bronzové) 
obsadilo 35. miesto. Atlétov bolo len sedem, ale 
traja z nich doniesli medailu a v medailovom súč-
te odvetvia skončilo Slovensko (1 – 2 – 0) ôsme!

Bezdíček, donedávna šéftréner SAZ, využil sku-
točnosť, že na tlačovú besedu s atletickými me-
dailistami v Národnom športovom centre prišiel 

aj minister školstva Dušan Čaplovič, a kládol mu 
na srdce: „Bol by som rád, keby si ministerstvo 
ešte aj o dva roky, pred ďalšou univerziádou, pa-
mätalo, ktoré odvetvie držalo zástavu najvyššie na 
minulej.“ Minister prijal hodenú rukavicu: „Aka-
demický šport je jedna z našich priorít a ubezpe-
čujem vás, že nebudeme postupovať len podľa 
Strečanského vzorcov, ktorým málokto rozumie, 
ale najmä podľa faktov v podobe výsledkov.“ 

OBHAJOBA V SAMOM ZÁVERE
Atletika aj na minulých troch univerziádach 

prispela do medailových zbierok našich vý-
prav. Zhodou okolností vždy jedným striebrom: 
v Bangkoku 2007 trojskokanka Dana Velďáková, 
v Belehrade 2009 kladivárka Martina Hrašnová 
a predvlani v Šen-čene kladivár Marcel Lomnický. 

Kým v Číne stačil Lomnickému na druhé mies-
to výkon 73,90, v Kazani ho zachraňoval v po-

slednom pokuse osobným rekordom 78,73 m 
– prehodil ním domáceho Sergeja Litvinova (vla-
ni 80,98), syna olympijského šampióna zo Sou-
lu 1988 a dvojnásobného majstra sveta, ktorý je 
jeho trénerom. Gaudeamus, podobne ako pred-
vlani, zahrali Poliakovi Pawlovi Fajdekovi za vyrov-
nané sezónne maximum 79,99 m.

„Šiesty pokus sa mi páčil, dúfam, že prinajme-
nej taký dlhý hod mi vyjde aj na majstrovstvách 
sveta. V Kazani zrušili kvalifi káciu a všetkých se-
demnástich nás poslali priamo do fi nále – radšej 
keby odpadla v Moskve,“ žartoval Nitran, ktorého 
o rok mladšia sestra na svojej prvej univerziáde 
skončila v rovnakej disciplíne siedma.

STRIEBORNÝ ÚTOK ZOZADU
So striebrom sa z metropoly Tatarstanu vrátil aj 

27-ročný osemstovkár Jozef Repčík, ktorého pred-
stihol len 19-ročný Botswaňan Nijel Amos, na lon-

XXVII. SVETOVÁ UNIVERZIÁDA 
V KAZANI (6. – 17. 7. 2013)

dýnskej olympiáde senzačný strieborný medailis-
ta vo svetovom juniorskom rekorde 1:41,73. 

„Na mojej prvej univerziáde v Bangkoku 2007 
som skončil piaty a na poslednej som sa chcel roz-
lúčiť úspechom. Na medailu som však pravdu po-
vediac až tak nemyslel, lebo som mal pricviknutý 
nerv, na štyri týždne som vypadol z prípravy a be-
hať som znova začal až pred dva a pol týždňom,“ 
vravel slovenský rekordér, vlani siedmy na ME. 
„Telo si však zapamätalo kvalitnú prípravu a v zá-
vere fi nále som sa z posledného miesta na páske 
dostal až na druhé.“

Tréner Lopuchovský v eufórii zo zverencovho 
sezónneho maxima (1:47,30) preskočil plot a ho-
ci ho naháňali esbeeskári, dostal sa až do mixzó-
ny. „Verím, že na poslednú chvíľu splní aj limit do 
Moskvy,“ povedal. A nemýlil sa: Repčík štyri dni 
pred uzávierkou prihlášok vyhral osemstovku 
v Tábore za 1:46,11.

Univerziádne zlato po 36 rokoch: 

3 I AUGUST 2013 3 I AUGUST 2013

SVETOVÁ UNIVERZIÁDA 2013 SVETOVÁ UNIVERZIÁDA 2013



Slovenská výprava na majstrovstvách sveta 17-ročných v Donecku – Martin Illéš 
v hornom rade druhý zľava. Foto: archív

MARTIN ILLÉŠ
DÁTUM A MIESTO NARODENIA: 12. júna 1979 v Liptovskom Mikuláši.

BYDLISKO: Nitra.
ZAMESTNANIE: Tréner atletiky na športovom gymnáziu v Nitre.

VZDELANIE: Na UKF v Nitre vyštudoval kombináciu telesná výchova – trénerstvo atletiky, 
v roku 2012 získal titul PaedDr.

ŠPORTOVÉ ÚSPECHY: Viacnásobný medailista majstrovstiev SR všetkých vekových 
kategórii, slovenský reprezentant v behu na 400 m v kategórii dorastu, juniorov i dospelých 

(štartoval na EP družstiev). 
OSOBNÝ REKORD: 400 m – 48,50. 

TRÉNERSKÉ ÚSPECHY: Trénoval účastníkov MS do 17 rokov Páleníka (800 m), Krčmára 
(200 a 400 m), juniorských ME Páleníka (800 m, 5. na 4 × 400 m), Mokráša (15. na 400 m, 

5. na 4 × 400 m), v seniorskej kategórii dosiahol z jeho zverencov najväčšie úspechy 
štvorstovkár Peter Žňava, dvojnásobný účastník ME, halových ME a Svetovej univerziády.

S PREDSEDOM KOMISIE MLÁDEŽE SAZ MARTINOM ILLÉŠOM  AJ O TOM, KEDY U NÁS OPÄŤ VYRASTIE ČILSKÁ GENERÁCIA

 V akom stave je podľa vás slovenská mlá-
dežnícka atletika?
„Určite nie je na dne, ako tvrdia neprajníci. 

Potrebuje však impulz na zmenu fi lozofi e a mys-
lenia trénerov i funkcionárov. V komisii mláde-
že sa pokúsime nastaviť jej nové a dúfam, že aj 
správne smerovanie.“

 Čo považujete vy osobne za akútny problém, 
ktorý je nutné čo najskôr vyriešiť?
„Ťažko riešiteľný problém je súčasný vzťah 

mládeže k športu. Namiesto športovania trávi 
veľa času na sociálnych sieťach a v horšom prí-
pade vysedáva v krčmách. Je to často dôsledok 
nečinnosti rodičov. Ďalšie vážne problémy sú 
nedostatok trénerov, zlé tréningové podmienky, 
chýbajúce športoviská a tiež vzory, za ktorými by 
mladí atléti išli.“ 

 Nemáte pocit, že útvarov talentovanej mlá-
deže je akosi priveľa – športové gymnáziá, 
športové triedy a peniaze tečú aj na zväzovú 
prípravu mládeže, ktorá prevzala po zániku 
aj funkciu Centier olympijskej prípravy? Ne-

minulosti bol úspešný štvorstovkár, už niekoľko 
rokov sa však venuje trénerskej práci v nitrian-
skom športovom gymnáziu. Martin Illéš od minu-
lej jesene aj funkcionárči na najvyššej úrovni – ve-

die komisiu mládeže Slovenského atletického zväzu. Práve 
mlaď je jedna z priorít nového vedenia zväzu.

V
kotúľajú sa fi nancie neefektívne mnohými 
smermi?
„Obávam sa, že bez športových tried a špor-

tových gymnázií by počet mladých športovcov 
vrátane atlétov rapídne klesol. Skôr sa prikláňam 
k názoru, aby vznikali ďalšie, kde by sa deťom ve-
novali profesionálni tréneri. Priznávam, nie všade 
sa robí efektívne. V komisii mládeže sa teraz sna-
žíme fi nancie na zväzovú prípravu nastaviť tak, 
aby boli využité čo najlepšie.“ 

 Generácia trénerov, na ktorých stála sloven-
ská atletika v úspešných sedemdesiatych 
až deväťdesiatych rokoch, starne a pomaly 
končí. Mladí však akosi neprichádzajú. Pre-
čo?
„Nemám pocit, že by chýbali mladí tréneri. 

Myslím si, že skôr potrebujú dostať väčší priestor 
a najmä motiváciu – aj fi nančnú.“ 

 Máte prehľad, aký je záujem o štúdium tré-
nerstva atletiky na našich univerzitách?
„V poslednom období študujú tento odbor 

najviac práve absolventi športových gymnázií. 

Naše univerzity produkujú kvalitne pripravených 
trénerov atletiky, ale problém nastáva po ukonče-
ní štúdia. Nemajú sa kde zamestnať na plný úvä-
zok...“

 V slovenskej atletike sa spontánne objavil 
pojem čilská generácia, čo je prívlastok pre 
úspešné ročníky 1981 – 1983, ktoré uspeli 
na juniorských MS 2000 v Santiagu de Chi-
le a neskôr boli roky ťahúňmi reprezentá-
cie. Kedy vyrastú nové Klocové, Hrašnové, 
Medgyesové, Malíkové, Velďákové, Tóthov-
ci a Horákovci?
„Priznávam, že sa trochu obávam najbližších 

rokov, lebo v uplynulom desaťročí nám poklesla 
mládežnícka základňa a spustli aj mnohé atle-
tické športoviská. Som však optimista a verím, 
že zlé obdobie preklenieme. Nie sme úplne na 
dne. Máme predsa viacero úspešných mládež-
níkov – viacbojárku Luciu Mokrášovú, skokana 
Tomáša Veszelku a veľký talent je aj medailist-
ka z EYOF-u na 400 m prekážok Michaela Peš-
ková.“

 Atletike sa v porovnaní s minulosťou venu-
je z rôznych príčin výrazne menej mladých 
ľudí ako kedysi. Máte nejaký recept, ako ich 
k nej pritiahnuť?
„Mlaď potrebuje vidieť svoje idoly, preto mu-

síme atletiku čo najviac zviditeľniť, organizovať 
medzinárodné mítingy a pritiahnuť na štadióny 
divákov. Potrebujeme byť v súboji o deti rýchlej-
ší ako ostatné športy, musíme podchytiť už naj-
mladšie a vzbudiť u nich záujem o atletiku.“

 Pripravuje SAZ nejaké projekty na oživenie 
záujmu detí a mládeže?
„Rozbiehame projekt atletických škôlok, za-

číname vo väčšej miere organizovať súťaže pre 
najmladších adeptov nášho športu vrátane maj-
strovstiev Slovenska mladšieho žiactva. Dôležité 
bude pokračovať v osvedčených projektoch ako 
Zo školských lavíc do haly Elán či Hľadáme no-
vých olympionikov. Verím, že pribudnú i ďalšie. 
Pre najlepších sme začali organizovať výjazdy na 
zahraničné preteky v okolitých krajinách, kde sa 
môžu porovnávať s rovesníkmi a zbierať skúse-
nosti. Chceme do súťažného kalendára vrátiť aj 
medzištátne juniorské stretnutie.“

 Mnohí tvrdia, že talentov nie je menej, ako 
kedysi. Rozdiel je však v tom, že na rozdiel 

od 70. a 80. rokov minulého storočia ich te-
raz nemá kto objaviť...
„V minulosti sa do rôznych typov atletických 

súťaží zapájalo naozaj veľmi veľa detí, takže bolo 
z čoho vyberať. Teraz takéto podujatia absentujú, 
lebo ich nemá kto organizovať. Ak aj nejaké sú, 
väčšina škôl sa na nich z rôznych dôvodov nezú-
častňuje. A to je veľký problém. Ja by som skôr 
povedal, že talenty má kto objavovať, no nemá 
kde.“

 Súhlasíte s tvrdením, že v športových gym-
náziách sa výber talentov v prevažnej miere 
zredukoval na nábor a tréneri chodia do te-
rénu vyhľadávať nových adeptov atletiky už 
len minimálne?
„Záleží na prístupe konkrétnych ľudí. Sú tréne-

ri, ktorí naozaj len čakajú, kto príde, a tvrdia, že 
nie je z čoho vyberať. Ale poznám mnohých, ktorí 
obiehajú školy, sledujú školské súťaže a hľadajú 
vhodné typy. Celé je to o obetovaní sa a trebárs 
o vyhľadávaní talentov aj mimo pracovného času, 
čo však všetci tréneri nechcú podstúpiť.“

 Kto zo súčasných mládežníckych reprezen-
tantov má všetky predpoklady, aby sa z ne-
ho v budúcnosti stal líder seniorskej repre-
zentácie ako boli medailisti z MS Igor Kováč, 
Libor Charfreitag či Martina Hrašnová?
„Vo zväzovej príprave mládeže je zaradených 

vyše 50 atlétov, v nižšom útvare CTM ďalších 50. 
Som presvedčený, že sa medzi nimi nájde zopár 
jednotlivcov, ktorí to dotiahnu až na seniorskú 
svetovú či aspoň európsku úroveň.“

 Od októbrového nástupu nového vedenia 
SAZ sú mládežnícki šéftréneri dvaja – jeden 
pre atlétov do 17 rokov (Milan Laurenčík) 
a druhý pre juniorov a pretekárov do 22 ro-
kov (Vladimír Bezdíček). Prečo ste post jed-
ného mládežníckeho šéftrénera rozdelili?
„Mládež je pre SAZ jedna z priorít, preto ten-

to krok. S tým súvisí aj obrovské množstvo práce, 
ktorú sme v záujme jej skvalitnenia rozdelili medzi 
niekoľkých ľudí. Či to bol správny krok, ukáže čas.“

 Aké vládnu medzi slovenskými mládežníc-
kymi trénermi vzťahy?
„Okrem priateľských a kamarátskych, ktoré vý-

razne prevažujú, občas sa objavia aj rozpory. Buď 
si tréneri nesadnú názorovo, alebo ide o závisť. 
Jednoducho neunesú kolegov úspech, nedopra-
jú mu ho, čo je na škodu veci.“

 Nevznikajú chúlostivé situácie, keď si vzá-
jomne „kradnú“ talentovaných zverencov?
„Nenazval by som to kradnutím, ale lanárenie 

šikovných atlétov od jedného trénera k druhému 
je pomerne častý jav. Postup pretekára do vyššie-
ho článku výkonnostného reťazca je však pre jeho 
ďalšie napredovanie asi nevyhnutný. Zmena tré-
nera, klubu či strediska by sa však mala vždy udiať 
korektne.“ 

 To, že na tom naša mládežnícka atletika 
v globále nie je najlepšie, svedčí aj jasné za-
ostávanie za Českom i Maďarskom v medzi-
štátnych stretnutiach žiactva a dorastu.. 
„Áno, dlhodobo končíme na poslednom mies-

te. V tomto roku nás však potešili dorastenky, kto-
ré skončili tretie za maďarskou reprezentáciou 
len so štvorbodovou stratou. Ak sa a nám podarí 
skvalitniť prácu s mládežou, o čo sa teraz prioritne 
usilujeme, môže to byť začiatok novej éry a mož-
no aj zrodu novej čilskej generácie.“

 Mnohé talenty, ktoré zďaleka nevyužili svoj 
potenciál, končia s atletikou priskoro, naj-
častejšie po ukončení pôsobenia v junior-
skej kategórii. Existuje recept, ako tento dl-
hodobo nepriaznivý trend zastaviť?
„Chýba nadväznosť na strednú školu, lebo 

u nás takmer úplne absentuje univerzitný šport. 
To je obrovský hendikep. Študenti – športovci nie 
sú podporovaní ako v iných štátoch, o systéme 
ako v USA sa nám môže len snívať.“

 Zastupujúci šéftréner zväzu a šéf trénerskej 
komisie Martin Pupiš vraví, že problém je aj 
v tom, že výsledky dobrovoľných trénerov 
v kluboch sú paradoxne veľakrát lepšie ako 
profíkov platených zo štátnych peňazí. Sú-
hlasíte? Vy sám ste profesionálny tréner na 
nitrianskom športovom gymnáziu...
„Limit na MS do 17 rokov splnilo v tomto roku 

20 atlétov, z nich polovicu tvorili študenti športo-
vých gymnázií. Všetci traja medailisti na Svetovej 
univerziáde v Kazani – Kučera, Lomnický, Repčík 
– aj strieborná na EYOF-e Pešková a naši dvaja naj-
úspešnejší na MEJ Mokrášová a Veszelka sú býva-
lí alebo súčasní žiaci športových gymnázií. Nie je 
podstatné, či úspešného atléta vychová ten alebo 
onen. Dôležité je, aby atletika fungovala ako ce-
lok, a aby trénerov bolo čo najviac.“ 

 Kameň úrazu je vraj aj odmeňovanie dobro-

voľných trénerov, ktorí odvádzajú záslužnú 
robotu neraz zadarmo či za „drobné“. Existu-
je možnosť zmeniť to?
„To je ďalšia z dôležitých úloh našej komi-

sie. Verím, že práca s mládežou bude adekvátne 
ohodnotená. Črtá sa, že už v tomto roku to bude 
podstatne lepšie ako vlani.“

 Žiaľ, niektoré bašty mládežníckej atletiky 
buď úplne vymizli z mapy, spomeňme Ru-
žomberok, Dunajskú Stredu, Partizánske, 
Kalnú nad Hronom, iné rapídne upadajú – 
najmarkantnejší príklad je UMB Banská Bys-
trica, nástupkyňa slávnej Slávie PF. Myslíte 
si, že sa do spomenutých miest podarí ešte 
niekedy vrátiť atletiku?
„Som o tom presvedčený! Je to len o ľuďoch 

a ich zanietení pre túto prácu. Napríklad opäť oží-
va Partizánske, kde sa vytvorila tréningová skupi-
na pod vedením trénera Vladimíra Ištvána. Ujal 
sa mládeže a počíta sa tam aj s výstavbou atletic-
kej dráhy.“ 

 Myslíte si, že sa v príprave detí a mládeže 
využívajú v dostatočnej miere najnovšie po-
znatky z celého sveta? Nepracujeme stále 
podľa starých osvedčených metód a šablón?
„Určitá absencia využívania nových trénin-

gových metód tu naozaj existuje. U niektorých 
trénerov sa prejavuje ´syndróm vyhorenia´, a to 
nehovorím len o starších. SAZ preto pripravuje 
vzdelávacie semináre, aby sa tréneri dostali k naj-
novším poznatkom.“

 Čoho by ste sa chceli v pozícii šéfa komisie 
mládeže SAZ raz dožiť?
„Naša prvoradá úloha je vychovať a zabezpečiť 

novú generáciu atlétov, ktorá bude schopná bojo-
vať na vrcholných podujatiach o medaily. Ak by sa 
to niekomu podarilo už v najbližších rokoch, veľ-
mi by ma to potešilo.“

 GABRIEL BOGDÁNYI
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Letný výlov: 

etá v nepárnych rokoch 
sú vždy plné atletických 
šampionátov. Svetový 
majú 17-roční, juniori do 

19 rokov a mlaď do 23 rokov 
európsky. Ďalším vrcholom je 
Európsky olympijský festival 
mládeže (EYOF). Na všetkých 
štyroch tohtoročných štartova-
li aj naše nádeje a v ťažkej kon-
kurencii nevyšli naprázdno: 
striebro na mládežníckej olym-
piáde v Utrechte získala Micha-
ela Pešková na 400 m preká-
žok. 

L

„Keď sa dostala do mojej tréningovej skupiny, 
hneď mi bolo jasné, že mám v rukách talent od 
pána Boha. Také členky, ako má Miška, veru čas-
to nevídať,“ vraví Peškovej tréner Eduard Čordáš. 
„Neraz behá s chlapcami z mojej skupiny a nie-
ktorí majú čo robiť, aby s ňou stíhali, napríklad 
jej rovesník, vlaňajší slovenský žiacky šampión na 
100 a 200 m prekážok Mišo Karel.“

Utrechtské striebro okorenila slovenským re-
kordom 1:00,68 min. Bol už jej štvrtý (!) v sezó-
ne. Do rekordných listín sa zapísala už začiatkom 
júna v medzištátnom súboji dorastu v Hradci Krá-
lové s Českom a Maďarskom (1:01,58), potom 
v prvý júlový víkend na juniorských majstrov-

lani na žiackych majstrovstvách Slovenska ostala na 100 i 200 m prekážok bez 
medaily. V tomto roku však jediná priviezla z vrcholného podujatia roka me-
dailu. Pätnásťročná študentka Športového gymnázia J. Herdu v Trnave Micha-
ela Pešková, ktorú od októbra 2012 trénuje Eduard Čordáš, si na Európskom 

olympijskom festivale mládeže v holandskom Utrechte vybojovala na 400 m prekážok 
striebro.

V

XII. LETNÝ EYOF V UTRECHTE (14. – 19. 7. 2013)
 7. Pavol Ženčár (guľa: 16,36 – priamo fi nále)
 7. Pavol Ženčár (disk: 52,14, v kvalifi kácii 51,80)
12. Tomáš Pecko (200 m: 22,83, vypadol v rozbehu)
12. Michal Kučera (400 m: 51,96, vypadol v rozbehu)
16. Tomáš Pecko (100 m: 11,43, vypadol v rozbehu)
 2. Michaela Pešková (400 m prek.: 1:00,68 – rekord SR, v rozbehu 

60,78 – rekord SR)
 9. Slovensko – Lipková, Sameková, Pešková, Ostrožlíková 

(4 × 100 m: 47,81, vypadli v rozbehu)
11. Patrícia Slošárová (guľa: 13,17, v kvalifi kácii 13,71)
11. Patrícia Slošárová (disk: 35,41 – priamo fi nále)
13. Andrea Mäsiarová (kladivo: 41,21 – priamo fi nále)
13. Martina Sameková (400 m: 58,31, vypadla v rozbehu)
13. Nikola Štefundová (800 m: 2:17,78, vypadla v rozbehu)
13. Viktória Malčeková (1500 m: 4:50,72 – priamo fi nále)
15. Natália Ostrožlíková (200 m: 25,98, vypadla v rozbehu)
16. Natália Ostrožlíková (100 m: 12,61, vypadla v rozbehu)
19. Natália Lipková (diaľka: 513, vypadla v kvalifi kácii)
18. Karin Svrčková (100 m prek.: 14,79, vypadla v rozbehu)
19. Simona Butkovská (výška: 162, vypadla v kvalifi kácii)

VIII. MS DO 17 ROKOV V DONECKU (10. – 14. 7. 2013)
16. Michal Morvay (10 000 m chôdza: 47:51,77)
18. Marek Šefránek (100 m: 10,96, vypadol v semifi nále, 

v rozbehu 10,91)
18. Matúš Talán (800 m: 1:54,02, vypadol v semifi nále, 

v rozbehu 1:52,70 – OR)
25. Marek Šefránek (200 m: 21,94, vypadol v rozbehu)
26. Michal Talán (2000 m prek.: 6:07,03 – OR, vypadol v rozbehu)
26. Pavol Ženčár (disk: 51,96, vypadol v kvalifi kácii)
32. Pavol Ženčár (guľa: 16,45, vypadol v kvalifi kácii)
neklasifi kovaný Karol Koncoš (kladivo: bez platného pokusu)
neklasifi kovaný Miroslav Úradník (10 000 m chôdza: nedokončil)
11. Slovensko – Karaffová, Sameková, Ledecká, Záhradníčková 

(100-200-300-400 m: 2:13,47, vypadli v rozbehu)
14. Zuzana Karaffová (výška: 174, vypadla v kvalifi kácii)
18. Viktória Záhradníčková (400 m: 55,99, vypadla v semifi nále, 

v rozbehu 55,62 – OR)
20. Soňa Krajňáková (žrď: 340, vypadla v kvalifi kácii)
23. Radoslava Piliarová (5000 m chôdza: 26:12,70)
26. Daniela Ledecká (400 m: 56,32 – OR, vypadla v rozbehu)
26. Nikola Abbatantuonová (5000 m chôdza: 26:47,50)
27. Martina Sameková (400 m prek.: 1:03,04, vypadla v rozbehu)
38. Stanislava Lajčáková (100 m prek.: 14,80, vypadla v rozbehu)

XXII. JUNIORSKÉ ME V RIETI (18. – 21. 7. 2013) 
 8. Tomáš Veszelka (trojskok: 15,42, 1. v kvalifi kácii 15,91 – OR)
17. Miroslav Úradník (10 000 m chôdza: 45:52,41)
24. Lukáš Privalinec (400 m: 48,30, vypadol v rozbehu)
28. Lukáš Privalinec (200 m: 21,95, vypadol v rozbehu)
30. Erik Rigler (200 m: 22,21, vypadol v rozbehu)
neklasifi kovaný: Roman Olejník (400 m prek.: nedokončil)
neklasifi kovaný Andrej Dolinský (10 000 m chôdza: diskvalifi kova-
ný)
 5. Lucia Mokrášová (sedemboj: 5649 – OR)
17. Claudia Hladíková (diaľka: 598, vypadla v kvalifi kácii)
17. Monika Hornáková (10 000 m chôdza: 51:46,62)
18. Monika Baňovičová (trojskok: 12,57, vypadla v kvalifi kácii)
19. Alžbeta Puškárová (disk: 43,78, vypadla v kvalifi kácii)

IX. ME DO 23 ROKOV V TAMPERE (10. – 14. 7. 2013)
12. Tomáš Kružliak (kladivo: 64,29, v kvalifi kácii 66,60)
20. Matúš Olej (guľa: 17,42, vypadol v kvalifi kácii)
21. Michal Holica (disk: 52,38, vypadol v kvalifi kácii)
 9. Lenka Kršáková (100 m: 11,85, vypadla v semifi nále, 

v rozbehu 11,78)
18. Katarína Strmeňová (20 km chôdza: 1:50,01)
20. Lenka Kršáková (200 m: 24,51, vypadla v rozbehu)
22. Alexandra Bezeková (100 m: 12,02, vypadla v rozbehu)
 (OR – osobný rekord)

Pripravil GABRIEL BOGDÁNYI
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stvách SR (1:01,05) 
a dvakrát na EYOF-e. 
V rozbehu jej name-
rali 1:00,78 a vo fi -
nále skresala ďalšiu 
desatinku. Rýchlejšia 
od nej (o 41 stotín) 
bola len Slovinka Si-
mončičová. Trnav-
čanka mala zo strieb-
ra veľkú radosť, no 

po fi nále priznala, že je trochu sklamaná. „Keby 
som sa trochu viac snažila, možno som mohla byť 
aj prvá,“ vravela.

Pešková je pretekársky typ. V súťaži vie odo-
vzdať, čo natrénovala. Štyri rekordy a medaila sú 
jasné dôkazy.

„Po Mirke Karperovej-Hrdličkovej mám opäť 
dievča, ktoré vie nielen dobre odtrénovať, ale sa 
aj dokáže perfektne sústrediť na preteky a odviesť 
optimálny výkon,“ chváli ju Čordáš. „V príprave 
dobre znáša dlhé tempové úseky, pre štvorstovku 
s prekážkami nevyhnutné.“

Skúsený kouč vie, že s klenotom, aký sa mu 
dostal do rúk, treba narábať opatrne. Preto nič 
nemieni urýchľovať: „Slovenská atletika už mala 
veľa talentov, ktoré zmizli rýchlejšie, ako sa obja-
vili. Ja sa s Miškou nikam neponáhľam. Nerád by 
som sa dožil toho, ako to bolo s iks talentmi, kto-
ré sa nikam neposunuli a štyri – päť rokov behali 
rovnaké časy.“

Keď Peškovej mladé kolegyne z reprezentácie 
v Utrechte počuli, koľko trénuje, nestačili sa čudo-
vať. Nechceli veriť, že trénuje tak – málo...

Michaela splnila aj limit na MS do 17 rokov 

v Donecku. Na Ukrajinu však necestovala. Čordáš 
vysvetlil jej absenciu nasledovne: „Je to dievča, 
ktoré má len pätnásť a pred sebou veľkú per-
spektívu. MS sedemnásťročných sú pre ňu ešte 

DONECK

KARAFFOVEJ SMOLA 
Bez medaily či miesta v elitnej dvanástke, ale 

určite nie s hanbou sa zo súbojov s rovesníkmi zo 
161 krajín z MS do 17 rokov vrátili z ukrajinského 
Donecka slovenskí dorastenci. „Každý predviedol 
výkon na úrovni svojich možností, o čom svedčí 
viacero osobných rekordov,“ hodnotil šéftréner 
mládeže do 17 rokov Milan Laurenčík. 

Najlepšie individuálne umiestenie – štrnáste 
– dosiahla výškárka Zuzana Karaffová, zverenka 
bardejovského trénera Zorana Kollároviča. V kva-
lifi kácii skočila 174 cm a nebyť jedinej opravy na 
základe 160 cm, prešmykla by sa do fi nále. Pri-
tom z 21 prihlásených mala najslabší osobný re-
kord.

asi zavčasu a a otvorene priznávam aj to, že EYOF 
sme uprednostnili, lebo európska konkurencia je 
predsa len o čosi slabšia ako svetová. Ukázalo sa, 
že sme urobili dobre.“

A dobre urobila aj Miška, keď uprednostila at-
letiku pred jazdectvom, ktorému ešte nedávno 
venovala viac času ako kráľovnej športov.

„Aj preto atletike nedávala sto percent. Jej po-
stoj sa však v uplynulých mesiacoch otočil o 180 
stupňov. Skončila druhá v medzištátnom trojstret-
nutí, vyhrala Pohár Jeana Humberta, čo je svetový 
šampionát stredných škôl, a teraz pridala striebro 
na EYOF-e. To všetko ju utvrdilo v tom, že by z nej 
niečo mohlo byť.“ 

Na jeseň si Pešková vyskúša sedemboj. V jej 
veku je všestrannosť ešte dôležitá. Na budúci rok 
sa kľúčovo zameria znova na prekážky. „Na troj-
stovke by sme chceli prekonať Krajčiovej sloven-
ský dorastenecký rekord 42,84 a na štvorstovke 
sa dostať pod minútu,“ naznačil Čordáš ciele na 
ďalšiu sezónu.

vu jednotka, za naplnenie ambícií jedna mínus, 
no skôr dvojka.

RIETI 

MOKRÁŠOVÁ A VESZELKA V OSMIČKE
Dve umiestenia v elitnej osmičke (5. Mokrášo-

vá v sedemboji, 8. Veszelka v trojskoku), 5 bodov 
a 34. miesto v hodnotení krajín – taká bola bilan-
cia 11-člennej výpravy na juniorských ME v talian-
skom letovisku Rieti.

Dubničanka Lucia Mokrášová (tréner Milan 
Sulety) túžila po medaile, napokon skončila piata 
v osobnom rekorde 5649 bodov, 182 za bronzo-
vou pozíciou. „Škoda, že jej nevyšli prvé dve dis-
ciplíny, inak by atakovala 5800 bodov. Na rýchlej 
dráhe mohla stovku prekážok bežať aspoň o dve 
desatiny rýchlejšie ako za 13,96. No a výšku – 168 
cm – vyslovene pokazila. Luciu stále pokladám za 
adeptku na prekonanie Podrackej slovenského 
rekordu 6046,“ tvrdí Vladimír Bezdíček, zväzový 
šéftréner juniorov a mládeže do 22 rokov.

Po víťaznej kvalifi kácii, v ktorej si zlepšil osob-
ný rekord o 56 cm na 15,91 m, mohol na medai-
lu myslieť aj trojskokan Tomáš Veszelka z Lučen-
ca. Lenže na druhý deň sa pri jeho mene objavilo 
„len“ 15,42 m a 8. miesto. „Viem, ako to s mladý-
mi zamáva, keď vyhrajú kvalifi káciu. Začne ich zo-
žierať myšlienka, že medaila je blízko. Môj bývalý 
zverenec Andrej Benda vyhral kvalifi káciu diaľky 
na MEJ 1993 v San Sebastiane, vo fi nále však 
skončil až šiesty,“ poznamenal Bezdíček. 

Veszelku, ktorého pred šampionátom trápili 
problémy s pätou, považuje za obrovský talent. 
„Od čias diaľkára Széliho sme nemali takého sko-
kana. Je ľahký a rýchly – presne ako súčasná sve-

tová trojskokanská špička.“ Z ostatných Bezdíčka 
milo prekvapil len štvorstovkár Privalinec: „V Rie-
ti zabehol 48,30, len pár stotín za osobákom, čo 
je po všetkom, čo v snahe splniť limit absolvoval, 
obdivuhodné.“

TAMPERE 

LÍDRAMI KRŠÁKOVÁ A KRUŽLIAK
Mimoriadne skromná, iba šesťčlenná výprava 

priviezla z ME do 23 rokov dve umiestenia v elit-
nom tucte. Univerzitný šampión USA v hode kla-
divom Tomáš Kružliak skončil dvanásty a šprintér-
ke Lenke Kršákovej iba o 4 stotinky ušlo fi nále na 
100 m. Celkovo skončila deviata.

„V semifi nále výborne odštartovala, do 80 m 
sa držala na tretej – štvrtej priečke, v posledných 
metroch ju však predstihla Švédka Busková,“ vy-
svetľoval kouč Kristián Cupák. „Posledných 20 
metrov už bežala technicky zle, v kŕči, chýbala jej 
uvoľnenosť a koncentrácia. Sklamanie zo stovky 
na druhý deň veľmi negatívne ovplyvnilo dvoj-
stovku. Hoci bojovala, výrazne zaostala za očaká-
vaniami.“ Kršákovú pokladá za prísľub aj zväzový 
šéftréner Bezdíček: „Ak zlepší záver, už na budúci 
rok môže behať stovku za 11,40 – 11,50.“

Kladivár Kružliak vo fi nále zaostal vyše 6 m za 
osobným maximom 70,84 m. „Ukázalo sa, že nie 
je kondične ešte taký dobrý, aby vydržal hádzať 
na najvyššej úrovni štyri mesiace. Osobák si zlep-
šil v USA už v apríli. Ak rozlíši, čo je podstatné a čo 
nie, môže v budúcnosti tvoriť s Lomnickým takú 
silnú dvojicu ako kedysi Charfreitag s Milom Ko-
nopkom,“ poznamenal Bezdíček, ktorého sklamal 
nízky počet atlétov v Tampere, odhadoval, že ich 
bude štrnásť...

Prekvapila Viktória Záhradníčková zlepšením 
sa na 400 m na 55,62 (Laurenčík: „Psychickou 
odolnosťou je stvorená pre vrcholné poduja-
tia, musí sa však dať zdravotne do poriadku.“), 
osobné rekordy pridali i dvojičky Matúš (800 m 
1:52,70) a Michal (2000 m prek. 6:07,03) Talá-
novci či ďalšia štvorstovkárka Daniela Ledecká 
(56,32). Nesklamal ani v Nemecku žijúci šprintér 
Marek Šefránek (Laurenčík: „Piate miesto z Euró-
panov v kráľovskej stovke je priam neuveriteľ-
né.“).

Potvrdilo sa, že len osobné alebo sezónne ma-
ximá zaručujú popredné umiestenie. „Táto gene-
rácia je solídna, je v nej niekoľko talentov. Cesta 
k presadeniu sa v seniorskej špičke je však veľmi 
dlhá,“ vraví realisticky Laurenčík. Doneckú výpra-
vu oznámkoval nasledovne: za súdržnosť kolektí-

TALENT OD BOHA,
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NOVOZÁMOCKÁ ATLETIKA ŤAŽÍ Z ÚŽASNÉHO NADŠENIA  A LOKÁLPATRIOTIZMU TRÉNEROV A FUNKCIONÁROV

Štadión s tartanovou 
šesťdráhou v Nových Zámkoch.

Bývalý diaľkár a trojskokan s osobnými rekord-
mi 737 a 14,26 si novozámocký dres prvýkrát ob-
liekol ako pätnásťročný pred 45 rokmi, keď sa 
aj s mladším bratom Petrom, bežcom na 400 
a 800 m, prisťahovali z Palárikova. S prestávkami 
počas vysokoškolského štúdia v Nitre a vojenskej 
služby v Dukle Praha vydržal v ňom dodnes.

Po skončení aktívnej činnosti sa bratia Stra-
ňovskí vyprofi lovali na povestných vyhľadávačov 
talentov. Nielen v Nových Zámkoch, aj okolo Le-
víc, Štúrova, Komárna a Dunajskej Stredy. Keďže 
ani v jednom z týchto miest nefunguje atletický 
oddiel, oslovujú pohybovo talentované deti, aby 
sa kráľovnej športu venovali v ich klube.

HISTORICKÝ ARTEFAKT: ROČENKA

Začiatky atletiky v Nových Zámkoch treba hľa-
dať pred prvou svetovou vojnou, ale mapovať 
históriu súčasného klubu stačí v auguste 1958. 
Vtedy strednotratiari Pavol Chrobák, Ondrej Hra-
bovský, Ján Molnár a Jozef Kosztolányi položili 
základy atletického oddielu Slovan Nové Zámky. 
Unikátom premiérovej sezóny okrem sľubných 
výkonov bola osemstranová „Ročenka“. Úvod do 
nej napísal vtedajší tajomník oddielu a neskôr 

známy futbalový tréner Oldřich Bříza (Dukla Ban-
ská Bystrica, Baník Prievidza, Jednota Trenčín, Ri-
mavská Sobota, Chemlon Humenné, PPS Detva).

Prvý slovenský majstrovský titul pre AC získal 
v roku 1960 starší dorastenec Karol Šoóš v behu 
na 110 m cez prekážky. Novozámčanov naštarto-
val na 55-ročnú cestu vydláždenú mnohými me-
dailami aj v súťažiach družstiev. 

KEĎ KRAĽOVALA JANEČKOVÁ

Historická exkurzia potvrdzuje, že každá sezó-
na mala ústrednú postavu, od ktorej sa odvíjala 
úspešnosť klubu. V rokoch 1996 a 1997 ňou bola 
vytrvalkyňa Dana Janečková. Kým v roku 1996 
zvíťazila na majstrovstvách SR iba na 10 000 m, 
o rok dovŕšila vytrvalecký hetrik: vyhrala šampi-
onát na 5000 m, v cezpoľnom behu a v polmara-
tóne. Reprezentovala Slovensko aj na košických 
MS v polmaratóne, kde po zlepšení osobného 
výkonu o minútu (1:17:45) obsadila 67. miesto. 
Neskôr vyhrala Národný beh Devín – Bratislava, 
bratislavský maratón a na košickom skončila dru-
há. V rokoch 1999 – 2006 behala za Obalservis 
Košice a Demolex Bardejov, ale majsterkou SR 
2007 na 10 000 m a v polmaratóne sa zasa stala 
ako členka materského klubu. Aj preto ju vyhlásili 
za najúspešnejšiu atlétku v histórii AC Nové Zám-
ky. Neskôr na jej úspechy nadviazala dcéra Lucia. 

SEDEM TITULOV ZA ROK

Mužským bežeckým nezmarom je Imrich Ma-
gyar, ktorý prvý titul majstra získal v roku 1999 
ako žiak na 1500 m prek. O rok sa tešil z troch pri-
mátov a v roku 2001 dokonca zo siedmich (v hale, 
na dráhe i v cezpoľnom behu)! Aj jeho zásluhou 

skončili Nové Zámky v konkurencii 115 sloven-
ských klubov na 4. mieste. Vdrese AC vybehal 56 
medailí, nuž nečudo, že ho pasovali za najúspeš-
nejšieho v histórii klubu. 

Legendy Dana Janečková a Imrich Magyar na-
ďalej trénujú a súťažia, hoci v cestných behoch už 
v iných dresoch – jedna vo farbách BMRC Brati-
slava a druhý za Loko Trans Slovakia Šurany. Čo je 
však kľúčové, obaja ako tréneri pomáhajú formo-
vať bežecké talenty v Nových Zámkoch. S nimi aj 
bývalá juniorská reprezentantka Jana Styková.

SPÁSOU BOL TARTAN

Dlhoročný šéf klubu Štefan Straňovský pova-
žuje za najväčší úspech vybudovanie tartanovej 
dráhy, ktorá v máji 2005 po 47 rokoch nahradila 

dosluhujúcu škvarovú. Pyšný je aj na druhé mies-
to v hodnotení klubov na Slovensku v roku 2010 
(920 bodov za 80 medailí: 23 zlatých, 27 striebor-
ných a 30 bronzových). V posledných štyroch AC 
pravidelne končí v prvej pätici či šestici. Napriek 
odchodu silnej skupiny v roku 2006 (Magyar, Sty-
ková, Dobrovodský, Hruška).

„Žiaľ, stále sa nám nepodarilo v meste zria-
diť športové gymnázium či centrum olympijskej 
prípravy,“ trpko konštatuje. „Pritom máme prak-
ticky všetky podmienky: ubytovanie, na dvoch 
stredných a jednej základnej škole športové trie-
dy, kvalifi kovaných trénerov pre takmer všetky 
disciplíny a štadión so štyristometrovou tartano-
vou šesťdráhou. Chýba rozhodujúca vec – politic-
ká vôľa.“

AC NOVÉ ZÁMKY V ČÍSLACH
Počet členov:  viac ako 250
Mladší žiaci a žiačky:  38
Starší žiaci a žiačky:  85
Dorastenky a dorastenci:  61
Juniori a juniorky:  12
Dospelí a veteráni:  59
Aktívni tréneri mládeže a dospelých:  9
Externí tréneri mimo Nových Zámkov:  2 
Bývalí pretekári, ktorí pomáhajú pri podujatiach:  15 – 20

GALÉRIA AC NOVÉ ZÁMKY
 Oto Ozorák (1950), prvý slovenský diskár, ktorý prehodil 60 m.
 Július Ivan (1954), bývalý československý rekordér (13,55 bol v r. 1981 druhý najlepší eu-
rópsky výkon) a päťnásobný majster v behu na 110 m prek., účastník OH 1980, MS 1983, ME 
1978 a 1982.

 Dana Janečková (1973), 28-násobná medailistka slovenských šampionátov na tratiach od 
1500 m po maratón (11 – 12 – 5), s výnimkou jedného štafetového bronzu všetky zo sólových 
súťaží, účastníčka MS v polmaratóne.

 Imrich Magyar (1984 ), vrátane súťaží štafi et 56-násobný medailista majstrovstiev SR (28 
– 17 – 11).

 Jana Styková (1985), bývalá juniorská reprezentantka, 16-násobná majsterka SR na 1500 
m, 3000 m, 5000 m, 2000 m, 3000 m prek. a v krose, účastníčka juniorských ME 2003 a MS 
2004. 

 Jaroslav Dobrovodský (1984), slovenský halový rekordér v diaľke (780), účastník halových 
ME 2009 (11. v trojskoku a 16. v diaľke) a 2011 (11. a 23.), mnohonásobný majster SR v diaľ-
ke a trojskoku, jeden z piatich Slovákov (okrem neho Gombala, Mikuláš, Széli, Čado), ktorí 
regulárne alebo s vetrom skočili za 8 m (802 cm v roku 2010 v Donnase).

 Lucia Janečková (1995), v roku 2008 získala titul majsterky SR mladších žiačok na 1500 m, 
2010 ako staršia žiačka osemnásobná šampiónka, dokopy má 19 titulov, v 16 rokoch repre-
zentovala na Európskom pohári družstiev a vlani aj na ME v krose.

red ôsmimi rokmi po-
ložili na atletickú drá-
hu štadióna na Siho-
ti tartan a o päť rokov 

skončili Nové Zámky v hodnote-
ní slovenských klubov druhé za 
dubnickým Spartakom pôsobia-
cim v takmer profesionálnych 
podmienkach. My sme vždy 
pracovali len v amatérskych, 
ale s úžasnou láskou k atletike 
a mestu, vraví Štefan Straňov-
ský, ktorý už osemnásť rokov 
stojí na čele AC Nové Zámky.

P
OBDIVUHODNÁ AKTIVITA

Fakt, ktorý priam vyráža dych: za necelé dva 
mesiace roku 2013 zorganizovali novozámockí 
atletickí nadšenci jedenásť podujatí. Od okres-
ných majstrovstiev žiakov základných či stred-
ných škôl z Komárna a Nových Zámkov až po 
majstrovstvá Slovenska základných škôl. Okrem 
mládežníckych akcií aj tradičné seniorské: vrhačs-
ký Štít mesta (vznikol v roku 1959), míting seriálu 
Grand Prix Slovensko, Novozámockú primátorskú 
desiatku, Malý novozámocký maratón... 

Polstoročnicu družobných vzťahov mesta s ju-
homoravským Znojmom oslávia trojstretnutím 
žiakov Tábor – Znojmo – Nové Zámky a vrcholom 
ich tohoročného úsilia budú slovenský šampi-

onát v cezpoľnom behu a majstrovstvá družstiev 
mužov a žien.

„Už viac rokov spolu s inými klubmi bojujeme 
za to, aby mesto fi nančne dotovalo komplexne 
športovú prípravu a súťaže mládeže. Chceme, aby 
to u nás fungovalo tak, ako v niektorých krajinách 
na severe Európy. Máme návrh na fi nancovanie 
športu mládeže v meste. Dúfame, že poslanci za-
stupiteľstva si ho osvoja,“ nádeja sa starší z bratov 
Straňovských.

TRÉNERI A TALENTY

Na výsledkoch majú leví podiel tréneri. Starším 
žiakom, dorastencom a dospelým sa venuje pätica 
Ján Bötcher, Ľudovít Ivolka, Imrich Magyar, Ľudo-
vít Rusznyák a Juraj Szák, žiakom trojica stále aktív-
nych atlétok Anna Schumichrastová, Jana Styková 
a Dana Janečková. Pod úspechmi paralympionika 
Adriána Matušíka je podpísaný František Bébar 
a Tomáša Timoranského pripravuje v Bratislave ex-
terne Marcel Lopuchovský. Klub úzko spolupracuje 
aj s triatlonovým Atómom Levice, kde sa bežcom 
venuje triatlonová ikona Mária Kuriačková.

Janečkovým a Magyarovi vyrastajú nasledov-
níci. V Európskom pohári družstiev štartovali To-
máš Timoranský a Kristína Hegedüsová. Pavol 
Ženčár, ktorý systematicky trénuje vrhy iba rok, 
obsadil na MS 17 v guli 32. a v disku 28. mies-
to. Viac sa mu darilo na Európskom olympijskom 
festivale mládeže, kde v oboch disciplínách skon-
čil siedmy. Podobný talent je Patrícia Slošárová, 
na EYOF-e jedenásta v guli aj v disku. Obaja sú 
zverencami skúseného trénera Ľudovíta Ivolku. 
Nebyť zranení, asi by sa k nim pridala aj talento-
vaná strednotratiarka Martina Kecskésová, ktorú 

v spolupráci s trénerom Jurajom 
Szákom vedie jej otec Marek. 

AMATÉRI BOLI, SÚ A – BUDÚ

Kto sa pozornejšie začíta do 
publikácií k jubileám novozámoc-
kej atletiky, žasne koľko osobností 
je s ňou zviazaných pupočnou šnú-
rou: chodci dvoch generácií Milan 
Gnoth, Jozef Burcl, Viliam Martin-
kovič (sekretár SAZ 1984 – 1988), 
Ondrej, Juraj a Jozef Malíkovci, 
prvý slovenský diskár s výkonom 
nad 60 m Oto Ozorák, štyristovkár, neskôr špor-
tový lekár a primár maxilofaciálnej chirurgie Jo-
zef Mračna (manžel olympioničky a bývalej šéf-

ky SAZ), diskár a desaťbojár Tomáš Kampmiller, 
potom tréner, prodekan FTVŠ a dodnes vedúci 
jej atletickej katedry, jeho zverenec, prekážkár, 
olympionik Július Ivan, Vladimír Moravčík a An-
ton Kretter, ktorí na dedine stvorili svetový kros 
– Grand Prix Cabaj-Čápor....

Kde sa v skromných podmienkach nabralo toľ-
ko nadšencov?

„Niekedy sa sám čudujem, ako je možné, že 
v čisto amatérskych podmienkach – takmer bez 
podpory štátu – dokážeme držať takú vysokú 
úspešnosť. Podľa mňa je to v tom, že máme náš 

šport tak radi, že sa dokážeme tešiť z výsledkov 
zverencov a sme hrdí, že môžeme dôstojne repre-
zentovať naše mesto. Možno je výhodou, že sme 

nikdy ako pretekári ani ako funkcionári neboli 
zvyknutí na profesionálne podmienky,“ zamýšľa 
sa Štefan Straňovský, viacnásobný akademický 
majster Slovenska a dvojnásobný čs. vysokoškol-
ský vicemajster.

Dlhé roky mu bol oporou podpredseda klubu 
Jozef Mesiarkin, ktorý zomrel 25. júna vo veku 66 
rokov po dlhej a ťažkej chorobe. „Bude nám veľ-
mi chýbať, taký oduševnelý funkcionár sa ťažko 
nahrádza,“ skláňa Straňovský poklonu dlhoročné-
mu spolupracovníkovi a predchodcovi na poste 
šéfa AC Nové Zámky. ŠTEFAN ŽILKA

Štefan a Peter Straňovskí

Mama a dcéra: Dana a Lucia Janečkové.
 Foto: archív
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„Myslím si, že sme obstáli so cťou, na adresu 
organizačných výborov oboch podujatí padali od 
účastníkov zväčša samé chvály,“ vraví predseda 
Slovenského atletického zväzu Peter Korčok. Jed-
ným dychom však úprimne priznáva, že dve veľ-
ké podujatia v jednom roku sú príliš veľké sústo: 
„Ak sa v najbližších rokoch na nejaké veľké prete-
ky odhodláme, tak len na jedny. To je pre krajinu, 
ako sme my, tak akurát.“

Dudince privítali európsku chodeckú špičku 
už tretí raz v histórii, v piatich disciplínach štarto-
valo 282 pretekárov z 30 krajín. V horúčave vládli 
Rusi, o jediné víťazstvo v 10 súťažiach ich pripra-
vil Francúz Diniz na 50 km.

„Každý, s kým som sa zhováral, či už to boli 
špičkoví chodci ako García, Odriozola, Sudol ale-
bo tréneri, si veľmi pochvaľoval, že Európsky po-
hár sa išiel znova v Dudinciach. Kúpeľné mes-
tečko má v chodeckej komunite dobré renomé, 
pretekári sa doň radi vracajú. Myslím si, že orga-
nizátori odviedli dobrú prácu, všetko klapalo, aj 
keď drobným nedostatkom sa na takomto podu-
jatí ťažko vyhnete,“ zdôraznil Korčok.

Vždy vážnej a veľmi prísnej technickej delegát-
ke Anne Fröbergovej z Fínska, ktorej pripomienky 
v období príprav EP považovali Dudinčania neraz 
za prehnane úzkostlivé, sa po bezproblémovom 
priebehu pretekov objavil na tvári konečne úsmev.

„Zagratulovala nám k úspešnému zvládnu-
tiu podujatia, no nezabudla podotknúť, že je to 
aj vďaka jej prísnosti,“ prezradil riaditeľ pretekov 
Július Nyárjas.

Slovenská atletika zorganizovaním Európskeho pohára v chôdzi a III. 

ligy ME družstiev dokázala, že vie pripraviť aj špičkové podujatia

lovensko organizovalo v priebehu piatich týždňov dve významné európske podu-
jatia – 19. mája jubilejný 10. ročník chodeckého Európskeho pohára v Dudinciach 
a 22. – 23. júna na banskobystrických Štiavničkách III. ligu majstrovstiev Európy 
družstiev.

Slovensko organizačne Európsky pohár zvlád-
lo. Horšie to už bolo s výkonmi jeho chodcov na 
novom jednokilometrovom okruhu. S výnimkou 
skvelého Mateja Tótha, ktorý na mužskej dvad-
siatke skončil tretí, zaostali za očakávaním. Prí-
jemne neprekvapil nik. Z tímov skončili najvyššie 
muži na 20 km na 7. mieste, ženy boli ôsme.

Viac radosti ako v Dudinciach pripravili atléti 
šéfovi zväzu o pár týždňov neskôr v Banskej Bys-
trici. Slovenská reprezentácia na vynovenom šta-
dióne na Štiavničkách s prevahou zvíťazila v III. 
lige ME družstiev v konkurencii 15 tímov a postú-
pila do druhej.

„V Banskej Bystrici som zažil zatiaľ najemotív-
nejšie chvíle s atletikou vo funkcii predsedu zvä-
zu,“ vyznal sa Peter Korčok. „Skvelý tímový duch, 
organizačne výborne zvládnuté podujatie, divác-
ke povzbudzovanie na zaplnenej hlavnej tribúne 
a to všetko okorenené postupom do II. ligy.“

S prácou organizačného tímu okolo Ľubomíra 
Roška, Karola Materného a Martiny Pačesovej bol 
nadmieru spokojný aj technický delegát Európ-
skej atletiky (EA) Ozren Karamata. „Už nikdy ne-
mienim u nás v Srbsku nič organizovať, lebo asi 
by sme nedokázali byť takí skvelí hostitelia, aby 
sme sa vám mohli revanšovať,“ napísal Karamata 
v ďakovnom e-maile sekretárke SAZ pre zahrani-
čie Anne Kirnovej.

Jediný nedostatok, ktorý delegát EA a člen 
Rady EA vyčítal organizátorom, bol hod kladivom 
na vedľajšom rozcvičovacom štadióne.

 (gb)

SLOVÁCI V DUDINCIACH
MUŽI – 20 km: 3. Tóth 1:21:51, 28. Maj-
dán 1:27:10, 51. Babík 1:34:25, Kučmín 
nedokončil. DRUŽSTVÁ: 7. Slovensko 82.
50 km: 30. Tichý ml. 4:34:45, 31. Rízek 
4:36:27, 32. Krajčovič 4:50:01, 33. Mede-
ra. DRUŽSTVÁ: 9. Slovensko 93.
ŽENY – 20 km: 33. Czaková 1:40:24, 41. 
Strmeňová 1:47:24, 43. Stašová 1:51:36, 
Gáliková nedokončila. DRUŽSTVÁ: 8. Slo-
vensko 117.
JUNIORI – 10 km: 31. Úradník 47:21, 32. 
Dolinský 47:29, 42. Morvay 48:32. DRUŽ-
STVÁ: 16. Slovensko 63.
JUNIORKY – 10 km: 23. Hornáková 
51:22, 34. Čubaňová 54:26, 40. Škantáro-
vá 57:51. DRUŽSTVÁ: 13. Slovensko 57.

SLOVÁCI NA ŠTIAVNIČKÁCH
MUŽI – 100 m: 1. Závacký 10,52, 200 m: 1. 
Turčáni 21,12, 400 m: 6. Privalinec 48,35, 
800 m: 3. Timoranský 1:51,58, 1500 m: 
2. Pelikán 3:53,14, 3000 m: 3. J. Sza-
bo 8:22,93, 5000 m: 6. Urban 15:16,80, 
3000 m prek.: 5. T. Čelko 9:33,93, 110 m 
prek.: 2. Papšo 14,03, 400 m prek.: 2. 
Kučera 50,95, výška: 2. Horák 215, žrď: 2. 
Zmoray 510, diaľka: 3. Veszelka 743, troj-
skok: 6. Koch 15,20, guľa: 5. Olej 16,49, 
disk: 2. Gašaj 55,43, kladivo: 1. Lomnický 
74,98, oštep: 3. Ženúch 72,87, 4 × 100 m: 
1. SR (Papšo, Turčáni, Benko, Závacký) 40,78, 
4 × 400 m: 3. SR (Privalinec, Timoranský, 
Hlúbik, Kučera) 3:13,08.
ŽENY – 100 m: 3. Bezeková 12,06, 200 m: 
1. Kršáková 24,03, 400 m: 4. Putalová 
54,33, 800 m: 4. Habovštiaková 2:09,11, 
1500 m: 5. Maníková 4:38,65, 3000 m: 
5. Hegedüsová 10:10,06, 5000 m: 4. 
L. Janečková 17:27,38, 3000 m prek.: 3. 
Pokorná 11:27,89, 100 m prek.: 3. Mok-
rášová 13,93, 400 m prek.: 1. Slaničko-
vá 58,62, výška: 3. Srnková 173, žrď: 1. 
Sľúková 395, diaľka: 1. J. Velďáková 641, 
trojskok: 1. D. Velďáková 13,74, guľa: 
2. Krištofi čová 14,41, disk: 2. Tomanová 
46,53, kladivo: 1. Hrašnová 71,49, oštep: 
3. Ľašová 48,96, 4 × 100 m: 1. SR (Bezeko-
vá, Kršáková, Bučková, J. Velďáková) 46,13, 
4 × 400 m: 1. SR (Štuková, Holleyová, Šal-
govičová, Putalová) 3:38,95.
KONEČNÉ PORADIE: 1. Slovensko 521,5, 
2. Lotyšsko 484,5, 3. Moldavsko 455,5, 4. 
Island 430,5, 5. Luxembursko 396,5, 6. 
Bosna a Hercegovina 352, 7. Gruzínsko 
338, 8. Azerbajdžan 312,5, 9. Arménsko 
301, 10. Čierna Hora 275, 11. Malta 243,5, 
12. Macedónsko 190,5, 13. Andorra 149, 
14. Atletická asociácia malých štátov Európy 
(AASSE) 130,5, 15. Albánsko 65,5.

Traja najrýchlejší dvadsiatkári na chodeckom Európskom pohári v Dudinciach: zľa-
va Španiel Miguel Angel Lopéz (2. miesto), Rus Denis Strelkov (víťaz) a tretí v pora-
dí, náš Matej Tóth.  Foto: SITA/JÁN VIAZANIČKA
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NÁVRATY

¹⁄ ¹ – š: 190 mm × v: 260 mm
1 000 €

¹⁄ ¹ – š: 210 mm × v: 297 mm
1 000 €

formát na spadávku

¹⁄ ² – š: 92,5 mm × v: 260 mm
550 €

¹⁄ ² – š: 107,5 mm × v: 297 mm
550 €

¹⁄ ² – š: 190 mm × v: 127 mm
550 €

¹⁄ ² – š: 210 mm × v: 140 mm
550 €

¹⁄ ³ – š: 60 mm × v: 260 mm
380 €

¹⁄ ³ – š: 75 mm × v: 297 mm
380 €

¼ – š: 92,5 mm × v: 127 mm
300 €

¼ – š: 107,5 mm × v: 140 mm
300 €

SPADAVKOVÝ FORMÁT – VNÚTRO (spadavka + 3 mm z každej strany)
formát   orientácia €  š × v (mm).

¹⁄ ¹ na výšku 1 000  (+spadavka) 210 × 297

¹⁄ ² na výšku 550  (+spadavka) 107,5 × 297

¹⁄ ² na šírku 550 (+spadavka) 210 × 140

¹⁄ ³ na výšku 380  (+spadavka) 75 × 297

¼ na výšku 300  (+spadavka) 107,5 × 140

Spadavkový presah – 3 mm. 
Minimálny okraj od orezu – 5 mm.

Cenník inzercie
časopisu Slovenská atletika
(platný od 1. januára 2013)

SADZOBNÝ FORMÁT – VNÚTRO (bez presahu)
formát   orientácia €  š × v (mm).

¹⁄ ¹ na výšku 1 000   190 × 260

¹⁄ ² na výšku 550   92,5 × 260

¹⁄ ² na šírku 550   190 × 127

¹⁄ ³ na výšku 380   60 × 260

¼ na výšku 300  92,5 × 127

SPADAVKOVÝ FORMÁT – OBÁLKA (spadavka + 3 mm z každej strany)
formát   umiestnenie €  š × v (mm).

¹⁄ ¹ 2. strana obálky 1 300  (+spadavka) 210 × 297

¹⁄ ¹ 3. strana obálky 1 300  (+spadavka) 210 × 297

¹⁄ ¹ 4. strana obálky 1 500  (+spadavka) 210 × 297

Spadavkový presah – 3 mm. 
Minimálny okraj od orezu – 5 mm.

TECHNICKÉ PODMIENKY
Formát na spadávku   pred orezom 216 × 303 mm

  po oreze 210 × 297 mm

Sadzobný obrazec   190 × 260 mm

Tlač   hárkový ofset

Papier   obálka 170 g/m2 (laminovaná)

  vnútro 115 g/m2

Väzba   V1

Grafi cké predlohy   PDF, text v krivkách

Grafi cké predlohy pre štvorfarebnú tlač   kompozitný PDF súbor na 300 DPI

  v CMYK-u + digitálny nátlačok 

Termín dodania predlôh  v deň uzávierky

Pri nedodaní nátlačku nie je možná reklamácia.

MNOŽSTEVNÉ ZĽAVY
pri opakovaní 3-5 inzercií -7 %

pri opakovaní 6-9 inzercií -12 %

pri opakovaní 10 a viac inzercií -20 %

pri platbe vopred  -5 %

KONTAKT
Sport Markenting Company s. r. o.

Poštová adresa  Námestie SNP 13, 811 06 Bratislava

Telefón  +421 905 329 194

e-mail  retyp@retyp.sk

Bankové spojenie   Tatra Banka, a. s.

Číslo účtu  2929851591/1100

IČO  45909571

IČ DPH  SK2023141065

sadzobný formát

časopis o slovenskej atletike




