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mieru v Košiciach patrí bez-
pochyby k najvýznamnej-
ším športovým podujatiam 
na Slovensku. Z atletických 
je určite najmasovejšie. Je 
to zásluha jeho jedinečnej 
histórie a výborných orga-
nizátorov. 

Klobúk dole aj pred vynikajúcimi výkonmi víťa-
zov a rekordérov. Pre mňa sú však dušou tohto ma-
ratónu amatérski bežci, ktorí ho robia tým, čím je.

Minulý rok som mal možnosť byť súčasťou toho 
úžasného pulzujúceho niekoľkotisícového balíka. 
Keď som videl to nadšenie, až detskú radosť všet-
kých navôkol, bežal som takmer celú trať s úsme-
vom na tvári. „Bežci-fanatici“ si zaslúžia obdiv. Bez 
vidiny prémií či víťazstiev sa vrhajú rok čo rok do 
prípravy. Venujú tomuto svojmu hobby nemálo 
peňazí a ešte viac času. Dennodenne trénujú skoro 
ráno pred prácou alebo po večeroch po príchode 
z nej.

Vo svojom okolí mám množstvo takýchto nad-
šencov. Dokonca aj v tom najbližšom. Otca, brata, 
švagra, viacero známych... 

Koľkokrát sú práve oni mojou motiváciou a mo-
jimi vzormi. A svojím prístupom by mohli byť pre 
všetkých profesionálnych športovcov, ktorí často 
zabúdajú na to, prečo vlastne trénujú a prečo im 
učaroval šport. 

Máme v hlave čísla, ciele, tréningové plány, li-
mity... Často sme unavení, frustrovaní. A niekedy 
by si stačilo spomenúť na to podstatné. Že robíme 
to, čo máme radi. Vtedy by nás malo poháňať nad-
šenie tých fanatikov, ktorí len pre radosť odbeh-
nú 42 195 metrov. Pre nich je odmenou ten pocit 
v cieli, keď si povedia „fajn, zvládol som to“ a keď 
im na krk zavesia účastnícku medailu. 

Bežcom v Košiciach želám krásny zážitok. Uži-
te si to tak ako každý rok a rozdávajte túto radosť 
a nadšenie všetkým. A nám profíkom želám, aby 
sme si aj my vedeli tréningy a preteky užiť tak ako 
oni a mať vždy zo športovania radosť. 

 MATEJ TÓTH

„Filozofi a zväzu sa úplne zme-
nila. Na prvom mieste je atlét 
a jeho potreby – bez ohľadu na 
okolnosti.“  DUŠAN MAJDÁN

„Využili sme možnosť a poz-
vali Makaua. Je symbolické, 
že aj po polstoročí bude u nás 
svetový exrekordér, hoci len na 
čestnej tribúne.“
 BRANISLAV KONIAR

„Najkrajšie krosy na svete sú 
v Anglicku a v Cabaji-Čápore.“
 WALDEMAR CIERPINSKI

„Ročník 2013 sa podarilo 
uskutočniť so zaťatými zubami 
a nečakane kvalitnými výkon-
mi. Aj s málom, ak je dostatok 
kumštu, silnej vôle a ochot-
ných rúk, sa dá veľa urobiť. Ale 
dokedy?“ ALFONS JUCK

„Pribilinec nemal len tvrdú 
hlavu, ale aj tvrdú náturu.“
 JURAJ BENČÍK

Keňan Gilbert Kiptoo Chepkwo-
ny, ktorý MMM v r. 2010 zabehol 
ako prvý pod 2:10 h.
 Foto: SITA – IVAN FLEISCHER

Termín redakčnej uzávierky: 25. september 2013
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JEDENÁSTKA V KOCKE

BEZ VÝBUCHUBEZ VÝBUCHU

Kladivárka Martina Hrašnová v pau-
ze medzi pokusmi – v Moskve hádzala 
len tri.

V moskovskej medailovej bilancii síce Slovensko 
chýbalo, ale v bodovaní krajín (1. – 8. miesto) skon-
čilo vďaka štyrom bodom Mateja Tótha za výborné 
5. miesto v chôdzi na 50 km a bodíku Marcela Lom-
nického za ôsmu priečku v kladive na lichotivom 43. 
mieste z rekordných 206 krajín. Cenná je i 11. prieč-
ka trojskokanky Dany Velďákovej, ktorá však môže 
ľutovať, že nemala formu z predošlých dvoch-troch 
rokov, lebo mohla tiež skončiť v prvej osmičke.

„Iba druhý raz v ére samostatnosti sa našim atlé-
tom podarilo vybojovať na jednom šampionáte dve 
umiestenia v najlepšej osmičke – v Berlíne 2009 
a teraz v Moskve,“ upozornil na zaujímavý fakt pred-
seda SAZ Peter Korčok. Pred štyrmi rokmi bol návrat 
slovenskej výpravy z MS ešte radostnejší, kladivárka 
Martina Hrašnová si doviezla domov bronz.

„Medaila by bola, samozrejme, skvelá, ale v at-
letike je to podobné ako v našich dvoch najpopulár-
nejších športoch. Ani na hokejovú medailu nemáme 

BEZ VÝBUCHU
aši atléti leteli na 14. svetový šampionát do Moskvy so skromnými ambíciami: 
jedno umiestenie v prvej osmičke, jedno v elitnom tucte. Vzhľadom na priebeh 
sezóny naozaj nemohli mať prehnaný apetít. Cieľ, ktorý deklarovalo vedenie 

Slovenského atletického zväzu, odrážalo realitu leta. Občas sa však stáva, že keď to človek 
najmenej čaká, pritrafí sa prekvapenie.

na každých MS a vo futbale môžeme nad Talianmi 
zvíťaziť tiež len občas, pri priaznivej konštelácii 
hviezd,“ trefne poznamenal zastupujúci šéftréner 
Martin Pupiš na margo slovenského účinkovania 
v Moskve.

Z jedenásťčlennej výpravy nik vyslovene neskla-
mal. Nijaký extrémny výbuch, nijaký prepadák. Hoci 
v prípade vicemajsterky Európy v hode kladivom 
Martiny Hrašnovej, ktorá vypadla už v kvalifi kácii, by 
mohol kdekto nesúhlasiť. 

Šéf trénerskej komisie zväzu však našu rekordér-
ku bránil: „Nenaplnenie očakávaní má objektívne 
dôvody – najmä zdravotné problémy v záverečnej 
fáze prípravy. Jej výsledok korešponduje s tabuľko-
vým postavením pred šampionátom a je aj odrazom 
výkonov v celej sezóne.“

My ešte dodávame, že pod Hrašnovej výsledok 
sa mohli negatívne podpísať aj ďalšie faktory: výme-
na trénera pred sezónou či rôzne problémy nesúvi-

siace priamo so športom. A nik nesmie zabudnúť, že 
od Berlína 2009 sa narodením dcérky Rebeky v júli 
2010 jej život radikálne zmenil.

„Martinin potenciál je niekde úplne inde, ako 
predviedla v Moskve. V živote, aj atletickom, to už 
tak chodí – raz si na vrchole, inokedy padneš až na 
dno. Verím, že v jej prípade po nie najlepšom roku 
príde opäť lepšie obdobie a bude napredovať,“ ná-
deja sa Martin Pupiš.

V hodnotení zastupujúceho šéftrénera pre den-
ník Šport obstáli na jednotku (výborný výkon) v Mos-
kve dvaja – Tóth a Lomnický. Známkou dva (dobrý) 
zhodnotil vystúpenie trojskokanky Dany Velďáko-
vej, chodcov Dušana Majdána a Antona Kučmína, 
ktorému však pridal mínusku. Ostatní, s výnimkou 
chodkyne Márie Gálikovej, ktorú Pupiš nehodnotil, 
skončili moskovskú veľkú školu atletiky s trojkou 
(priemerný).

„Presadiť sa v kráľovnej športov nie je vôbec jed-
noduché. Štartovalo takmer 2000 najlepších sveto-
vých atlétov z 206 krajín, pričom všetci splnili nároč-
né účastnícke limity. My sme sa medzi nimi nestratili 
a na to som hrdý,“ zdôraznil Pupiš. Tvrdil, že mos-
kovský šampionát mu vlial do žíl ešte väčšiu chuť 
pracovať v prospech slovenskej atletiky: „Pozitívne 

 MATEJ TÓTH  50 km chôdza (60 štartujúcich): 5. miesto 3:41:07 h (výkon pred MS: na 50 
km neštartoval)
„Takýto výkon som neočakával ani v najdivokejších snoch. Dúfal som, že ak pôjde všetko hladko, 
mohol by som skončiť ôsmy. Ale piata priečka a druhý najlepší čas kariéry je výrazne nad plán.“
 MARCEL LOMNICKÝ  hod kladivom (28 štartujúcich): 8. miesto 77,57 m – 6. v kvalifi kácii 
76,97 m (výkon pred MS: 78,73)
„V užšom fi nále som na každý hod išiel s úmyslom atakovať piate miesto. Dostať sa do osmičky je 
však veľká vec, najmä keď som zdolal špičkových kladivárov vrátane olympijského víťaza a maj-
stra sveta.“
 DANA VELĎÁKOVÁ  trojskok (21 štartujúcich): 11. miesto 13,84 m – 12. v kvalifi kácii 
13,88 m (výkon pred MS: 14,31)
„Prvý pokus bol ďaleko za 14 m, ale s prešľapom. Nedá sa nič robiť. Finále bolo odzrkadlením 
mojej tohtoročnej výkonnosti. Som vďačná aj za 11. miesto. Patrím stále do svetovej špičky a to 
je dôležité.“
 JANA VELĎÁKOVÁ  skok do diaľky (31 štartujúcich): 19. miesto 648 cm v kvalifi kácii (vý-
kon pred MS: 669)
„Škoda tretieho pokusu, ktorý bol úplne bez dosky. Čistý skok by na fi nále stačil. S trénerom sme 
sa zhodli, že to bolo jedno z mojich najlepších vystúpení od MS 2007 v Osake. V kvalifi kácii je to 
aj o šťastí, mne chýbalo.“
 ANTON KUČMÍN  20 km chôdza (63 štartujúcich): 21. miesto 1:24:38 h (výkon pred MS: 
1:23:44)
„Všetko bolo podobné ako pred dvoma rokmi v Dägu – teplo, umiestenie a napokon i môj výkon. 
Páčilo sa mi, že sme mali štart aj cieľ na štadióne, preteky mi takto rýchlejšie ušli. Ani som sa ne-
nazdal a už som mal za sebou 5 km.“
 MARTINA HRAŠNOVÁ  hod kladivom (26 štartujúcich): 21. miesto 68,00 m v kvalifi kácii 
(výkon pred MS: 72,41)
„Nastupovala som na súťaž s 20. najlepším výkonom v tomto roku, takže z tohto pohľadu to nie je 
také zlé. Ale viem, že som mala na viac, preto som sklamaná. Fyzicky som bola pripravená dobre. 
Škoda, fi nále nebolo ďaleko.“
 DUŠAN MAJDÁN  50 km chôdza (60 štartujúcich): 29. miesto 3:57:50 h – osobný rekord 
(výkon pred MS: 4:03:37)
„Už ráno pred pretekmi som tušil, že by to mohol byť môj deň. Moskovský výsledok patrí medzi 
najlepšie v mojej kariére. Ešte pred niekoľkými rokmi by môj výkon stačil na miesto v prvej dvad-
siatke, no špička sa veľmi rozrástla.“
 JOZEF REPČÍK  800 m (47 štartujúcich): 31. miesto 1:47,93 min v rozbehu – 8. v V. behu 
(výkon pred MS: 1:46,11)
„Nešli mi nohy, chýbala mi iskra. Po horúčkach, ktoré ma v závere prípravy na päť dní prikvačili do 
postele, som si musel dávať pozor na tempo. Ak by som sa držal od začiatku vpredu, mal by som 
asi problém vôbec dobehnúť do cieľa.“
 ADAM ZÁVACKÝ  100 m (75 štartujúcich): 46. miesto 10,46 s v rozbehu – 6. v II. behu 
(výkon pred MS: 10,21)
„Moje očakávania boli väčšie, ale spravil som veľa technických chýb. Žiaľ, už to nemôžem vrátiť 
späť. Nezáleží, s akým výkonom na šampionát prídete, ale čo na ňom predvediete. Ďakujem za 
možnosť štartovať a verím, že sa za dôveru ešte v budúcnosti odvďačím.“
 MÁRIA CZAKOVÁ  20 km chôdza (62 štartujúcich): 51. miesto 1:36:34 h (výkon pred MS: 
1:35:30)
„Na 10. kilometri ma zradil žalúdok, musela som sa na chvíľu zastaviť. Žiaľ, keď som sa snažila 
stratu dohnať, dostala som dve napomenutia a musela som spomaliť, hoci som sa cítila na osob-
ný rekord.“
 MÁRIA GÁLIKOVÁ  20 km chôdza (62 štartujúcich): neklasifi kovaná, preteky nedokončila 
(výkon pred MS: 1:36:58)
„Žiaľ, zadný stehenný sval, ktorý si zranila mesiac pred šampionátom, nevydržal zaťaženie v pl-
nom tempe. Ešte na štadióne dostala dva kŕče a pri odchode z neho sa bolesť už prejavila naplno.“ 
(tréner a manžel Roman Benčík)

Pripravil GABRIEL BOGDÁNYI Foto: FOTOSPORT.SK – PAVOL UHRIN a SITA – BRANISLAV RAČKO

emócie, ktoré som zažil pri päťdesiatke Mateja Tótha 
a v kladivárskom fi nále s Marcelom Lomnickým, mi 
nahradili všetko, čo atletike obetujem. A takto som 
to cítil nielen ja. Verím, že v krátkom období sa Slo-
vensko dočká aj ďalších atlétov absolútnej svetovej 
extratriedy. Myslím si, že potenciál na to máme, len 
ho musíme správne využiť.“

MAJDÁNOVA NEZVYČAJNÁ POCHVALA
Chodec Dušan Maj-

dán nám po MS poslal 
mail, v ktorom sa za at-
létov i trénerov poďako-
val realizačnému tímu 
za prístup a vyzdvihol aj 
výbornú atmosféra v na-
šej moskovskej výprave: 
„Filozofi a zväzu sa úpl-
ne zmenila. Na prvom mieste je atlét a jeho potre-
by – bez ohľadu na okolnosti. Kedysi dosť zaužíva-
ná odpoveď ´nedá sa to´ na akékoľvek naše otázky 
sa zmenila na rýchlu a fl exibilnú snahu čo najskôr 
záležitosť vyriešiť. Keď jeden z nás potreboval zme-
niť odlet, reakcia bola ústretová – zariadime to. Cítili 
sme súdržnosť, mnohí sme mali pocit, že v realizač-
nom tíme sú ľudia, ktorí sú pripravení vždy splniť 
naše potreby a požiadavky. Tréner Dubovský to vtip-

ne zhodnotil, že si bude musieť zvyknúť na nové 
maniere vo zväze. SAZ odviedol obrovskú prácu aj 
v propagácii atletiky. Za zmienku stojí aj fakt, že nás 
prvý raz obliekla fi rma Nike a – čuduj sa svete – tie 
veci nielenže vyzerali dobre, ale dali sa aj nosiť.“

Dušan Majdán

Trojskokanka Dana Velďáková postúpila do fi nále aj na štvrtých majstrovstvách sveta po sebe – ani v ňom však nepreskočila 
14 m a skončila jedenásta. 
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Ibaže znenazdajky prišiel strmý pád. Na júnovom domácom šampionáte 
na 20 km v Borskom Mikuláši ho zradil zadný stehenný sval. Z predpoklada-
ného týždňového tréningového výpadku bol až trojtýždňový – v najnevhodnej-
šej chvíli. Sen o útoku na najvyššie pozície na svetovom šampionáte sa začal 
rúcať. 

„Tešil som sa, že sa zapojím do súboja o medaily. V poolympijskej sezóne je 
vždy väčšia šanca. Prvý raz v kariére som bol odhodlaný ísť od začiatku v hlav-
nej skupine plece pri pleci s najlepšími. Prišlo však zranenie a z plánov ostali 
len trosky.“

Matej v jednej slabšej chvíľke dokonca uvažoval, že do Moskvy radšej ani 
nepôjde. Pochmúrne myšlienky však rýchlo zahnal a znova sa začal šplhať na 
vrchol sínusoidy. Pomaličky, postupne, v krízovom tréningovom režime. Cel-
kom logicky skorigoval aj moskovský cieľ – z útoku na medailu na miesto v pr-
vej desiatke. Paradoxne, možno práve to mu pomohlo.

Matej došiel do cieľa päťdesiatky na štadióne v Lužnikách piaty, v druhom 
najlepšom čase kariéry 3:41:07 h, iba 64 sekúnd za bronzovým Austrálčanom 
Tallentom. Napriek výpadku v príprave dosiahol svoje najlepšie umiestenie na 
vrcholnom podujatí, ba už je aj náš najlepší päťdesiatkar v histórii MS. Z dna sa 
znova vyštveral na vrchol sínusoidy.

Keď prešiel cieľom, prežehnal sa a poslal pozdrav do nebíčka najbližším, 
ktorí si už jeho úspech nemohli vychutnať. 

„Potvrdilo sa, že človek sa nesmie vopred vzdať. Mal by vždy zabojovať, aj 
keď to vyzerá beznádejne. To, čím som si prešiel pred šampionátom, je dobrá 

„Žiaľ, v prenose ukázali len veľmi málo pokusov, Marcelov ani jeden,“ po-
vzdychla si Nikola Lomnická, tiež špičková slovenská kladivárka s osobným re-
kordom 67,88 m. 

Záchranou bol už tradične internet s on-line výsledkovým servisom. Či Mar-
celovi pokusy vyšli technicky dobre, to sestra s mamou nevideli, ale mali aspoň 
prehľad, ako si počína. A počínal si vynikajúco – prekĺzol až do užšieho fi nále 
medzi osem najlepších kladivárov sveta. Boli to však poriadne nervy!

Lomnický sa pred tretím pokusom ocitol v nezávideniahodnej situácii. Z už-
šieho osemčlenného fi nále ho totiž vytlačil šéf Tadžického atletického zväzu 
a špičkový kladivár v jednej osobe Dilšod Nazarov. Ak sa doň chcel mladý Nit-
ran vrátiť, musel z neho „vysánkovať“ olympijského šampióna zo Sydney 2000 
a majstra sveta z Edmontonu 2001 Poliaka Szymona Ziółkowského. Hop alebo 
trop: buď pridá 23 cm k dovtedajším 76,62 m, alebo sa preňho fi nále predčas-
ne skončí a so šampionátom sa rozlúči 9. miestom. Nervy napnuté na prasknu-
tie, obrovský tlak. 

Marcel si so zložitou situáciou poradil parádne. Sedemaštvrťkilové kladivo 
zaletelo na 77,57 m. Piaty najdlhší hod kariéry. Cieľ hádzať vo fi nále všetkých 
šesť pokusov splnil.

„Bol som postavený pred hotovú vec: musím sa zlepšiť, inak je koniec. Ale 
veľmi som sa nad svojou situáciou nezamýšľal. Keďže druhý pokus som trochu 
pretočil, dal som si v treťom väčší pozor. Natočil som sa v kruhu inak, upravil 
som techniku a snažil sa hodiť do stredu výseče. Teší ma, že to vyšlo. Veľmi by 
ma mrzelo, keby som ostal len na troch pokusoch,“ vravel 26-ročný študent Po-
lytechnického inštitútu v Blacksburgu v americkom štáte Virgínia.

CHODCI NA MS (1993 – 2013)
 5. MATEJ TÓTH 50 km (Moskva 2013)
 6. IGOR KOLLÁR 20 km (Sevilla 1999)
 8. IGOR KOLLÁR 20 km (Stuttgart 1993)
 8. IGOR KOLLÁR 20 km (Göteborg 1995)
 9. MATEJ TÓTH 20 km (Berlín 2009)
10. PETER KORČOK 50 km (Helsinki 2005)
10. MATEJ TÓTH 50 km (Berlín 2009)
11. ŠTEFAN MALÍK 50 km (Göteborg 1995)

TÓTHOVA MOSKOVSKÁ PÄŤDESIATKA
 10 km:  44:52  8. miesto
 20 km:  1:28:59 8. miesto 
 30 km:  2:12:44 7. miesto
 40 km:  2:56:22 6. miesto
 45 km:  3:18:47 6. miesto
 50 km:  3:41:07 5. miesto

Z beznádeje 
k životnému 

výsledku

skúsenosť. Teraz už viem, že aj keď nie je všetko ideálne, dá sa forma dobre na-
časovať,“ vravel zverenec trénera Juraja Benčíka.

V cieli životných pretekov ho čakal otec Viliam so švagrom. Na Maťovo po-
čudovanie sa bez problémov dostali až úplne k cieľu. Lomcovali nimi emócie: 
„Nič také sme doteraz nezažili. Bolo to nezabudnuteľné. Hneď v cieli sme sa 
odfotili so slovenskou vlajkou.“ 

O moskovskej päťdesiatke Tóth tvrdil, že z psychického hľadiska bola jedna 
z najľahších: „Asi preto, lebo som od seba nič veľké neočakával a nemal som 
ničím zaťaženú myseľ.“ 

Tak blízko k medaile na OH, MS či ME ešte nikdy nebol. Verí však, že raz ju 
určite získa: „Ak sa dostanete do absolútnej svetovej špičky, čo sa mi podarilo, 
môže prísť medaila kedykoľvek. Rozhodujú už len maličkosti a potrebujete aj 
kúštik šťastia.“ 

Matej Tóth necestoval s hlavnou časťou našej výpravy. Do ruskej metropoly 
priletel ani nie 72 hodín pred štartom. „Od zväzu sme dostali možnosť vybrať 
si, kedy chceme cestovať, tak som ju využil,“ vysvetľoval. „Na vrcholné poduja-
tia, ak sú v porovnateľnom časovom i klimatickom pásme, zvyknem cestovať čo 
najneskôr. Takto to mám odskúšané, takto mi to vyhovuje. Samozrejme, bolo 
mi trochu ľúto, že som si nemohol užiť atmosféru šampionátu hneď od začiat-
ku, ale výkon je pre mňa dôležitejší ako zážitky.“ 

Moskvu si však príliš neužil ani po pretekoch. Naplánoval si síce vychádzku 
na Červené námestie, ale nestihol ju. Na druhý večer po životnom výsledku už 
sedel v lietadle smerujúcom do Viedne. Ponáhľal sa za rodinou, o ktorej vraví, 
že je kľúč k jeho úspešnej športovej kariére.

Domov do Banskej Bystrice dorazil o jedenástej v noci. Zmorený z cesty 
a stále aj z päťdesiatky. „Okamžite som zaspal, ale okolo druhej v noci som 
v akomsi polosne zistil, že ku mne do postele vliezli dcérky a vystískali ma.“ 

Emmka a Ninka si však tatka príliš neužili. Ráno o siedmej už sedel v au-
te a trielil na tlačovú besedu do Bratislavy. Zasadačka v Dome športu praskala 
vo švíkoch. Nevídaná vec – prišli všetky celoslovenské televízie. Darmo, piate 
miesto na atletických MS už má cveng... (gb)

Pevné nervy bojovníka

Veľká radosť zavládla aj v Nitre. Bodaj by nie, veď Marcel Lomnický, dvojná-
sobný univerziádny strieborný medailista, si zabezpečil prvú osmičku len ako 
šiesty Slovák na MS v ére samostatnosti. Pred ním také čosi dokázali len pre-
kážkar Igor Kováč, kladivári Libor Charfreitag a Martina Hrašnová, chodec Igor 
Kollár a trojskokanka Dana Velďáková.

„Finále sme s maminou prežívali dosť emotívne,“ priznala Marcelova o rok 
mladšia sestra Nikola. „Aj keď to s ním pred tretím hodom vyzeralo zle-nedob-
re, verila som, že sa mu splní želanie a skončí v prvej osmičke. Myslela som si 
však, že 77,50 m bude stačiť na oveľa lepšie umiestnenie ako len na jej konci. 
Kladivári sa v moskovskom fi nále vytiahli, hádzali veľmi ďaleko.“

Sebavedomý bojovník Lomnický sa len s postupom do užšieho fi nále neus-
pokojil. Túžil sa posunúť ešte viac dopredu. 

„Piate miesto bolo v mojich silách, škoda, že to nevyšlo. Bojoval som oň do 
poslednej chvíle,“ prízvukoval. Ešte sa vrátil k svojmu druhému pokusu, ktorý 
fanúšikovia v televízii nevideli: „Hodil som ďaleko, až niekam k 78 metrom. 
Kladivo, žiaľ, dopadlo mimo výseče. Už vtedy som mohol mať istý postup do 
prvej osmičky a možno aj lepšie konečné umiestenie.“

Mladíka, ktorý športovú kariéru začínal ako krasokorčuliar, delilo od piatej 
priečky napokon len 75 a od siedmej dokonca iba štyri centimetre.

„Pri pohľade do výsledkovej listiny ma chýbajúce centimetríky zamrzeli, ale 
na keby sa na MS nehráme. Nič to, nabudúce to môže byť už len lepšie. Ôsme 
miesto je aj tak super!“

Hoci po majstrovi sveta Poliakovi Fajdekovi bol Lomnický druhý najmlad-
ší z tucta fi nalistov, v Moskve pôsobil ako ostrieľaný matador. Vo svojom, iba 
druhom štarte na MS prešiel kvalifi káciou hladko ako nôž maslom – dosiahol 
šiesty najlepší výkon – a aj vo fi nále potvrdil, že ak nepoľaví v tréningovom úsi-
lí a budú sa mu vyhýbať zranenia, európsky šampión z Barcelony 2010 Libor 
Charfreitag bude mať dôstojného nástupcu. (gb)

KLADIVÁRI NA MS (1993 – 2013)
 3. LIBOR CHARFREITAG (Osaka 2007)
 8. MARCEL LOMNICKÝ (Moskva 2013)
 9. MILOSLAV KONOPKA (Paríž 2003)
 9. LIBOR CHARFREITAG (Helsinki 2005)
10. MILOSLAV KONOPKA (Osaka 2007)
10. LIBOR CHARFREITAG (Berlín 2009)
Poznámka: Po uzavretí dopingových káuz bieloruských kladivárov Ti-
chona a Deviatovského zo strany IAAF by sa Charfreitag mal v Helsin-
kách 2005 posunúť z 9. na 7. miesto a v Osake 2007 z 3. na 2. a taktiež 
Konopka z 10. na 8. miesto.

LOMNICKÝ V MOSKOVSKOM FINÁLE
 1. SÉRIA:  76,62 m 5. miesto
 2. SÉRIA:  neplatný hod 8. miesto
 3. SÉRIA:  77,57 m 8. miesto
 4. SÉRIA:  neplatný hod  8. miesto
 5. SÉRIA:  76,46 m  8. miesto
 6. SÉRIA:  76,48 m  8. miesto

hodecký rok 2013 Mateja Tótha je ako sínusoida – hore, 
dolu, potom opäť hore. V jarných dvadsiatkach sa Matej 
vyškriabal na jej vrchol: v piatich štartoch ani raz neskon-

čil horšie ako tretí, v apríli si v Poděbradoch zlepšil osobný rekord 
na 1:20:14 a o mesiac získal bronz na Európskom pohári. Všetko 
nasvedčovalo, že na moskovských MS bude vo svojej prvej päťde-
siatke po vlaňajšej londýnskej olympiáde – celkovo siedmej v ka-
riére – v životnej forme. 

pondelok 12. augusta od pol siedmej večer sedeli dámy 
Lomnické pred televízorom ako na ihlách. Spoločnosť 
pri sledovaní priameho prenosu z kladivárskeho fi nále, 

v ktorom bol jedným z tucta aktérov aj syn pani Viery a Nikolin 
brat Marcel, im robili ďalší z vrhačskej tréningovej skupiny v nit-
rianskom AC Stavbár.
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Vypredané oznámili organizátori tak zavčasu 
ako ešte nikdy. Pred posledným augustovým ví-
kendom pozastavili online registráciu a o tri dni 
po previerke údajov dali šancu doprihlásiť sa už 
len stovke na maratón – o tri hodiny bolo po čís-
lach.

Vlani bežalo maratónsku vzdialenosť 864 mu-
žov a žien, teraz sa ich prihlásilo vyše 1800. Účast-
nícky rekord je ešte z MMM 1985, keď na štar-
te stálo 1410 mužov a 30 žien. Výrazný je najmä 
nárast žien – z lanských 67 na tohtoročných vyše 
dvesto.

Počet polmaratóncov sa priblíži k číslu 2500 
a celkový počet účastníkov vo všetkých behoch 
(vrátane 2800 v US Steel Family Run) k rekord-
ným deväť a pol tisícom. 

KONIEC DVOCH TABU

„Sme veľmi milo prekvapení a poctení spo-
lupatričnosťou, ktorú bežci prejavujú k nášmu 
podujatiu odvlani sa hrdiacemu ofi ciálnym certi-
fi kátom najstaršieho európskeho maratónu,“ po-
vedal Štefan Daňo, prezident Maratónskeho klu-
bu a organizačného výboru.

Košický maratón sa jubilejný, dvadsiaty pia-
ty raz pobeží na mestskom okruhu – premiéru, 
aj keď v trochu inej podobe než ho poznáme od 
polmaratónskych MS 1997, mal v októbri 1989. 
Krátko po tom, čo Daňo, vtedy čerstvý štyridsiat-
nik, prevzal šéfovský post po Vladimírovi Haranto-
vi a s omladeným kolektívom organizátorov nap-
riek odporu starej gardy ukončil éru legendárnej 
obrátkovej trate do Sene.

Neskôr Košičania prelomili aj iné tabu: za-
počítali do dejín aj vojnové ročníky. Vrátane 
dvoch, ktoré sa neuskutočnili. V dôsledku toho 
sa v označení tohtoročného zjavila deväťdesiat-
ka, ktorá mala magickú moc a prispela k rapíd-
nemu nárastu účastníkov. „Verím, že ešte viac sa 
ich postaví na štart v roku 2014, keď budeme os-
lavovať deväťdesiatiny zrodu maratónu,“ nádeja 
sa Daňo.

KEŇA VERZUS ETIÓPIA

Šiesteho októbra so symbolickými jednotka-
mi na štartových číslach vybehnú reprezentanti 

Magická deväťdesiatka v čísle ročníka Magická deväťdesiatka v čísle ročníka 

MMM: s jednotkami pobežia Keňania MMM: s jednotkami pobežia Keňania 

a lanskej víťazke udá tempo Slovenkaa lanskej víťazke udá tempo Slovenka

ošice sú mestom marató-
nu bezmála deväť desať-
ročí. Dokonca najstaršieho 

na kontinente. Tohto roku sú aj Eu-
rópskym mestom kultúry. Ideálna 
kombinácia. Šport bol odjakživa kul-
túra tela a pohybu. Beh zvlášť. A ma-
ratón? To je predsa atletická symfó-
nia. Košice v prvú októbrovú nedeľu 
2013 zažijú maratón s bežeckým po-
ľom na 42 195 m, ktoré početnosťou 
tromfne aj rekordný z roku 1985. Čo 
viac si priať?

maratónsky najsilnejšej krajiny sveta. Keňania 
začali písať svoju kapitolu v dejinách MMM až 
v roku 2000, ale úžasne presvedčivo: z posled-
ných trinástich ročníkov vyhrali desať! Päť v tra-
ťových rekordoch: r. 2001 a 2002 – David Maina 
Kariuki 2:13:27 a 2:12:40, 2007 – William Bia-
ma 2:09:53, 2010 – Gilbert Kiptoo Chepkwony 
2:08:33 a 2012 – Lawrence Kimwetich Kimaiyo 
2:07:01. 

Nebyť vlaňajších usporiadateľských zmätkov 
tesne pred Kimaiyovým fi nišom, rekord by sa už 
začínal trojčíslím 2:06. Ale aj tak má z tisícov ma-
ratónov vo svete lepší traťový rekord ako MMM 
len asi dvadsať.

Zo žien pobeží s jednotkou Hellen Wanjiku 
Mugová, ktorá vlani v Košiciach vyhrala ako prvá 
časom pod 2:30 (dve sekundy). Jej trojročný 
osobný rekord z talianskeho Carpi je však skoro 
o tri minúty lepší – 2:27:16. Vlani dobehla pia-
ta v Soule, tohto roku šiesta v Ríme. Súperkami 
jej budú tri Etiópčanky s rekordmi tesne pod či 
nad 2:31 h: Taemo Shumye Woldegrebrielová D
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(2:30:53), Marta Lema Megrová (2:31:01) a As-
hete Bere Didová (2:31:23).

Aj mužská elita je kensko-etiópska. Obhajca 
Kimaiyo nepríde, hoci to sľuboval, dokonca aj 
výkon 2:05. S jednotkou pobeží iný Keňan, vla-
ni druhý Philemon Gitia Baaru (2:07:49), víťaz 
z Porta 2011. S ním ďalších šesť Keňanov, o. i. 
Peter Chesang Kurui (2:08:56), ktorý stál dvakrát 
na stupňoch v Hannoveri a raz v Turíne. A kvalit-
ní Etiópčania: Teferi Wodajo Kure (2:07:45 z Am-
sterdamu 2009) či Gezahegn Alemayehu Abebe, 
tohto roku v Paríži deviaty za 2:09:57.

POCTA EDELENOVI

Presne pred polstoročím sa hrdinom MMM 
stal Američan Leonard Edelen. „Buddy“ prišiel 
s vizitkou prvého maratónca na svete s časom 
pod 2:15 (2:14:28) a veľa nechýbalo, aby na trati 
z Košíc do Sene a späť dokázal to, čo v júni 1963 
z Windsoru do Chiswicku. Zabehol traťový rekord 
2:15:09,6, ktorý vydržal v análoch 15 rokov.

Košičania v rámci projektu Po stopách le-
giend zasvätili tento ročník práve Edelenovi. Už 
je na druhom svete, umrel v roku 1997 ešte pred 
šesťdesiatkou, no organizátori zohnali náhradu. 
Ako čestný hosť príde svetový exrekordér Patrick 
Makau. Dvadsaťosemročný Keňan mal pôvodne 
v poslednú septembrovú nedeľu bežať v Ber-
líne, kde predvlani utvoril skvostný svetový re-
kord 2:03:38 h. Nestihol si však doliečiť zranenie 
a ospravedlnil sa. 

Košický riaditeľ Branislav Koniar okamžite 

by ich niekto zopakoval. V polmaratóne, kde býva 
slabšia konkurencia, je väčšia šanca: mužský vla-
ni vyhral Tibor Sahajda a ženský v rokoch 2006 
– 2010 dokonca päťkrát za sebou Katarína Bere-
šová. Londýnska olympionička tento rok o mara-
tóne nechce ani počuť – túži nadviazať na víťaznú 
polmaratónsku sériu. A to podstatne lepším ča-
som než zabehla pred tromi rokmi (1:16:32), veď 
nedávno v Karslruhe si zlepšila osobný rekord na 
1:13:32. Preto ju organizátori angažovali aj ako 
„vodičku“ pre maratónsku favoritku Mugovú na 
prvých 20 kilometroch.

Na MMM sa bude opäť súťažiť aj o tituly ma-
ratónskych majstrov Slovenska. Vlaňajšie obhaju-
jú bardejovskí maratónci Jozef Urban (vlani získal 
prvý) a Ingrid Petnuchová (má už štyri).

 MARIÁN ŠIMO

zareagoval: „Využili sme možnosť a pozvali ho 
k nám. Je symbolické, že aj po polstoročí bude 
u nás svetový rekordér, hoci od nedele už len bý-
valý, a nie na štarte, ale na čestnej tribúne.“

BEREŠOVÁ AJ AKO ZAJAC

Posledné slovenské víťazstvá na košickom ma-
ratóne zaknihovali pred 14 rokmi Róbert Štefko 
a Katarína Jedináková. Nie je reálne očakávať, že 

90 číslo ročníka, ktorý má tohto roku v záhlaví Medzinárodný maratón mieru, najstarší eu-
rópsky maratón – na mestskom okruhu v Košiciach sa uskutoční v nedeľu 6. októbra

88 krát sa reálne pobeží – a vždy na trati dlhej 42 195 m, ako to od roku 1921 vyžadujú 
pravidlá IAAF, čím sa nemôže pochváliť žiaden maratón na svete

82 rokov a 192 dní mal najstarší účastník v histórii MMM František Zikeš z Frýdku-Místku, 
keď v roku 2010 v jedenástom štarte v sérii na podujatí zabehol čas 5:47:34

59 ročníkov sa konalo na legendárnej obrátkovej trase z Košíc do Sene a späť do Košíc (23 
v období 1926 – 1950 a 36 v rokoch 1953 – 1988) 

58
rokov je rozpätie medzi prvým a posledným štartom Košičana Ľudovíta Majoroša 
na MMM: premiéru mal v r. 1932 ako 21-ročný a derniéru ako 79-ročný v r. 1990 
(4:31:11)

50 rokov od smrti zakladateľa košického maratónu Vojtecha Bukovského (do roku 1945 
sa volal Béla Braun) uplynie 30. novembra 

35 ročníkov MMM, najviac zo všetkých účastníkov v histórii, absolvoval stále aktívny Koši-
čan Peter Polák – prvý raz v roku 1974, najrýchlejšie v roku 1980 (2:25:20) 

33 košických ročníkov bežali aj ženy, ktoré zažili premiéru v roku 1980 – z  devätnástich na 
štarte dobehlo do cieľa štrnásť, ako prvá Češka Šárka Balcarová

25 krát sa tohto roku pobeží MMM na mestskom okruhu – prvý raz to bolo v roku 1989, 
štart bol na Črmeľskej triede, cieľ na štadióne Lokomotívy

23 rokov vydržal mužský traťový rekord Go Čchun-sona z KĽDR 2:13:34,5 z roku 1978 – zo 
ženských najdlhšie (20 rokov) platil rekord Češky Aleny Peterkovej 2:31:28 z r. 1989

15 rokov a 11 mesiacov mal najmladší účastník MMM Slovák Milan Ivan v r. 1980, zo žien 
bola najmladšia Kórejčanka Kim na MMM 1984: mala 16 rokov a 4 mesiace 

5
víťazstiev Nemky Christy Vahlensieckovej (1981, 1984, 1986 – 1988) je rekordný po-
čet, z mužov najviac primátov (4) získal Maďar József Galambos (1927, 1928, 1932, 
1933) 

4
 olympijskí víťazi bežali MMM, ale len dvaja aj zvíťazili: Argentínčan Juan Carlos Zaba-
la rok pred triumfom na OH (1931) a Etiópčan Abebe Bikila rok po (1961) – jeho krajan 
Mamo Wolde ani Nemec Waldemar Cierpinski to nedokázali 

3
ženské ročníky vyhrali Slovenky: 1991 Mária Starovská, 1994 Ľudmila Melicherová 
a 1999 Katarína Jedináková – z mužských traja Slováci (Košičania) štyri: 1924 Karol 
Halla, 1983 a 1986 František Višnický a 1999 Róbert Štefko.

2
unikátne, na desatinu rovnaké časy 2:17:45,2 zabehol Rus Sergej Popov: v rokoch 
1959, keď vyhral (traťový rekord), a 1963, keď skončil druhý za Američanom Edele-
nom 

1 rok práve chýba do osláv deväťdesiatin založenia košického 
maratónu mieru
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DOBA SA MENILA, 

musel sa musel sa 
zmeniť aj maratónzmeniť aj maratón

 Ako si spomínate na polemiky zástancov klasickej trate s prívržencami 
jej zmeny koncom osemdesiatych rokov? 
„Mal som šťastie a ako bežec som stihol absolvovať vôbec posledný maratón do 

Sene v roku 1988 aj prvý tzv. mestský okruh o rok neskôr. Polemiku o trati v tíme or-
ganizátorov, ak to takto možno nazvať, som začal vnímať až v roku 1991, keď som sa 
doň dostal najskôr ako tajomník organizačného výboru a o rok už ako riaditeľ prete-
kov. Je pravda, že generácia, ktorá bola v podstate na odchode, zmenu neprijímala 
s nadšením, ale nedokázala jej už zabrániť. Jednak šlo o celosvetový trend, jednak 
všetci videli, že klasický koncept prestal fungovať. Štadión Lokomotívy začínal zívať pri 
štarte i dobehu prázdnotou. Doba sa menila, žiadal sa nový pohľad, musel sa zmeniť 
i maratón.“

 Ako sa zrodilo rozhodnutie, že v októbri 1989 sa nepobeží do Sene?
„Myslím si, že padlo v užšom tíme, ktorý viedol Štefan Daňo. Zodpovedný za trať 

bol dopravný inžinier Jozef Klink a určite bol vnímaný aj názor uznávaného bežca Pav-
la Madára. Progresívnych ľudí však bolo v organizačnom výbore isto oveľa viac.“

 So zmenou trate sa výrazne obmenilo a omladilo jeho zloženie. Daňo 
sa na jeho čelo dostal ako čerstvý štyridsiatnik, vás angažovali ako 
čerstvého tridsiatnika.
„Šlo o prirodzenú generačnú výmenu, ktorú priniesol život. Dostal som možnosť 

pracovať na plný úväzok s priestorom na generovanie iniciatív. Ostatní pôsobili v iných 
sférach, objektívne nemohli mať na košatú agendu taký ucelený časový fond ako ja. 
Niekto to robiť musel, bol som k dispozícii, veľa sa nepolemizovalo, práca by nepoč-
kala.“

 Nebola zmena trate riziková?
„Slovo riziko je prisilné. Od experimentu, ak by nefungoval, sa dalo odkloniť. Po-

zitívne ohlasy Košičanov i bežcov však návrat nepripúšťali. Nevôľa u istých ľudí určite 
bola, ale už platil princíp, že treba vnímať názor väčšiny a maratón sa robí pre ľudí, nie 
pre funkcionárov.“

 Prvý ročník mal štart na Čermeľskej ceste a dobeh na štadióne. Kedy 
trať nabrala podobu zodpovedajúcu predstavám – po rekonštrukcii 
Hlavnej ulice tesne pred majstrovstvami sveta 1997 v polmaratóne?
„Mestská trať sprvu prechádzala zmenami. K stabilizácii došlo v roku 1990 umies-

tením štartu a cieľa na námestí Maratónu mieru. Kvalitatívny skok priniesol rok 1997. 
Skoncipovala sa trať pre svetový šampionát a jej dvojokruhová podoba s drobnými 
zmenami vyvolanými najmä stavebnými činnosťami slúži dodnes. Tu už bol zjavný 
i rukopis Emila Ruska, ktorý trať s nami kreoval, neskôr upravoval, premeriaval i pri-
pravoval na certifi káciu.“

 Organizátorom MMM sa od júna 1990 stal Maratónsky klub – aký vý-
znam prikladáte jeho vzniku? Nemali ste ambície pretvoriť ho aj na 
klub pre aktívnych bežcov?
„Význam vzniku Maratónskeho klubu je z dnešného pohľadu zásadný. V turbulent-

nom transformačnom období priniesol riešenie, možno nie úplne ideálne, ale jas-
né a jednoznačné. Činnosťou potvrdil životaschopnosť. Klub nemal ambíciu vytvoriť 
priestor pre špičkovú atletiku. Prevládol názor, že to je parketa pre tradičné športové 
kluby. Máme medzi členmi bežcov, aj s vysokou výkonnosťou, no štartovali za mater-
ské kluby.“

 V snahe zlepšiť rekord Kórejčana Goa 2:13:34 ste v roku 1994 anga-
žovali Džibuťana Ahmeda Salaha, víťaza Svetového pohára a držiteľa 
historicky druhého výkonu 2:07:07 – na 11. kilometri sa však vzdal pre 
údajné zranenie. Prezraďte, koľko vás jeho štart stál a či po ňom ešte 
niekto drahší v Košiciach bežal.
„Salahovo vtedajšie postavenie bolo výnimočné. Pre nás bol v roku, keď maratón 

oslavoval 70. narodeniny, lákadlom. Stál vtedy, ak sa to dá takto kupecky povedať, 
10-tisíc dolárov. Neskôr u nás bežalo veľa atraktívnych pretekárov, cenové podmienky 
a politiky sa menili, konkurencia sa zostrila. Roky 1994 a 2013 sa nedajú šablónovite 
porovnávať.“

 Košičania žili maratónom od roku 1924, keď ho Bukovský založil, ale 
po tom, čo sa začal behať stredom mesta ešte viac – nie?
„Určite áno. Je však úžasné, koľko ľudí maratón dokázal do ulíc prilákať už v čase, 

keď nimi na trase do Sene a späť iba dvakrát pomerne rýchlo prebehla vtedy snáď 
stovka bežcov. Dnes maratón ľudí priťahuje dostupnosťou i prehľadnosťou. Kto si 
dá trochu námahy, môže v uliciach vidieť jeho zásadnú časť. Stal sa pastvou pre oči 
a vlastne pre všetky vnemy. Ako rastie počet bežcov, rastie i počet tých, ktorí chcú toto 
divadlo vidieť. Maratón je svojím spôsobom aj druh turistiky. Málokto pricestuje sám. 
Do Košíc prichádzajú ľudia za svojimi blízkymi, aby ich podporili. A v samom meste je 
s maratónom dlhodobo zviazaná určitým spôsobom temer každá rodina.“

 Odbehli ste viacero svetových maratónov – ktorý vám zvlášť konveno-
val?
„Tým prvým veľkým bol New York 1992 a keďže som ho napokon bežal až štyrikrát, 

je moja voľba jasná. Zažil som tu ohromnú energiu, emócie, entuziazmus dobrovoľ-
níkov. Bolo to vtedy zásadne niečo iné, než na čo sme boli zvyknutí. Napokon sa mi 
postupne podarilo túto atmosféru priblížiť desiatkam bežcov zo Slovenska, pre kto-
rých som cesty do New Yorku organizoval. Skvelý je i maratón v Londýne a v ďalších 
metropolách, rýchlo rastie prestíž Prahy.“

 Akú rolu vo vývoji MMM zohralo jeho spojenie s polmaratónskymi MS 
1997?
„Rozhodne veľkú. Vďaka precíznym manuálom IAAF sme sa dostali k zaujímavé-

mu know-how, do Košíc zavítali mega hviezdy ako Tegla Loroupeová či neskorší šam-
pión Stefano Baldini. Slovami chvály nešetril  Primo Nebiolo. Získali sme visačku, kto-
rá sa nedá kúpiť.“

 Svetové hviezdy výkonmi vystavili okruhu super certifi kát – napriek 
tomu ste ďalej čakali na prekonanie rekordu. Padol až v roku 2001 
a potom za 12 rokov ešte štyrikrát. Bolo to zmenou fi lozofi e v angažo-
vaní zahraničných bežcov? 
„Filozofi a sa v zásade nemenila, skôr sa nám darilo meniť a zlepšovať ekonomické 

podmienky. Istý čas však trvalo, kým sa vybudovali otvorené a korektné vzťahy s tými, 
ktorí atlétov zastupujú. Takže za výsledkami sa skrýva kombinácia faktorov: početnej-
šia a z roka na rok kvalitnejšia konkurencia, predĺženie aklimatizačného pobytu bež-
cov v Košiciach, istá forma psychologickej práce s nimi, ale i šťastie na počasie či posun 
štartu o hodinu skôr.“

 Koľkonásobne by sa musel zvýšiť rozpočet, aby MMM výkonnostne 
konkuroval maratónom v New Yorku, Londýne či v Berlíne?
„Skúsim tému ozrejmiť na dvoch pohľadoch. Ak by sme na štart dostali 10-krát viac 

bežcov než zatiaľ a tí by zaplatili trikrát vyššie štartovné než dnes, nebol by rozpočet 
vzdialený našim úvahám. Oba parametre sú však utopické. Slovensko nie je lákadlo 
pre maratónskych turistov a štartovné musí odrážať najmä domácu kúpyschopnosť. 
Ostáva teda naša cesta hľadania efektívnych riešení. Pre názornosť, za športové výsled-
ky porovnateľné s tými našimi v roku 2012 sa inde platí na cenách, bonusoch a štar-
tovnom niekoľkonásobne viac. U nás treba viac invencie, vyjednávania, hľadania.“

 Osud podujatí s oveľa väčšou tradíciou, akurátže v malých krajinách, 
ktorým neostáva nič iné, len zmieriť sa? Alebo si myslíte, že Slovensko, 
Košice a v ňom pôsobiaci gigant US Steel má potenciál mu pomôcť raz 
vrátiť sa na post špičkového maratónu?
„Je potrebné si vyjasniť, čo považujeme za špičkový maratón. Môžeme smelo po-

vedať, že ten náš je veľmi dobre, až špičkovo zorganizovaný, vzťah komunity, teda 
entuziazmus Košičanov i atmosféra sú vysoko vyzdvihované, športové výkony ataku-
jú hranicu top 10 v Európe. Na nemetropolitný maratón sú to výborné ukazovatele. 

Z okruhu tzv. second cities nás objektívne prekonáva iba pár maratónov v Nemecku 
a Holandsku. Ideme svojou cestou. Iste, tak skoro nevygenerujeme milióny na charitu, 
nezostavíme bombastický sprievodný program, naše promo v cudzine bude narážať 
na limity a doma na to, že verejnoprávna televízia nevie nájsť prostriedky na výrobu 
live signálu. Ale o zmierení sa so situáciou a skladaní zbraní sa určite nedá hovoriť, čo 
je možno inšpiratívne aj pre iných, ktorí pracujú v rovnako ťažkých podmienkach. IAAF 
zaviedla marketingové visačky kvality. Ak máš peniaze, získaš ju. My máme vlastnú 
a dostatočne atraktívnu visačku: Najstarší v Európe. Je špičkovým parametrom skutoč-
nosť, že udržíte projekt pri živote a aj na vzostupe 90 rokov? Podľa mňa áno.“

 Na Slovensko dorazil prvý bežecký boom v osemdesiatych rokoch. Teraz 
zažívame druhý – v počte maratóncov však ani Košice, napriek šplhajú-
cim sa počtom, dodnes neprekonali vtedy vcelku bežnú tisícku účastní-
kov na 42 195 m. Čím si to vysvetľujete?
„Boom 80– tych rokov s tým dnešným ťažko porovnávať. Vtedajšie rekordné počty 

boli dané česko-slovenským priestorom i priestorom tzv. východného bloku, z ktorého 
sa za maratónom dalo cestovať temer iba do Košíc. Preto dnešný pokladám za zdravší 
a zaujímavý. Košice samozrejme dlhodobo vedú slovenský rebríček v počte bežcov 
v cieli kráľovskej disciplíny. Rovnako to bude i tento rok. Prepad po roku 1989 možno 
objektívne vysvetliť istou zmenou priorít, nástupom konzumnejšieho životného štýlu, 
ale i možnosťou cestovať za maratónom po svete, čo veľa našincov s radosťou využí-
va. Moderný maratón ponúka i značnú diverzitu v škále disciplín a nové generácie 
bežcov ju vítajú ako cestu byť pri tom a nestrádať toľko v príprave na celý maratón. 
Podľa priebežných čísel bude v tomto roku cieľový zápis účastníkov behu na 42 195 
m v Košiciach rekordný.“

 Koľko percent tvoria domáci bežci?
„V hlavných disciplínach okolo 80 percent.“

 Čo bráni zvyšovaniu počtu cudzincov? 
„Ich počet odráža postavenie Slovenska na turistickej mape sveta a kvalitu prezen-

tácie krajiny v zahraničí. Ak prirátame nedokončenú diaľničnú sieť a diétnu ponuku le-
teckého spojenia do Košíc, máme výpočet prekážok temer konečný. Maratónski turisti 
si každý týždeň môžu vybrať atraktívnu destináciu, do ktorej sa dopravia bez zdržiava-
nia sa medzipristátiami. Tejto konkurencii sa ťažko čelí. Ekonomické dopady marató-
nov sú známe. Metodika výpočtov môže byť rôzna, ale výsledky sú pozitívne. Primárne 
sú v tvorbe alebo udržaní rozsahu pracovných miest, spotreba v dejisku, ale i samo 
štartovné prináša do štátneho rozpočtu DPH, sú tu dane z príjmu, miestne dane z pre-
nocovania, zvýšené tržby dodávateľov sprievodných služieb pre turistov. Sekundárne 
je to pozitívne PR, ktoré maratón prináša ako dlhodobo udržateľný a životaschopný 
projekt. Podpora, ktorú dostáva, sa niekoľkokrát rôznymi formami vráti. Určite sme 
výrazne prispeli k formovaniu zmien v životnom štýle. Tisíce ľudí, ktorých sme za roky 
pritiahli k behu, platia odvody, no zo systému nič nežiadajú, sú zdraví.“

 Aké je dnešné krédo organizátorov MMM – čo najvyššia účasť a čo naj-
väčšia spokojnosť bežcov? 
„Áno, ale zrejme ešte niečo viac. Pripraviť každoročne festival aktivít oslavujúcich 

silu ľudskej vôle, ponúknuť inšpiráciu, hľadať tých, ktorí sa výsledkami presadia aj 
v globálnej konkurencii.“ MARIÁN ŠIMO

BRANISLAV KONIAR
 Narodil sa v prvý októbrový víkend (v sobotu 3. októbra) 1959 v Ko-
šiciach, už desaťročia v meste vnímaný ako maratónsky.

 Hrával futbal za žiakov a dorast VSS Košice, potom sa venoval vý-
lučne vytrvalostnému behu, okrem košického absolvoval aj viacero 
známych maratónov vo svete.

 Vyštudovaný inžinier bol tajomníkom organizačného výboru 
(1991 – 1994) a od 1991 je riaditeľom MMM.

 V civilnom povolaní je riaditeľ eventovej a komunikačnej agentúry 
Progress Promotion Košice.

MARATÓN JE DIVADLO AJ DRUH TURISTIKY, TVRDÍ  DLHOROČNÝ RIADITEĽ KOŠICKÉHO MMM BRANISLAV KONIAR

musel sa 
zmeniť aj maratón

edzinárodný maratón mieru zažil najslávnejšiu éru, 
keď jeho trať viedla nekonečnou hradskou až do Sene. 
A z nej späť do Košíc. Až kým do maratónu v dôsledku be-

žeckého boomu a záujmu svetových metropol o ich organizovanie 
nedorazili veľké peniaze a do módy sa nedostali mestské okruhy. 
Napokon sa obrátkovej trate vzdali aj Košice. Tohto roku sa MMM 
pobeží v centre už dvadsiaty piaty raz. Hovoríme o ňom s dlhoroč-
ným riaditeľom podujatia Branislavom Koniarom.
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Nie je veľa športových podujatí 
na svete či v Európe, ktoré tromfnú 
počtom ročníkov maratón v Koši-
ciach. Aj tenisový Wimbledon či 
cyklistická Tour de France sú vysoko 
cenené práve pre svoju veľkú a dlhú 
tradíciu. 

Najstarším kontinuálnym atle-
tickým podujatím na európskom 
kontinente sú české bežecké Běcho-
vice usporadúvané od roku 1897. 
Zhodné jubileum má maratón 
v americkom Bostone, hoci v roku 
1918 zachránili ročník iba vojenské 
štafety. 

Košice nemali také šťastie. Orga-
nizátori jeho maratónu síce prokla-
mujú 90. ročník, ale v skutočnosti sa 

TREBA REŠPEKTOVAŤ HISTORICKÚ PRAVDU

ž po uplynutí času, neraz po veľkom časovom odstu-
pe oceníme a správnejšie vidíme pôvodné skutky. 
Tak je to i v histórii Medzinárodného maratónu mie-

ru a biografi i jeho zakladateľa. Čin Bélu Brauna, známejšieho 
pod menom Vojtech Bukovský, inšpirovaný olympijskými hra-
mi v roku 1924 a maratónom, ktorý sledoval priamo v Paríži, 
vyniká s odstupom takmer 90 rokov ešte viac.

Kto a s akým argumentom 
pred desaťročím presadil nezmy-
sel, že zarovno s uskutočnenými 
a dovtedy neprávom negovaný-
mi piatimi ročníkmi počas dru-
hej svetovej vojny (1939, 1941 
– 1944) sa do počtu ročníkov ko-
šického maratónu zarátali aj dva, 
čo sa evidentne nebežali (1938 
a 1940)? Riaditeľ Medzinárod-
ného maratónu mieru Branislav 
Koniar nám na otázku odpovedal 
takto:

„Nezmysel to z nášho pohľadu 
určite nie je. Bolo potrebné vyrov-
nať sa s čiastočne tabuizovaným 
obdobím druhej svetovej vojny. 
A bola to práve táto hrozná uda-
losť, ktorá ako jediná v celej histó-
rii obmedzila organizátorov. Nebo-
la to ich neschopnosť, ekonomické 
alebo akékoľvek iné dôvody. Mara-
tónsky genius loci z Košíc nevyh-
nala ani vojna. V roku 1938 prete-
kári do mesta pricestovali. V roku 
1940 sa experimentovalo príka-
zom organizovať maratónske maj-
strovstvá v Budapešti. Najmä túto 
vnútornú silu ľudí i mesta chcela 

vystihnúť deklarácia o započítaní 
vojnových ročníkov do celkového 
kontextu košickej maratónskej his-
tórie. Je tu ešte jedna skutočnosť 
či precedens, o ktorom sa temer 
nehovorí. Najstarší a z historické-
ho hľadiska najslávnejší boston-
ský maratón má rovnaký problém. 
V roku 1918, teda na sklonku prvej 
svetovej vojny, sa maratón neu-
skutočnil. Boli zorganizované iba 
akési štafetové preteky, ale meno 
víťaza maratónu neexistuje. Nap-
riek tomu sa v roku 1996 konal 
ofi ciálny 100. ročník (prvý v roku 
1897), ktorého cieľovú čiaru som 
mal možnosť preťať. Možno sa mý-
lim, ale bostonské počítanie roční-
kov vtedy nikto nespochybňoval 
a pokračujú v ňom až doteraz.“

Veríte, že raz preváži vôľa do-
stať históriu do zhody s realitou?

„Pred realitou ani dnes neute-
káme. Netvrdíme, že poznáme 
meno víťaza z roku 1938. No okol-
nosti a naše vnímanie pohnutej 
minulosti nás vedie k presvedče-
niu, že príbeh košického marató-
nu je pravdivý.“ (mo)

Žiaľ, v Košiciach je problém s počítaním ročníkov. Tých sa ofi ciálne 
uskutočnilo už 89, hoci behov v skutočnosti „iba“ 87. Organizátori op-
rávnene započítali aj „maďarské“ vojnové maratóny, no zároveň k nim 
nelogicky pridali aj dva ročníky, v ktorých sa maratón nekonal. Pri ta-
kejto „logike“ by napríklad v Turci mohli usporiadať druhý beh na trati 
z Martina do Turčianskych Teplíc (prvý bol v roku 1875) a uviesť, že ide 
o 138. ročník, čo by bol svetový rekord, keďže takýto počet zrejme ne-
dosiahlo žiadne iné atletické podujatie.

Neobstojí ani argument, že MOV do počtu olympiád zahŕňa aj troje, 
v ktorých sa pre vojny olympijské hry neuskutočnili. To je síce pravda, 
ale má to historické korene. Starí Gréci uvádzali letopočet podľa štvor-
ročných cyklov antických hier. Cyklus volali olympiádou a roky označo-
vali napríklad „tretí rok 38. olympiády“. Z úcty k tejto tradícii takto pri 
letných Hrách postupuje aj MOV, ale zimné OH čísluje už iba tie, ktoré 
sa naozaj uskutočnili. A takto je to aj u všetkých ostatných športových 
podujatiach vo svete – okrem košického. 

Košičania by ani v prípade odpočítania dvoch ročníkov o pozíciu 
najstaršieho európskeho a druhého najčastejšieho usporadúvaného 
maratónu na svete neprišli, lebo IAAF i rešpektovaná asociácia štatisti-
kov ARRS uvádza v rebríčku počet uskutočnených maratónov, nie roč-
níkov.

 MARIÁN KALABUS

Jeden z dôkazov, že košický maratón 1938 bol pripravený. 
Organizátori ho odvolali týždeň pred štartom, keď už bolo 
zrejmé, že mesto v rámci Viedenskej arbitráže pripadne Ma-
ďarsku. Pár prihlásených účastníkov vraj dokonca osobne 
prišlo do Košíc.
 Foto: archív Maratónskeho klubu a Východoslovenského múzea

Riaditeľ Koniar: 
NIE JE TO NEZMYSEL

Štatistik Kalabus: 
NEMÁ TO LOGIKU

Maďarský maratónec József 
Kiss vyhral prvý a tretí z pia-
tich vojnových ročníkov košic-
kého maratónu do Sene a späť 
(1939 a 1942) a trikrát skončil 
druhý. V Košiciach bežal do-
vedna 15-krát.

6. októbra 2013 pobeží iba osem-
desiaty ôsmy raz – v rokoch 1938 
a 1940 sa maratón neuskutočnil. 

UTAJENÉ VOJNOVÉ ROČNÍKY

Svojho času som robil analýzu 
pre ofi ciálneho štatistika IAAF pre 
maratónske behy Ottavia  Castel-
liniho. Pri príležitosti spracovania 
histórie maratónov v Česku som 
mu poskytol zdôvodnenie európ-
skej priority Košíc za predpokladu 
akceptovania dovtedy utajovaných 
vojnových ročníkov z obdobia hor-
thyovského Maďarska. Nasledoval 
príspevok o slovenských marató-
noch vrátane MMM pre košický kon-
gres AIMS v roku 1999. 

Malou satisfakciou bolo uve-
denie víťazov z rokov 1938 – 1944 
v publikácii Bohuša Matiu Medziná-
rodný maratón mieru 1924 – 1999. 
Problematikou vojnových ročníkov 
som sa zaoberal aj v knihe Najstarší 
v Európe vydanej v roku 2004 . Na 
zadnej strane obálky sú zreteľne 
vytlačené ročníky i s víťazmi – aj 
s označením neuskutočnených 
(1938 a 1940).

Deformácia v histórii MMM 
vznikla v roku 1945, keď sa Koši-
čania dištancovali od piatich voj-
nových ročníkov Kassai marathonu 
z čias Maďarského kráľovstva orga-
nizovaných tímom pod vedením 
Mihálya Hernádiho, hlavného mest-
ského lekára a komisára peštianske-
ho športového ústredia. 

NEVYSVETLENÉ ZATĹKANIE 

Nové Československo nadväzo-
valo z politických dôvodov na pred-
vojnový stav. K negovaniu zaiste 
prispeli emócie a animozity vyplý-
vajúce z prežitých vojnových krívd, 
často až odiózne, ako potvrdzujú 
udalosti toho obdobia. Zrejme aj 
osobné dôvody pôvodných orga-
nizátorov na čele s hlavným, ktorý 
sa v roku 1945 dal premenovať na 
Vojtecha  Bukovského. Pozoruhodné 
je, že Bukovský stál na čele organi-
začného výboru až od roku 1951, 
v období 1945 – 1950 ho ofi ciálne 
viedli iní. 

Výskumom sa mi podarilo vniesť 
svetlo do vojnovej éry športového 
klenotu Košíc. Obdobný s totožný-

mi výstupmi urobili Ing. arch. Jozef 
Duchoň, PhDr. Katarína Turčanová 
a Ján Novitzký.

Uspokojujúcu odpoveď na dô-
vody zatĺkania vojnových ročníkov 
som však nezistil ani u dlhoročného 
šéfa organizačného výboru Jána 
Margitu, ani u iných. Skonštatujme, 
že bolo nevyhnutné držať politickú 
líniu a na objasnenie nikto nenašiel 
odvahu. Napokon, nebolo to jedi-
né falšovanie v ére socializmu.

ŠRÁM NA ZÁSLUŽNOM ČINE

Šesťdesiat rokov trvalo než sa 
napravila deformácia – pred desať-
ročím boli uznané a zarátané do 
histórie najstaršieho európskeho 
maratónu aj vojnové  ročníky.

Pri sympatickom čine však Mara-
tónsky klub zarátal aj dva neusku-
točnené ročníky 1938 a 1940, s čím 
nie všetci členovia jeho vedenia 

súhlasili. Také ostaršenie MMM 
zdôvodnil prezident klubu a šéf 
organizačného výboru JUDr. Šte-
fan Daňo tým, že aj Medzinárodný 
olympijský výbor zaratúva neusku-
točnené olympijské hry z obdo-
bia prvej aj druhej svetovej vojny. 
V týchto prípadoch však šlo o pria-
my súvis so štvorročnými  olympij-
skými cyklami. 

Tento čin je precedens, k akému 
sa nikto neodhodlal. Ani organizá-
tori nášho najstaršieho behu Devín 
– Bratislava založeného v roku 1921 
retrospektívne nezarátali vojnové 
roky.

Odborný i etický rozmer prob-
lematike dávajú aj autori z Aso-
ciácie štatistikov cestných behov 

(ARRS), ktorí rátajú iba uskutoč-
nené ročníky Medzinárodného 
maratónu mieru. V ich historických 
prehľadoch pribudne tohoto roku 
v Košiciach 88., a nie 90. ročník. 
Rovnako u mňa i u ďalších serióz-
nych autorov. 

Dobrodružstvo historiografi e sa 
hádam nikdy neskončí. Stále je veľa 
príležitostí na odhaľovanie, doku-
mentovanie a približovanie uda-
lostí, ľudí a faktov. Príklad z histórie 
MMM v Košiciach je dôležitý z hľa-
diska potreby rešpektovania pravdy. 
V slovenskom športe je stále dosť 
bielych miest, resp. deformovaných 
faktov. Aj v slovenskej atletike, ktorá 
si napriek rozdeleniu Českosloven-
ska ešte aj v roku 1997 pripomínala 
storočnicu organizovanej podoby na 
výročie českej. 

 MIROSLAV HAZUCHA,
športový historik a publicista
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Skokanka pošku�uje po viacbojochSkokanka pošku�uje po viacbojoch

„Mávam problém s prvým pokusom. Chvíľu mi 
trvá, kým sa dostanem do správneho rytmu,“ pri-
znáva študentka bardejovského súkromného gym-
názia, ktorá sa na šampionáte pričinila o dve naj-
lepšie slovenské umiestenia. Bola totiž aj členkou 
štafety na 100 – 200 – 300 – 400 m, ktorá v sloven-
skom rekorde 2:13:47 min skončila jedenásta.

„Stovku nebehávam často, ale ostatné dievčatá 
mali lepšie časy na ďalších úsekoch, tak som štafe-
tu rozbiehala. Asi dobre, keď sme utvorili slovenský 
rekord,“ poznamenala zverenka Zorana Kollároviča. 
„Najväčšiu trému som mala pri kľakaní do blokov. 
Keď som už bola v nich, tréma odišla a snažila som 
sa bežať tak, aby som to dievčatám nepokazila.“

Práve veľká zodpovednosť ju odradila od bas-
ketbalu, ktorý hrala ako žiačka, ba aj od volejba-
lu a futbalu: „Kolektívne športy mi nesedeli, bála 
som sa, že svojou chybou pokazím snaženie celého 
tímu. Preto som prešla k atletike. Keď niečo poka-
zíte v individuálnom športe, môžete sa hnevať iba 
na seba.“

TRÉNERA ZAUJALI SESTRY
Osudné stretnutie s dnešným trénerom na sko-

kanskej súťaži Malý štít v roku 2009 ju ako 13-roč-
nú žiačku 7. ročníka ZŠ nasmerovalo do atletiky. 
Telocvikár ju aj sestru Dagmaru odporučil Kollá-
rovičovi, ktorý im ponúkol prestup do Školského 
športového klubu J. A. Komenského.

Skokanka pošku�uje po viacbojochSkokanka pošku�uje po viacbojoch
eúspešný prvý pokus na základnej výške 160 cm na maj-
strovstvách sveta sedemnásťročných v Donecku bude Zu-
zanu Karaffovú ešte dlho mrzieť. Ak by ho Bardejovčan-

ka zvládla, postúpila by do fi nále, hoci mala z účastníčok najslabší 
osobný rekord. To by bol debut na veľkej súťaži! Ďalšie výšky vráta-
ne 174 cm skočila bez opravy. Pre nevydarený vstupný pokus však 
napokon skončila štrnásta.

„Keď som ich videl ako elegantne zdolávajú 
latku, rozhodol som sa získať ich do nášho klubu. 
Obe boli veľmi šikovné a pohybovo nadané. Oslo-
vil som aj ich rodičov, ktorí súhlasili s prestupom,“ 
spomína tréner.

Obe sestry za bardejovský ŠŠK súťažili do prelo-
mu rokov 2011 – 2012, potom prešli aj s trénerom 
do služieb ŠK ŠOG Nitra. Zuzana Karaffová za štyri 
roky posunula osobný rekord vo výške o neuveriteľ-
ných 42 centimetrov. Na júnových stredoškolských 
majstrovstvách Slovenska v Trnave skočila 176 cm 
– najlepší slovenský seniorský výkon 2013. Titul na 
šampionáte dospelých jej pri rovnakom výkone so 
Srnkovou (169) ušiel len o pokusy. 

„V roku 2009 som trénovala iba dvakrát v týž-
dni. Postupne mi tréningy pribúdali, teraz trénu-
jem päťkrát v týždni, neraz aj dvojfázovo. Mám 
k dispozícii kvalitnú rehabilitáciu, vďaka čomu telo 
rýchlejšie zregeneruje. Výkonnostný rast som mala 
raketový, v štrnástich rokoch som skočila 170 cm, 
no teraz je to už ťažšie, som vďačná za každý cen-
timetrík, čo pridám,“ vraví štíhla dievčina, ktorej 
vzorom je Ruska Anna Čičerovová, olympijská ví-
ťazka z Londýna 2012 a svetová šampiónka z Dä-
gu 2011. 

V DRESE NITRY AJ OLOMOUCA 
„Keď som bola mladšia, behala som aj osem-

stovku, ale teraz sa orientujem na výšku, trojskok 

a dvojstovku,“ konštatuje. Túto trojkombináciu 
pravidelne absolvuje v českej lige v drese AK Olo-
mouc. 

„Tréner s Olomoučanmi spolupracuje už dlhšie. 
V minulosti im pomáhal so šprintérkami, a keď tie 
s atletikou skončili, ponúkol im výpomoc v skokan-
ských disciplínach. Hosťovanie ma posúva ďalej, 
pretože v Čechách je oveľa kvalitnejšia konkuren-
cia ako na Slovensku,“ vysvetľuje Zuzana.

V roku 2011 ju vyhlásili za druhú najúspešnej-
šiu športovkyňu Bardejovského okresu – pred ňou 
skončil iba kapitán prvoligových hokejistov Juraj 
Dancsár. „Prekvapilo ma, že niekto sleduje aj atleti-
ku. Druhé miesto bol pre mňa šok,“ priznala.

UŽ POSILŇUJEM AJ RUKY
Zuzana Karaffová reprezentovala Slovensko na 

MS školských družstiev v Karlových Varoch, na kto-
rých náš výber skončil druhý za anglickým. Mladá 
Bardejovčanka získala bronz vo výške i v behu na 
200 m. Reprezentovala aj v tradičnom dorastenec-
kom trojstretnutí Česko – Maďarsko – Slovensko, 
v ktorom Slováci pravidelne obsadzujú 3. miesto. 
Tento rok ich iba štyri body delili od druhého Ma-
ďarska. 

Univerzálna atlétka už rozmýšľa o budúcich 
sezónach: „Chcem sa dobre pripraviť na budúco-
ročné juniorské majstrovstvá sveta a na európsky 
šampionát 2015.“ Jej veľkou túžbou je vyskúšať si 
viacboj. 

„Súťaž viacbojárok ma láka preto, lebo v nej 
sa stále niečo deje – je dynamickejšia ako výška či 
trojskok,“ myslí si Zuzana. „Samozrejme, vrhy nie 
sú moja silná stránka, ale verím, že k dobrému súč-
tu mi pomôžu behy a skoky. Navyše, už som začala 
posilňovať aj ruky, takže sa možno časom zlepším 
aj vo vrhoch a hodoch.“  ŠTEFAN ŽILKA

ZUZANA KARAFFOVÁ
Narodená: 13. júna 1996 v Bardejove
Škola: Súkromné gymnázium Bardejov
Klub: ŠK ŠOG Nitra (hosťovanie AK Olomouc) 
Tréner: Zoran Kollárovič
Disciplíny: skok do výšky, trojskok, 100 m, 
200 m 
Osobné rekordy: skok do výšky: 176 (v hale 
174), trojskok: 11,86 (v hale 11,83), 100 m: 
12,67, 200 m: 25,93
Najväčšie úspechy: MS 17 2013 v Donecku: 
11. miesto v štafete dievčat na 100 – 200 – 300 
– 400 m v čase 2:13,47 (rekord SR), 14. miesto 
v skoku do výšky (174), MS školských družstiev 
2013 v Karlových Varoch: 200 m 3. miesto 
(26,12), skok do výšky 3. miesto (171)

Kde sa stala chyba?
Súťaže dospelých sa už dlhšie boria s problé-

mami. Chýbajú fi nancie aj pretekári, takže kluby 
nemajú až taký záujem usporadúvať preteky ako 
v minulosti. Súvisí to s postavením športu v slo-
venskej spoločnosti, jeho fi nančnými možnosťami 
a odráža sa to aj v záujme mládeže o športovanie. 
Dôsledky pociťujú všetky odvetvia, nielen atletika.
Čo môže pomôc ?
Nový výkonný výbor krátko po zvolení začal dis-

kutovať o zmene štruktúry súťaží. V októbri chystá 
seminár s najúspešnejšími klubmi o najvhodnej-
šej podobe súťaží. Ich názor bude pre nás veľmi 
dôležitý v rozhodovaní o novej koncepcii. 

Aký model je vhodný
pre Slovensko?
Pri tvorbe koncepcie súťaže družstiev sa špor-

tovo-technická komisia inšpirovala sčasti zahrani-
čím, ale navrhuje aj nové prvky. Snahou SAZ je za-
pojiť čo najviac pretekárov. Ako najlepšie riešenie 
sa nám v danej situácii ukazuje „atletická liga“. 

Liga
V celoslovenskej atletickej lige 2014 by štar-

tovalo po osem najlepších mužských a ženských 
družstiev podľa objektívne posúdenej kvality 

ŠTK navrhuje atletickú ligu 
lovenská atletika začiatkom deväťdesiatych rokov odstúpila od súťaží družstiev, 
ktoré mali v Československu dlhoročnú tradíciu. Namiesto nich zaviedla seriál 
mítingov Grand Prix Slovensko. V posledných rokoch však zjavne upadá záujem 

o organizovanie pretekov aj atlétov o účasť na nich. Zmena štruktúry atletických súťaží na 
Slovensku sa javí ako nevyhnutnosť.
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v tomto roku – nevychádzalo by sa len z poradia 
na majstrovstvách SR družstiev, ale aj z bodovania 
slovenských šampionátov jednotlivcov od doraste-
neckých až po seniorské. Predpokladáme, že druž-
stvá sprvu nedokážu obsadiť všetky disciplíny, pre-
to bude umožnené početnejšie hosťovanie. S tým, 
že perspektívne sa bude priestor na hosťovanie 
znižovať, aby boli kluby v priebehu 4-5 rokov pre-
tekársky sebestačné. Menšie kluby by mohli dať 
zatiaľ väčším klubom svojich perspektívnych pre-
tekárov na hosťovanie. Družstvo, ktoré nemá ob-
sadené všetky disciplíny vlastnými pretekármi, sa 
bude snažiť pripraviť atlétov aj na zvyšné, aby mu 
body neušli. Mužské a ženské tímy budú súťažiť 
samostatne, do budúcnosti však odborníci môžu 
zvážiť, či ich nezlúčiť, aby to nadväzovalo na európ-
sky šampionát národných družstiev.    

Kvalita
Pre atlétov je dôležité absolvovať atraktívne 

preteky s primeranou konkurenciou a možnosťou 
získať za výkon fi nančnú odmenu. SAZ mieni vy-
plácať odmeny za prvé tri miesta v každej discip-
líne a v každom zo štyroch kôl. A takisto odmeny 
pre šesť najúspešnejších družstiev celej súťaže. 
Súťažiacim klubom výrazne pomôže to, že sa zväz 

vynasnaží v maximálne možnej miere refundovať 
ich cestovné náklady. 

Navrhovaná štruktúra  
Uskutočnia sa 4 kolá, v ktorých družstvá získa-

jú body, ktoré si prenesú do ligového fi nále, kde 
bude možné získať dvojnásobný počet bodov. Uva-
žujeme aj o výkonnostných limitoch: výkon pod li-
mit by bol ohodnotený polovičnou porciou bodov 
a aj fi nančnej odmeny. 

Našou snahou je v každom kole mať takmer 
všetky disciplíny, keďže to však z časového hľadis-
ka nie je možné, tak sa budú niektoré disciplíny 
striedať a započítavať sa budú aj vybrané cestné 
behy a chodecké preteky. 

Za družstvo by bodovali dvaja pretekári v dis-
ciplíne, ďalší by súťažili mimo bodovania. Štyri 
kolá súťaže družstiev budú otvorené, čiže sa na 
nich môžu zúčastniť aj pretekári klubov mimo sú-
ťaže družstiev zo slovenských klubov či pretekári 
zo zahraničia – za štartový poplatok, ale s možnos-
ťou získania mítingových fi nančných odmien. 

Okrem týchto piatich súťaží mieni SAZ podpo-
rovať aj ďalšie mítingy, aby mali atléti čo najviac 
súťaží. Snahou je tiež zlepšiť spoluprácu klubov, 
ohodnotenie usporiadateľa a odmeňovanie druž-
stiev za zapojenie sa do súťaže. To všetko by malo 

prispieť k vyššej kvalite pretekov. Termíny atletic-
kej ligy nebudú kolidovať s termínmi českej ligy. 

Do novej štruktúry a do podmienok úplne no-
vej súťaže, ktorá by mala odštartovať už v roku 
2014, sa zapracujú pripomienky klubov.
Čo prinesie  klubom

 Znížené náklady. 
 Ekonomicky výhodnejší systém súťaží.
 Väčšiu vážnosť atletiky z pohľadu vnímania 

v samosprávach, lebo kluby budú súťažiť v ce-
lonárodnej lige, podobne ako v kolektívnych 
športoch.

 Šancu na udržanie atlétov „druhého“ sledu, 
lebo aj oni sa stanú dôležití pre klub.
Čo prinesie slovenskej 
atletike

 Šancu na udržanie vyššieho počtu atlétov v ak-
tívnej činnosti.

 Rozšírenie členskej základne a popularizáciu 
„menej rozšírených“ disciplín.

 Zvýšenie kvality vo všetkých disciplínach = 
šanca na postup v rámci majstrovstiev Európy 
národných tímov.

 Vyšší záujem regiónov o atletiku.
Na záver je nutné dodať, že reštrukturalizácia 

súťaží by mala priniesť svoje ovocie v priebehu šty-
roch-piatich rokov, teda nie hneď. Ale asi si všetci 
uvedomujeme, že už včera bolo neskoro na to, aby 
sme začali....

 RÓBERT MITTERMAYER,
 člen VV SAZ a predseda ŠTK
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TALENT METODICKÁ PRÍLOHA – TRENDY V ŠPORTE 



Právo prvého slova dostal Ismael 
Lopez vyhlásený za kouča roka 2012 
v Severnej a Strednej Amerike i v Ka-
ribskej oblasti. Štyridsaťdvaročný 
Kubánec, ktorý si vzal za manželku 
rodáčku z Trinidadu-Tobaga, je tréne-
rom senzačného oštepárskeho víťaza 
londýnskej olympiády Keshorna 
Walcotta, v devätnástich rokoch vô-
bec najmladšieho v tejto disciplíne 
v olympijskej histórii. Jeho prednáš-
ka mala príznačný názov: Dlhodobá 
príprava oštepára – z tínedžerstva 
do elity. 

Ďalším prednášateľom bol Diet-
mar Schmidtbleicher z Nemecka, 
ktorý v príspevku Moderný silový 
tréning pre atlétov priblížil určitý 
pohľad na súčasný silový tréning 
v atletike. Výborná bola prednáška 
jeho temperamentného kraja-
na Lutza Meissnera na tému Ako 
zabrániť zraneniam v atletike. Pre-
dostrel reálne východiská úrazovej 
prevencie, pričom poukázal na veľký 
význam strečingu v tréningu. Zdô-
raznil, že všetky strečingové metódy 
s výnimkou dynamického strečin-
gu krátkodobo znižujú výkonnosť 
v disciplínach rýchlostno-silového 
charakteru. 

Tretí nemecký rečník Andreas 
Behm vystúpil na tému Aries Merritt: 
Cesta k olympijskému zlatu a sveto-
vému rekordu na 110 m prekážok 
– už osem rokov totiž pôsobí v ame-
rickom Texase a podieľa sa na Merrit-
tovej príprave. Ďalší príspevok Stred-
né a dlhé vzdialenosti – etiópska 
metodika v podaní technického ria-
diteľa etiópskeho atletického zväzu 
Dube Jilla poodhalil systém prípravy 
etiópskych bežcov. Prednáškový blok 
ukončila domáca trénerská legenda 
Jevgenij Zagoruľko, ktorý odprezen-
toval Dlhodobé skúsenosti z prípravy 
elitných sovietskych a ruských sko-

Pripravil MARTIN PUPIŠ

OBJEMOVÉ UKAZOVATELE BEŽCOV NA 800 M AŽ MARATÓN

Tréningové obdobie Týždenný objem 
bežca na 800 m

Týždenný objem 
bežca na 5000 m

Týždenný objem 
bežca na 10000 m

Týždenný objem 
maratónca

Začiatok prípravného obdobia 30±5 km 90±5 km 115±5 km 200-220±5 km
Koniec prípravného obdobia 25±5 km 75±5 km  90±5 km 180-200±5 km
Súťažné obdobie 20±5 km 60±5 km  70±5 km 100-150±5 km
Prechodné obdobie Aktívny odpočinok a iné športy

PRÍPRAVNÉ OBDOBIE (HLAVNÁ ČASŤ 4. MIKROCYKLUS) DORASTENCA (1500 M)
S OČAKÁVANOU VÝKONNOSŤOU 3:50 MIN

Zameranie 
tréningu Typ tréningu

Trvanie častí tréningu
Intenzita 

(%)
Miesto 

tréninguRozcvičenie 
(min)

Hlavná časť 
(min)

Upokojenie 
(min)

1.
Aeróbna 

vytrvalosť
Dlhý beh v teréne 15 30 10 70 Les

2. Ľahký beh Zotavenie 10 20  5 60 Lúka

3.
Vytrvalosť 
v rýchlosti

Intervalový beh 
3×3×400 m (IO 2 min)

15 25 10 80 Dráha

4. Ľahký beh Zotavenie 10 20  5 60 Lúka

5.
Vytrvalostná 

sila
Výbehy 300 m 15 15 10 75

Trávnatý 
kopec

6. Ľahký beh Zotavenie 10 20  5 60 Lúka
7. Odpočinok Regenerácia  0  0  0  0 –

PRETEKOVÉ OBDOBIE DORASTENCA (1500 M) S OČAKÁVANOU VÝKONNOSŤOU 3:50 MIN

Zameranie 
tréningu Typ tréningu

Trvanie častí tréningu
Intenzita

(%)
Miesto 

tréninguRozcvičenie 
(min)

Hlavná časť 
(min)

Upokojenie
(min)

1.
Vytrvalosť 
v rýchlosti

3×300 m (IO 2 min)
3×200 m (IO 2 min)
3×150 m (IO 3 min)

15 30 10
 90
 95
100

Dráha

2. Ľahký beh Zotavenie 10 20  5  60 Lúka

3.
Maximálna 

rýchlosť

4×150 m (IO3,5min)
3×100 m (IO4,5min)

2×80 m (IO3min)
15 35  5

100
102
105

Dráha

4. Ľahký beh Zotavenie 10 15  5  60 Lúka

5.
Pretekové 

tempo
1×1000 m 

v tempe pretekov
15 <3 10 100 Dráha

6. Ľahký beh Zotavenie 10 20  5  60 Lúka

7.
Aktívny 

odpočinok
Zotavenie 10 10  5

Relaxačné 
tempo

PRÍPRAVNÉ OBDOBIE (HLAVNÁ ČASŤ 11. MIKROCYKLUS) JUNIOROV (5000 M)
S OČAKÁVANOU VÝKONNOSŤOU 14:20 MIN

Zameranie 
tréningu Typ tréningu

Trvanie častí tréningu
Intenzita

(%)
Miesto 

tréninguRozcvičenie 
(min)

Hlavná časť 
(min)

Upokojenie
(min)

1.
Aeróbna 

vytrvalosť
Dlhý beh v teréne 15 (3 km) 40 10 (1 km) 75 Les

2. Ľahký beh Súvislý beh 15 (3 km) 25 10 (1 km) 65 Lúka

3.
Vytrvalostná 

sila
Výbehy 300 m 15 (3 km) 30 10 (1 km) 70 Kopec

4.
Ľahký beh 
+ strečing

Súvislý beh 15 (3 km) 45 10 (1 km) 65 Lúka

5.
Vytrvalosť 
v rýchlosti

Fartlek (8×3 min) 
IO 1 min

15 (3 km) 31 10 (1 km) 85 Prašná cesta

6. Ľahký beh Súvislý beh 15 (3 km) 25 10 (1 km) 65 Lúka

7.
Aktívny 

odpočinok
10 (2 km) 10 (2,5km) 5 (½ km) Relax Les

PRETEKOVÉ OBDOBIE JUNIORA (5000 M) S OČAKÁVANOU VÝKONNOSŤOU 14:20 MIN

Zameranie 
tréningu Typ tréningu

Trvanie častí tréningu
Intenzita

(%)
Miesto 

tréninguRozcvičenie 
(min)

Hlavná časť 
(min)

Upokojenie
(min)

1. Rýchlosť
5×800 m + medziklus 

200 m
15 (3 km)

4000 m 
+ 1000 m

10 (1 km) 95 Dráha

2.
Aeróbna 

vytrvalosť
Ľahký beh 10 (2 km) 45 5 (1/2 km) 70 Lúka

3.
Vytrvalosť 
v rýchlosti

Súvislá rýchlosť 15 (3 km) 3000 m 5 (1/2 km)
100  (tempo 

pretekov)
Dráha

4. Zotavenie Ľahký beh 10 (2 km) 30 5 (1/2 km) 65 Lúka

5. Rýchlosť
2×4×200 m 

(IO 3,5 min medziklus)
15 (3 km) 30 10 (1 km) 105 Dráha

6. Regenerácia Ľahký beh 10 (2 km) 25 5 (1/2 km) 70 Lúka

7.
Aktívny 

odpočinok
Zotavenie 10 (2 km) 10 (3 km) 5 (1/2 km) 65

SÚŤAŽNÉ OBDOBIE (3. MIKROCYKLUS – OBJEM 193 KM) ELITNÝ PRETEKÁR (MARATÓN) 
S OČAKÁVANOU VÝKONNOSŤOU 2:08 HOD

Zameranie 
tréningu Typ tréningu

Trvanie častí tréningu
Intenzita

(%)
Miesto 

tréninguRozcvičenie 
(min)

Hlavná časť 
(min)

Upokojenie
(min)

1.
Aeróbna 

vytrvalosť
Dlhý beh 35 km 15 (3 km) 35 km 10 (2 km) 80 Cesta

2. Zotavenie Ľahký beh 15 (3 km) 80 (20 km) 10 (2 km) 65 Les

3.
Vytrvalosť 
v rýchlosti

Tempový beh 
5×5 km s 1 km 
medziklusom

20 (4 km) 30 km 10 (2 km) 85-90 Prašná cesta

4. Zotavenie Dlhý súvislý beh 15 (3 km) 90 (23 km) 10 (2 km) 65 Terén

5.
Vytrvalostná 

sila
Výbehy hore, dole 

medziklus
20 (4 km) 60 (15 km) 10 (2 km) 90 a 60 Kopce

6.
Aeróbna 

vytrvalosť
Ľahký beh strednej 

intenzity
15 (3 km) 120 (20 km) 10 (2 km) 70 Prašná cesta

7. Zotavenie Ľahký beh 10 (2 km) 60 (15 km) 5 (1 km) 60 Les

SÚŤAŽNÉ OBDOBIE (3. MIKROCYKLUS – OBJEM 150 KM) ELITNÝ PRETEKÁR (MARATÓN) 
S OČAKÁVANOU VÝKONNOSŤOU 2:08 HOD

Zameranie 
tréningu Typ tréningu

Trvanie častí tréningu
Intenzita

(%)
Miesto 

tréninguRozcvičenie 
(min)

Hlavná časť 
(min)

Upokojenie
(min)

1.
Vytrvalosť 
v rýchlosti

Rýchle tempo 15 (3 km) 20 km 10 (2 km) 100 Cesta

2. Zotavenie Ľahký beh 15 (3 km) 60 (13 km) 10 (2 km) 75 Les

3.
Aeróbna 

vytrvalosť
Maratónske tempo 15 (3 km) 25 km 10 (2 km) 95 Prašná cesta

4. Zotavenie Ľahký beh 15 (3 km) 60 (13 km) 10 (2 km) 70 Terén

5. Rýchlosť
Intervaly 2×7×1 km 

(IO 2 a 5 min 
medziklus)

15 (3 km)
14 km + 5 
medziklus

10 (2 km) 105 Dráha

6.
Aeróbna 

vytrvalosť
Ľahký beh strednej 

intenzity
15 (3 km) 70 (16 km) 10 (2 km) 75 Les

7.
Aktívny 

odpočinok
Ľahký beh 10 (2 km) 45 (10 km) 10 (2 km) 70 Lúka

DRUHÁ, MOSKOVSKÁ SVETOVÁ KONFERENCIA   ATLETICKÝCH TRÉNEROV: ČO RADIA KAPACITY 

eň po svetovom šampionáte 2013 usporiadala IAAF v mos-
kovskom hoteli Kozmos svoju druhú svetovú konferenciu 
atletických trénerov, na ktorej mali možnosť získať nové 

poznatky od renomovaných kapacít odborníci z 203 krajín. 

kanov a skokaniek do výšky. Právom, 
veď trénoval či trénuje také hviezdy 
ako Avdejenko, Voronin, Siľnov, By-
kovová, Jelesinová či Čičerovová.

Najviac a najkonkrétnejšie pood-
halili tréningové spôsoby Etiópčania 
v príspevku o ich metodike tréningu 
na stredné a dlhé vzdialenosti. 

Dube Jillo, v minulosti popredný 
maratónec, na úvod vysvetlil potreby 
využitia skupinového tréningu, rov-
nako ako aj individualizácie tréningu 
u vytrvalcov. V príprave dorastencov 
– strednotratiarov odporúča na za-
čiatku prípravného obdobia týžden-
ný tréningový objem 25±5 km, na 
konci prípravného obdobia pokles 
na 20±5 km a počas súťažného 
obdobia 15±5 km, pričom samo-
zrejme v prechodnom období sa 
prikláňa k aktívnemu odpočinku, či 
využívaniu iných športov. 

V juniorskej kategórii Etiópča-
nia odporúčajú týždenné objemy 
zvýšiť o 5 km a v tom pokračovať aj 

v dospelosti. Výrazne vyššie objemy 
pochopiteľne dávkujú juniorom 
súťažiacim na 5000 m. V ich príp-
rave radia na začiatku prípravného 
obdobia týždenný tréningový objem 
90±5 km, na konci prípravného 
obdobia pokles na 65±5 km a počas 
súťažného obdobia 50±5 km, pri-
čom v prechodnom období sa rovna-
ko prikláňajú k aktívnemu odpočin-
ku, či využívaniu iných športov

V dorasteneckom veku je kľúčo-
vou úlohou identifi kovať predpokla-
dy na základe viacerých nezávislých 
metód a následne určiť atlétovi 
najvhodnejšiu disciplínu na základe 
jeho predpokladov. V tomto období 
je najdôležitejšie, aby sa tréneri vy-
hýbali preťažovaniu športovcov, pre-
tože toto je považované za najväčší 
hazard so športovou kariérou atléta. 

Súťaženie v dorasteneckom veku 
má veľký význam na to, aby sme 
mohli identifi kovať perspektívnych 
atlétov, lebo je nepravdepodobné, 
že pripravíme elitného atléta z prete-
kára, ktorý stagnuje v mládežníckom 
veku.

V juniorskom veku je nutné, aby 
atléti prechádzali k vzdelaným a kva-

litným trénerom. Toto je kľúčové ve-
kové obdobie, v ktorom musí tréner 
„naučiť“ atléta súťažiť v medzinárod-
nej konfrontácii. Tréningový program 
nesmie byť príliš náročný, pretože 
pre túto vekovú skupinu je najdôle-
žitejšie kritérium neustály progres.

Etiópsky tréningový systém je 
založený na striedaní dní na báze 
nízkointenzívneho aeróbneho cha-
rakteru s tréningami vyššej intenzity, 
pričom počas víkendov nasledujú 
dva dni nižšej intenzity, ktoré slúžia 
k zotaveniu. Tento systém je využí-
vaný vo všetkých etapách dlhodobej 
športovej prípravy.

Systém prípravy etiópskych vy-
trvalcov je smerovaný len k najvyš-
ším métam – získavaniu úspechov 
na MS a OH. Veľký význam z poh-
ľadu dlhodobej športovej prípra-
vy prikladá etiópska škola najmä 
kontinuálnemu zvyšovaniu výkon-
nosti v mládežníckych kategóriách 
a následne k prieniku do absolútnej 
svetovej špičky. Dôležitou súčas-
ťou etiópskeho systému je zmena 
tréningového povrchu a striedanie 
intenzívnych tréningov s tréningami 
aeróbneho charakteru.

Traja z etiópskej vytrvaleckej elity: vpredu Kenenisa Bekele, 
za ním jeho brat Tariku a vľavo Abera Kuma. Foto: SITA

strednotratiari 
a vytrvalci v Etiópii
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Na kongrese sa zúčastnilo 389 
delegátov zastupujúcich 203 člen-
ských krajín IAAF, 9 krajín delegáta 
do Moskvy neposlalo. Za riadneho 
člena IAAF prijali Lichtenštajnsko, 
ktoré sa stalo v poradí už 212. čle-
nom veľkej atletickej rodiny.

Súčasťou kongresu bolo prvý 
raz aj Svetové atletické fórum, na 
ktorom sa debatovalo najmä o bu-
dúcnosti svetovej atletiky. Odznelo 
7 hlavných referátov a potom sa de-
batovalo v 17 rôznych paneloch. 

OD 2015 LEN JEDEN LIMIT

Generálny sekretár IAAF Essar 
Gabriel predstavil Strategický plán 
IAAF na roky 2013 – 2016, ktorý 
vychádza z dlhodobej desaťročnej 
koncepcie, ktorú asociácia zverejni-
la vlani. Obsahuje 33 cieľov, z nich 
je 15 úplne nových.

Viceprezident Robert Hersh pre-
zentoval nový kvalifi kačný systém 
na olympijské hry a majstrovstvá 
sveta, ktorý bude účinný už od 
roku 2015, keď sa MS uskutočnia 
v Pekingu. Na každú disciplínu 
bude určený pevný počet štartujú-
cich, pričom celkový počet atlétov 
neprekročí 2000. Namiesto dote-
rajších A a B-limitov bude už iba 
jediný, pričom IAAF odhaduje, že 
držitelia limitov naplnia predpokla-
daný počet účastníkov v disciplíne 
na 75 percent. Zvyšok sa doplní 
podľa aktuálnych tabuliek. Ostatné 
kvalifi kačné kritériá – ako maximál-
ne traja atléti z jednej krajiny v dis-
ciplíne či voľné karty pre obhajcov 
a celkových víťazov Diamantovej 
ligy – ostávajú bez zmeny.

IAAF FORSÍRUJE ETIKU 

Odzneli aj referáty na iné témy: 
Atletika ako výzva a príležitosť, 
Ako maximalizovať príležitos-
ti so zameraním na Olympijskú 
solidaritu, Propagácia telesnej 

esne pred svetovým 
šampionátom sa v Mos-
kve od 6. do 8. augusta 

uskutočnil 49. kongres Medzi-
národnej asociácie atletických 
federácií (IAAF). Slovenský 
atletický zväz (SAZ) na ňom 
reprezentovali predseda Peter 
Korčok, medzinárodná sek-
retárka Anna Kirnová a čest-
ná predsedníčka zväzu Mária 
Mračnová.

Mária Mračnová, dlhoročná šéfka slovenskej atletiky, dnes 
jej čestná predsedníčka, si na moskovskom kongrese ako 
prvá Slovenka v histórii prevzala od prezidenta svetovej 
asociácie Lamine Diacka odznak veteránky IAAF.
 Foto: ANNA KIRNOVÁ

aktivity zdravého životného štýlu, 
Etika v atletike a podobne. Neskôr 
diskutovali delegáti v rôznych pra-
covných skupinách pod vedením 
osobností ako Jack Agrios (pred-
seda právnej komisie IAAF a bý-
valý starosta Edmontonu), Abby 
Hoffmanová (členka rady IAAF), 
Jean-Luc Moner-Banet (predse-
da Svetovej lotériovej asociácie), 
José Maria Odriozola (predseda 
Španielskej atletickej federácie 
a člen rady IAAF), Paula Radcliffová 
(svetová rekordérka v maratóne) či 
Frank Fredericks (bývalý výborný 
šprintér a šéf komisie športovcov 
IAAF).

Delegáti jednomyseľne odsú-
hlasili návrh od januára 2014 zrevi-
dovať Etický kódex, s čím súvisia aj 
zmeny Stanov IAAF. Zo 110 predlo-

žených návrhov na zmenu a úpravy 
pravidiel a stanov schválili 84.

Moskovský kongres podporil 
vedenie asociácie v úsilí neustá-
le bojovať proti dopingu. Keďže 
od 1. januára 2015 má nadobud-
núť účinnosť nový Kódex Svetovej 
antidopingovej agentúry (WADA), 
delegáti udelili mandát rade za-
pracovať príslušné zmeny do anti-
dopingových pravidiel IAAF, ktoré 
kongres ratifi kuje na 50. zasadnutí 
v roku 2015. Zároveň navrhli sve-
tovej agentúre, aby zvýšila výšku 
trestu za prvé dokázané užitie látok 
anabolického typu z dvoch na štyri 
roky. 

POCTA MÁRII MRAČNOVEJ

Na kongrese slávnostne odo-
vzdali aj ocenenia IAAF, trom 

osobnostiam za každý kontinent. 
Medzi vyznamenanými odznakom 
veterána IAAF za dlhodobú a zás-
lužnú činnosť v prospech atletiky 
bola aj bývalá a v súčasnosti čestná 
predsedníčka SAZ Mária Mračnová, 
ktorá stála na čele zväzu od apríla 
1998 do októbra 2012. Z Európa-
nov dostali takéto ocenenie okrem 
nej len Talian Franco Arese a Maďar 
László Gál.

Rada IAAF schválila aj nových 
členov komisie športovcov. Kandi-
dovali šiesti a šesť bolo aj voľných 
miest, preto sa neuskutočnili pô-
vodné plánované voľby, v ktorých 
mohli hlasovať všetci aktívni účast-
níci MS v Moskve. Členom komisie 
sa stal aj náš špičkový chodec Matej 
Tóth, čo vedenie SAZ vníma ako veľ-
ký diplomatický úspech. Matej je už 
aj člen komisie športovcov Sloven-
ského olympijského výboru. Člen-
mi komisie IAAF sa stali aj diaľkari 
Hussein Taher Al-Sabee zo Saudskej 
Arábie a Fín Tommi Evilä, tuniská 
stípliarka Habiba Ghribiová, slovin-
ský výškar Rožle Prezelj a kanadská 
kladivárka Jennifer Joyceová.

NOVÉ MS – V ŠTAFETÁCH 

Veľa sa diskutovalo o populari-
zácii a postavení atletiky vo svete. 
Atletika je stále vnímaná ako najdô-
ležitejší olympijský šport. Hovorilo 
sa aj o novom svetovom šampioná-
te v štafetách, ktorý zažije premiéru 
v roku 2014 na Bahamách za účasti 
asi 700 bežcov. Súťažiť by sa malo 
u mužov aj u žien v disciplínach: 
4 × 100 m, 4 × 200 m, 4 × 400 m, 
4 × 800 m a 4 × 1500 m, pričom 
kvalifi kačné kolá by boli len v šprin-
térskych štafetách.

Zaujímavá debata sa viedla o ce-
losvetovom vzostupe popularity 
cestných behov. Prezident Britskej 
atletickej federácie Lynn Davies 
a šéf organizačného výboru Lon-
dýnskeho maratónu Hugh Brasher 
poukázali na vzájomnú úzku spolu-
prácu, ktorá prináša obom stranám 
veľa pozitív. Asociácia sa v snahe 
o vyššiu kvalitu etiky a v záujme ob-
jektivizácie výkonov rozhodla viesť 
v cestných behoch vrátane marató-
nov dva druhy ženských svetových 
rekordov: jeden z čisto ženských 
behov a druhý zo zmiešaných be-
hov, spoločných pre mužov aj ženy.

 PETER KORČOK, 
 predseda SAZ

Slovenská atletika mala v minulosti aj chýr-
ny kros. Starší si spomenú, mladším ho v sobotu 
12. októbra priblížia spomienkové preteky. V no-
vembri uplynie 40 rokov od chvíle, keď v lese pri 
starých brestoch prvý raz zaznel výstrel štartéra. 
„Príďte behať tam, kde behávali olympijskí víťa-
zi,“ pozývajú Cabajčania.

„Sme krajinou Zátopka, Odložila, Plachého. 
Každý z nich behal v čase-nečase po lesných ces-
tičkách, čo je úžasný zážitok. Okolie Cabaja-Čápo-
ra je nádherné, krosy získavajú popularitu, prečo 
by sme to neskúsili?“ uvažoval pred štyrmi desať-
ročiami tamojší rodák Vladimír Moravčík, vtedy 
iba 24-ročný stípliar sprvu novozámockého Elek-
trosvitu, potom nitrianskeho Stavbára. „Terénne 
behy nemajú u nás tradíciu, chceme ju založiť.“

Nadchol rovesníkov a pod hlavičkou dedinskej 
mládežníckej organizácie usporiadali prvý ročník 
Veľkej ceny. Banskobystrický tréner Róbert Rozim 
naň prišiel aj so svojou početnou a úspešnou sku-
pinou (o. i. Ivan Kováč, Miroslav Šišovský, Juraj 
Lukáč), dokonca preteky aj moderoval.

V druhom ročníku to už bol slovenský a vo 
štvrtom československý šampionát v cezpoľ-
nom behu („jeden z najhodnotnejších a najkraj-
ších za posledné roky,“ zhodnotil pražský denník 
Čs. sport). V piatom dostal medzinárodný názov 
Grand Prix a na šiesty prišiel aj olympijský víťaz 
Waldemar Cierpinski.

V malej dedine zrazu organizovali veľké pre-
teky. A ich zakladateľ Moravčík hnal priateľov do 
ďalších zlepšení. V roku 1977 do sveta putoval 
bulletin v štyroch jazykoch a Anton Kretter ako 
medzinárodný tajomník korešpondoval s čoraz 
väčším počtom zahraničných zväzov. Július Mok-
ráš dbal na technickú perfektnosť okruhov (troj-
kilometrového aj kilometrového) a s technickou 
čatou invenčne vyzdoboval priestor štartu a cieľa. 
Háj strážil maskot-medvedík a zdobil ho osvetou 
dýchajúci plagát lákajúci aj divákov k nasledova-
niu: V deň, keď beháš, nestarneš!

Pod názvom Grand Prix Cabaj-Čápor sa beh 
nezmazateľne zapísal do histórie atletiky ako 
prvý a dodnes jediný významný atletický kros na 
Slovensku. Na jeho trati štartovali dvaja olympij-

Mal som krásnu a úspešnú športovú kariéru. Štartoval som dva razy na 
olympijských hrách, na majstrovstvách sveta aj Európy, ale úprimne vra-
vím, že moja kariéra by nebola úplná, keby som nebol bežal aj na Grand 

Prix v Cabaji-Čápore,“ lúčil sa po piatej návšteve so štvortisícovou dvojobcou neďa-
leko Nitry dvojnásobný olympijský šampión v maratóne Waldemar Cierpinski.

skí víťazi: Waldemar Cierpinski z NDR (maratón, 
Montreal 1976 a Moskva 1980) a Oľga Krencero-
vá-Bondarenková zo ZSSR (10 000 m, Soul 1988). 
„Najkrajšie krosy na svete sú v Anglicku a v Caba-
ji-Čápore,“ napísal do kroniky podujatia Nemec, 
ktorý dodnes jediný napodobil olympijské mara-
tónske „double“ legendárneho Bikilu.

Na stupni víťazov stáli aj piati majstri Euró-
py: Manfred Kuschmann (NDR), Leonid Mojsejev 
(ZSSR), Lubomír Tesáček (ČSSR), Oľga Krencero-
vá-Bondarenková a Jelena Malychinová-Roma-
novová (obe ZSSR). Na štarte boli okrem iných 
dvojnásobný vicemajster sveta na 5 a 10 km 
Schildhauer (NDR), Ludwichowská (Poľsko), víťaz 
MMM Ľagušev (ZSSR), švédsky svetový rekordér 
Glans a ďalší slávni atléti z 11 štátov Európy. V se-

Zakladateľ cabaj-čáporského Grand Prix Vladimír Moravčík s najprominentnejším 
hosťom Waldemarom Cierpinským. Foto: archív 

K 10. ročníku organizátori vydali pamätnú medai-
lu a pripravili Beh s osobnosťami Grand Prix, kto-
rého účastníci dostali diplom s podpisom Cierpin-
ského a trojnásobného víťaza GP Zwiefelhofera. 

Posledný z osemnástich ročníkov sa usku-
točnil v roku 1990. Spoločenské zmeny po roku 
1989 zasiahli aj šport a v prekomercionalizova-
nom prostredí bolo nereálne udržať dovtedajšiu 
úroveň s účasťou svetovej bežeckej elity. Žiaľ, na 
jeseň 2010 sa rok po šesťdesiatke pobral na dru-
hý svet aj zakladateľ podujatia.

Éra veľkých pretekov sa skončila, ale v druhú 
októbrovú sobotu sa naskytne šanca si na ňu za-
spomínať v autentickom prostredí. A čo možno 
ešte viac teší, predvlani sa začala písať tradícia 
Cedronského behu, pretekov mikroregiónu, do 

demdesiatych a osemdesiatych rokoch minulého 
storočia sa na Grand Prix predstavila aj celá čes-
koslovenská vytrvalecká a strednotratiarska špič-
ka – Vrábeľ, Hoffmann, Sucháň, Zwiefelhofer, Me-
licherová, Sudická a ďalší. 

Preteky však neboli len súťažami špičky. Širo-
ký ohlas nachádzali aj u mládeže a veteránov. Ob-
ľúbený bol Ľudový beh pre rekreačných bežcov. 

ktorého patrí i Cabaj-Čápor. Premiéru mal v Svä-
toplukove, vlani zavítal do Cabaja a tohto roku 
ho usporiadali v Mojmírovciach. Pod niekdajším 
heslom GP: V deň, keď beháš, nestarneš.

(S použitím príspevkov dlhoročnej 
tajomníčky organizačného výboru 

Juliany Brezinskej a medzinárodného 
tajomníka Antona Krettera)
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METODICKÁ PRÍLOHA – TRENDY V ŠPORTE CEZPOĽNÝ BEH



 Maratónsku premiéru ste zažili v roku 1990 
na MMM v Košiciach – skončili ste piaty za 
2:25:11 h. Ako si na ňu spomínate?
„Moje spomienky sa dajú zhrnúť do dvoch 

slov – strašné trápenie. Nemal som s maratónom 
nijaké skúsenosti, ani natrénované toľko, koľko si 
maratón vyžaduje. Poriadne som si užil aj povest-
ný 35. kilometer, na ktorom sa vraj ukáže všetko, 
čo bežec v príprave zanedbal. Do cieľa som dobe-
hol len silou vôle.“

 Mali ste pred debutom veľký rešpekt pred 
vyše 42 kilometrami, ktoré na vás čakali?
„Vôbec som netušil, do čoho idem. Ak porov-

nám prípravu na môj prvý maratón v Košiciach 
a celý servis okolo, napríklad pitný režim či vyu-
žitie fyzioterapeuta, a na druhý o deväť rokov ne-
skôr, bolo to čosi diametrálne odlišné. V premiére 
v deväťdesiatom bolo z mojej strany všetko totál-
ne na amatérskej úrovni.“

 V slovenských farbách ste absolvovali deväť 
maratónov, no iba jediný víťazný – na MMM 
1999...
„Bol som vtedy v najlepších bežeckých rokoch, 

ale preteky mi vôbec nesadli tak, ako som si pred-
stavoval. Vďaka výbornej príprave i vysokému vý-
konnostnému štandardu to napokon stačilo na 
víťazstvo, no na trati som sa necítil komfortne. 
Bojoval som viackrát s krízou, jednoducho mi to 
nešlo.“

 Pred pretekmi ste sa zastrájali, že zaútočíte 
na vtedajší, už 21-ročný traťový rekord Kó-

deväťdesiatych rokoch patril k najlepším európskym vytrvalcom. Päťtisícku 
zvládol pod 13:20, desaťtisícku pod 27:45. V krosoch, čo znie dnes až neuve-
riteľne, držal krok s Afričanmi: na MS 1999 v Belfaste skončil dvanásty, o dva 

roky v Ostende dokonca desiaty! Darilo sa mu aj na prestížnych maratónoch, v New Yorku 
1997 dobehol siedmy, v Londýne 1998 šiesty v čase pod 2:10 h! Róbert Štefko je posled-
ný slovenský víťaz Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach, v rodnom meste trium-
foval v roku 1999. Už viac ako 13 rokov však žije v Prahe.

rejčana Go Čchun-sona 2:13:34, no napokon 
vám ušiel o 36 sekúnd – prečo?
„Ak si dobre pamätám, dosť fúkalo a ničilo 

ma aj nezvyčajne teplé počasie. Ortuť teplomera 
vybehla tuším dosť výrazne nad 20 stupňov. Ne-
myslím si, že by som niečo podcenil v príprave. 
Cítil som sa však dosť pod tlakom, veď som bežal 
doma a celý maratón ušili organizátori na mňa. 
Tridsaťšesť sekúnd, ktoré mi chýbali na rekord, 
v maratóne nie je až tak veľa. Kórejčanov čas som 
atakoval až do 36. alebo 37. kilometra, hoci som 
vôbec nebežal podľa svojich predstáv.“ 

 V Košiciach vás všetci obletovali. Mali ste 
na konte skvelý slovenský rekord 2:09:53 
h z Londýna aj siedme miesto z New Yorku. 
Bolo príjemné byť v centre pozornosti?
„Človeku sa behá lepšie, ak je v úzadí, mimo 

veľkej pozornosti médií. Má väčší pokoj, vyhne 
sa tlaku a môže sa lepšie sústrediť na preteky. 
Samozrejme, v úlohe hlavnej hviezdy pretekov 
som sa cítil príjemne. V Košiciach som chcel veľ-
mi vyhrať – narodil som sa tam, vyrastal som tam, 
o to bolo pre mňa všetko ťažšie. Som rád, že to 
napokon vyšlo, aj keď vo všetkom nie úplne na 
sto percent.“

 Na trať MMM ste sa potom už nikdy nevráti-
li. Prečo?
„Vo víťaznom roku 1999 mali organizátori 

eminentný záujem o môj štart a vytvorili mi vý-
borné podmienky. Splnili, čo mi videli na očiach, 
len aby všetko dobre dopadlo. Potom sa už nič 

také nezopakovalo a navyše, odvtedy som bežal 
za Slovensko už len štyri maratóny.“

 Aký je váš vzťah ku Košiciam? Vraciate sa 
tam často?
„Do rodného mesta chodím už málo, ale vra-

ciam sa tam rád. V Košiciach som prežil kus života, 
mám tam stále rodinu, priateľov, známych. Matu-
roval som na strojníckej priemyslovke neďaleko 
námestia Maratónu mieru. Moje spomienky na 
Košice sú veľmi intenzívne, nemôžem na ne do-
pustiť. Košice sú moja srdcovka.“ 

SLOVENSKÉ REKORDY

     1 míľa:  3:58,20 – Záhreb 1998
  3 000 m:  7:46,83 – Sopot 1997 
  5 000 m:  13:19,40 – St. Denis 1995 
 10 000 m:  27:42,98 – Lille 1997 
 Polmaratón:  1:00:29 – Malmö 2000
 Maratón:  2:09:53 – Londýn 1998 

Poznámka: Na 1500 má osobný 
rekord 3:40,35 (1995), 

na 2000 m 5:05,96 (1998).  

MARATÓNY V SLOVENSKÝCH 
FARBÁCH

 1990 KOŠICE  2:25:11 – 5. MIESTO
 1997 NEW YORK  2:11:11 – 7. MIESTO
 1998 LONDÝN  2:09:53 – 6. MIESTO
 1998 NEW YORK  2:12:52 – 12. MIESTO
 1999 KOŠICE  2:14:10 – 1. MIESTO
 2000 OHCU  2:13:57 – 15. MIESTO
 2001 NEW YORK  2:14:45 – 11. MIESTO

Poznámka: Nedokončil maratóny na OH 
2000 v Sydney a v Londýne 2003.
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Štefko so svojím dlhoročným trénerom Dušanom Valen-
tom. Foto: ŠTARTFOTO – JÁN SÚKUP

 Ako často sa, povedzme za rok, dostanete 
z Prahy do Košíc?
„Za rok? Ja som v Košiciach nebol už dva či tri! 

Ani poriadne neviem, kedy to bolo naposledy.“
 Zrejme ste dosť zaneprázdnený. Čomu sa te-

raz venujete?
„Najviac času mi zaberá servis okolo synov – 

denne ich musím odviezť a priviezť do a zo ško-
ly, potom ich vozím na krúžky. Mladší Nicolas hrá 
navyše veľmi seriózne hokej a to si vyžaduje tiež 
každodenný servis. Samozrejme, treba niečo po-
robiť aj doma a okrem toho trénujem aj zopár 
bežcov. Ani sa nenazdám a deň je preč...“

 Koľko máte zverencov?
„Je to pohyblivé: rekreačných, ktorým zostavu-

jem tréningové plány na mieru, je naraz zvyčajne 

ŠTEFKOVE

od šesť do osem. Okrem toho sa ako tréner veľ-
mi intenzívne venujem dvom špičkovým českým 
bežcom Lucii Sekanovej a Janovi Kreissingerovi.“

 Predvlani, tri roky po štyridsiatke, ste defi -
nitívne ukončili úspešnú bežeckú kariéru. 
Chodíte si ešte zabehať?
„Samozrejme! Posledný týždeň som síce ne-

bol ani raz, nejako som toho mal viac a vypadol 
som z kolotoča, inak sa však snažím nájsť si každý 
deň aspoň pol hodinku. Beh je roky súčasť môjho 
života, nemôžem s ním len tak prestať.“

 Kde a kedy ste bežali posledný maratón?
„V máji v Prahe, ale netestoval som, čo vo mne 

ešte ostalo, iba som robil spoločnosť jednému zo 
svojich zverencov – kondičných bežcov, ktorým 
pomáham s prípravou. Maratón som zvládol za 

2:52:04, ale cítil som sa pomaly horšie, ako keď 
som v Londýne 1998 bežal pod 2:10.“

 Viete, kde pobežíte ďalší? Chystáte sa teraz 
na nejaký?
„Lámu ma, aby som šiel koncom októbra do 

Frankfurtu nad Mohanom s Kreissingerom, ale 
nemám veľkú chuť. Lákalo by ma to, keby som 
mal čas poriadne sa pripraviť a naostro vyskúšať, 
čo zo seba ešte dokážem aj v 45 rokoch vyžmý-
kať. Nájsť si však priestor na dva mesiace inten-
zívnej prípravy na niečo s neistým koncom je pre 
mňa už teraz pri všetkých povinnostiach dosť zlo-
žité.“

 O rok oslávi košický maratón deväťdesiatiny 
– neláka vás zabehnúť si na jubilujúcom naj-
staršom európskom maratóne?
„Samozrejme, že je to mimoriadne lákavé, ale 

RÓBERT ŠTEFKO
 Narodil sa 28. mája 1968 v Košiciach, behal za Vagónku 
Poprad, Sláviu VŠT Košice a Duklu Banská Bystrica, v Čes-
ku (občianstvo získal v apríli 2004) za AK Kroměříž.

 V najlepších rokoch kariéry (1991 – 2003) ho trénoval 
Dušan Valent. 

 Na ME 1994 v Helsinkách fi nišoval na 10 000 m štvrtý, 
iba 7 stotín za bronzom. 

 V roku 1994 reprezentoval v behu na 10 000 m výber 
Európy vo Svetovom pohári v Londýne, skončil šiesty.

 Na MS 1999 v krose v Belfaste obsadil 12. miesto zo 
165 bežcov, na MS v belgickom Ostende 2001 bol do-
konca 10. zo 170 krosárov.

 Štartoval na troch olympiádach: v Atlante 1996 na 
10 000 m vypadol v rozbehu, v Sydney 2000 nedokon-
čil maratón a v Aténach 2004 v ňom skončil 63., avšak 
už reprezentoval Česko.

 Bežeckú kariéru ukončil v roku 2011, je ženatý a má 
dvoch synov – Sebastiána (14) a Nicolasa (11).

realita je úplne iná. Už som spomenul, že pripra-
viť sa ako-tak na maratón si žiada aspoň dva me-
siace poriadnej prípravy. Otázka znie, či by som 
bol ešte schopný podstúpiť takúto tortúru a či 
by som si našiel časový priestor na poriadny tré-
ning.“

 V tomto roku Košičania tiež oslavujú: v ne-
deľu 6. októbra sa beží 90. ročník MMM. Čo 
by ste zaželali organizátorom k jubileu?
 „Čo najpočetnejšie štartové pole, aby im vy-

šlo počasie a aby diváci popri trati vytvorili skvelú 
atmosféru, ktorú si budú všetci bežci vychutnávať 
plnými dúškami. MMM je už roky bežecký svia-
tok, je to najväčší a najslávnejší maratón na Slo-
vensku. Zaslúži si, aby jeho 90. ročník bol veľko-
lepá oslava behu.“

 GABRIEL BOGDÁNYI

Róbert Štefko, dnes už tréner. Foto: archív
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LEGENDY LEGENDY

KOŠICKÝ RODÁK RÓBERT 

ŠTEFKO JE POSLEDNÝ 

SLOVENSKÝ VÍŤAZ 

MEDZINÁRODNÉHO 

MARATÓNU MIERU



Premiérový maratón sa bežal na prvých novo-
vekých olympijských hrách v Aténach 1896. Prvý 
s dĺžkou 42 195 m, neskorším etalónom, na štvrtých 
v poradí v Londýne 1908.

Košický maratón má okrem druhého najväčšie-
ho počtu ročníkov na svete i jeden svetový primát 
– najviac (všetkých 87) behov uskutočnených na tra-
ti 42 195 m. Chvályhodné je, že túto úradnú dĺžku 
mali od začiatku aj všetky slovenské maratóny. Aj 
keď niektoré z nich v istých obdobiach len v propo-
zíciách, lebo certifi kácie tratí odhalili nezrovnalosti. 

DRUHÝ BOL ŠTEFÁNIKOV
Osem rokov po košickej premiére vznikol v Brati-

slave ŠTEFÁNIKOV MARATÓN, ktorého každý z pia-
tich ročníkov 1932–1937 (v r. 1936 sa nekonal) bol 
majstrovstvami Československa. Od SND sa bežalo 
do Bernolákova (vtedajší Čeklíz) a späť do Bratisla-
vy, kde bol na štadióne ČsŠK v Petržalke cieľ. Traťový 
rekord drží dvojnásobný víťaz Josef Bena výkonom 
2:44:50 z roku 1933. 

Počas druhej svetovej vojny, keď Košice patri-
li k Maďarsku, jediným na slovenskom území bol 
trenčiansky MARATÓN MATÚŠA ČÁKA. Uskutočnil 
sa však iba raz (1943) a výkon víťaza Štefana Alkusa 
2:48:02 i časy ďalších dávajú tušiť, že skutočná dĺž-
ka trate bola o niečo kratšia.

V poradí štvrtý sa zrodil KYSUCKÝ MARATÓN, 
dnes druhý najstarší. Hoci prvý ročník sa konal už 
v roku 1953, má za sebou „iba“ 39 ročníkov, lebo 
v období 1958-82 sa viackrát neuskutočnil. Do roku 
1965 viedla jeho trasa z Čadce do Starej Bystrice 

lovensko nemá len najstarší maratónsky beh na kontinente, ale na počet obyva-
teľov aj úctyhodný počet maratónov. Vojtecha Bukovského ešte ako Bélu Brau-
na inšpiroval „boj so slnkom“ na parížskej olympiáde 1924 a košické poduja-

tie, ktoré vzápätí založil, postupne ďalších. Prechádzka históriou slovenských behov na 
42 195 m, maratónov klasického typu, bez tzv. hamburgových, má takmer tridsať zasta-
vení. Až šestnásť z nich dodnes existuje. Štyri v Košiciach.

(a späť), od 1983 bola obrátka v Turzovke a od 1994 
vo Vysokej nad Kysucou. Dvakrát boli súčasťou maj-
strovstvá ČSSR (1962, 1965) a päťkrát majstrovstvá 
Slovenska (naposledy 1999). Rekord kvalitným ča-
som 2:17:58 drží odvlani Keňan Sawe Elisha Kipro-
tich, ženský Češka Dana Hajná (2:43:10 z r. 1989). 
Úžasných je 13 víťazstiev domácej Anny Balošákovej 
– z 29 ženských ročníkov. 

RÝCHLA TRAŤ NA POVAŽÍ
Najviac ročníkov po MMM má POVAŽSKÝ MA-

RATÓN, ktorý sa bežal 46-krát nepretržite od 1963 
do 2008. Trikrát boli jeho súčasťou majstrovstvá 
ČSSR (1968, 1971 a 1988), 9-krát majstrovstvá 
SSR (naposledy 1989), raz trojstretnutie Slovensko 
– Juhoslávia – Taliansko (1971). Do 1986 a v ob-
dobí 1994 – 2007 viedla trať z Nového Mesta nad 
Váhom do Krakovian a späť a v r. 1987-93 do Květ-
nej a späť. Unikátny bol posledný v roku 2008: or-
ganizátori oznámili, že sa neuskutoční, no napokon 
zmobilizovali sily a na konci októbra ho usporiadali 
na dráhe! Bežci sa odvďačili slovenskými rekordmi 
v medzičasoch na 25 000 a 30 000 m (Peter Tichý) 
a ďalšími dvoma slovenskými topvýkonmi histórie 
v maratóne na dráhe (Tichý 2:29:53,1 a Eva Seidlo-
vá 4:00:18,5). Pozoruhodné sú i rekordy podujatia 
z roku 1988: Uta Pippigová 2:36:58 a Michael Heil-
mann (obaja NDR) 2:11:34 – ten držal až do 2007 
najlepší výkon na území Slovenska. Balošáková do-
siahla 9 víťazstiev, päť v nepretržitom slede 1998 
– 2002.

Trridsaťsedem ročníkov ZEMPLÍNSKEHO MA-

RATÓNU usporiadali kontinuálne v rokoch 1967 
– 2003, sedem z nich ako majstrovstvá Slovenska 
(naposledy 1996). Už sa nekoná, no jeden primát 
mu nik nevezme: v r. 1979 bol prvým slovenským 
maratónom, na ktorom štartovala žena, Kladnianka 
Blanka Kutinová, no nedokončila ho. Najviac víťaz-
stiev si z Vranova nad Topľou odniesol Peter Polák, 
ktorý v r. 1977-87 uspel 8-krát. Rekordy patria Polia-
kovi Stanislawovi Cembrzyńskému (2:25:29, 1999) 
a Kataríne Jedinákovej (2:57:45, 1998). 

PROBLÉMY S DĹŽKOU
V roku 1975 vznikli dva maratóny, ktoré mali 

problémy s regulárnosťou. MARATÓN SNP sa 
do 1979 bežal na bezobrátkovej trati z Brezna do 
Banskej Bystrice, ktorej spád prevyšuje povolené 
promile dĺžky (42 m na 42 km). Ďalších desať roč-
níkov viedlo z Brezna do Nemeckej a späť. Vynikajú-
ce časy čs. špičky v r. 1984 (víťaz Stanislav Tománek 
2:12:34) boli podnetom na kontrolu dĺžky, ktorá 
sa ukázala nedostatočná, a tak za regulárne sú po-
kladané len výkony z posledných piatich ročníkov 
(1985-89). 

Prvé ročníky MALOKARPATSKÉHO MARATÓ-
NU sa konali ako maratónske štafety, postupne sa 
však z neho stal obľúbený beh s vysokou účasťou. 
Na okruhovej trati medzi Trnavou a Orešanmi v 36 
ročníkoch (1975 – 2011) štartovalo vyše 4000 mu-
žov a asi 140 žien. V roku 2010 sa maratón neu-
skutočnil a o rok napísal zatiaľ poslednú kapitolu. 
Certifi kácia v r. 2004 odhalila, že trať bola dovtedy 
asi o 400 m kratšia. Rekordy na regulárnej utvorili 
o rok Vladislav Lipovský (2:33:31) a Andrea Bérešo-
vá (3:02:18), ktorá dobehla prvá až 10-krát.

LIPTOVSKÝ MARATÓN (pôvodne Maratón Veľ-
ký október) spravidla uzatváral sezónu. V ére 1977 
– 2010 sa uskutočnilo 30 ročníkov, s prestávkou 
1999 – 2002. Štartovalo na ňom 2530 mužov a 165 
žien. Trať viedla z Liptovského Mikuláša k priehrad-

nému múru na Liptovskej Mare a späť, s výnimkou 
rokov 1992-98, keď bola obrátka v Bobrovníku. V ro-
ku 1979 dobehli do cieľa na domácom maratóne 
prvé Slovenky (Ľudmila Šunová a Magdaléna Holi-
gová). Rekordy držia z r. 1997 Maďar János Bogár 
(2:24:26) a Katarína Jedináková (2:57:28). 

POVAŽSKOBYSTRICKÝ MARATÓN vydržal 
osem ročníkov (1982-89). Trať zo Šebešťanovej vied-
la najskôr do Púchova a späť, neskôr do Domaniže 
a späť. Najlepšie časy na necertifi kovaných tratiach 
dosiahli Peter Polák (2:27:10, 1988) a Dana Kelna-
rová (2:47:29, 1987).

ČAROVNÝ RAJEC
PODVIHORLATSKÝ MARATÓN sa koná od 

roku 1984 dodnes s prestávkou v r. 2005. Na trati 
okolo Zemplínskej šíravy so štartom i cieľom v Mi-
chalovciach v 29 ročníkoch bežalo takmer 2300 
mužov a 115 žien. Rekordmi sú výkony Petra Polá-
ka 2:21:26 (1986) a Kataríny Jedinákovej 3:06:59 
(1997), ale i Alžbety Tiszovej, ktorá v rokoch 1993 
– 2013 (v rozpätí 21 ročníkov!) vyhrala deväťkrát.

Najstarším maratónom usporadúvaným bez pre-
rušenia je RAJECKÝ MARATÓN. Od roku 1984 na-
písal už 30 kapitol a vďaka výbornej organizácii pat-
rí medzi najobľúbenejšie – bežalo ho 4995 mužov 
a 293 žien, čo je po MMM druhá najvyššia účasť. Od 
začiatku prebieha na trati z Rajca do Čičmian a späť, 
žiaľ, pri certifi kácii v r. 1999 sa zistilo, že v prvej polo-
vici ročníkov bola trať o niečo kratšia. Rekordy držia 
Poliak Bogdan Dziuba 2:25:46 (2003) a Anna Balo-
šáková 2:48:51 (2001), ktorá vyhrala 12 ročníkov, 
od 1998 do 2002 päť za sebou. Dvadsiaty v r. 2003 
bol aj majstrovstvami Slovenska.

BEŽECKÝ BOOM 80. ROKOV
ZVOLENSKÝ MARATÓN sa uskutočnil 13-krát 

(1985 – 2003) s tromi pauzami. Prvých päť ročníkov 
malo obrátku v Očovej, ďalších sedem v Dúbravách 
a posledný bol na zvolenskom námestí, ktoré obehli 
bežci 50-krát. I tu si zrejme organizátori s presnou 
dĺžkou veľa starostí nerobili. Rekordérmi sú Pa-
vol Kamas (2:27:09, 1990) a štvornásobná víťazka 
Anna Balošáková (2:52:23, 1997). 

V rokoch 1987-90 sa uskutočnil ORAVSKÝ MA-
RATÓN. Počas štyroch ročníkov trať z Dolného Ku-
bína do Dlhej nad Oravou a späť najrýchlejšie ab-
solvovali v r. 1989 Ondřej Němec (2:34:29) a Eva 
Seidlová (3:15:57). 

TURČIANSKY MARATÓN SLOBODY sa konal 
13-krát v rokoch 1989 – 2001 za účasti 1394 mužov 
a 51 žien. Prvých 6 ročníkov sa bežalo zo Žabokriek 
do Malého Čepčína a späť, ďalších 7 z Koštian cez 
obrátky v Žabokrekoch a Malom Čepčíne naspäť do 
Koštian. Podujatie má až dve päťnásobné víťazky: 
Annu Balošákovú a Evu Seidlovú. Rekordérmi sú re-
prezentanti Mojmír Lániček (2:26:51, 1989) a Češ-
ka Alena Peterková (2:47:35, 1998). Pri svojom re-
korde Lániček na protest proti nenominácii na isté 
vrcholné podujatie absolvoval cieľovú rovinku kro-
kom.

V ten istý rok mal premiéru aj ZÁHORÁCKY MA-

RATÓN, ktorý na trati zo Senice do Šaštína-Stráží bez 
prerušenia trvá dodnes. V 25 ročníkoch štartovalo 
1300 mužov a 60 žien. Traťové rekordy držia Ondřej 
Němec 2:23:42 (1996) a Andrea Bérešová 2:55:20 
(2004) s pozoruhodnými 9 víťazstvami za sebou 
(1998 – 2006) a šestimi najrýchlejšími časmi.

MARATÓNY VEĽKÝCH MIEST
Prvý porevolučný DUNAJSKÝ MARATÓN 

ukončil v Bratislave vyše polstoročnú maratónsku 
prestávku. Trať územím dvoch štátov (obrátka bola 
v Hainburgu) absolvovalo v 11 ročníkoch v r. 1991 
– 2001 vyše 2700 bežcov a 156 bežkýň. Päťkrát sa 
tu konali aj majstrovstvá SR. Posledné tri ročníky 
mali rovnakých víťazov: Ukrajinca Mykolu Antonen-
ka a Annu Balošákovú. Rekordy podujatia (Maročan 
Boubker El Afoui 2:16:57 z r. 1998 a Ľudmila Meli-
cherová 2:41:26 z r. 1995) sú najlepšie zo všetkých 
štyroch bratislavských maratónov.

Námestovský MARATÓN BIELEJ ORAVY bol 
posledným, osemnástym maratónom, ktorý vzni-
kol v 20. storočí. V jedinom ročníku (1995) zvíťa-
zili Mojmír Lániček (2:43:37) a Anna Balošáková 
(3:10:33). 

Prvým novým maratónom tretieho tisícročia sa 
stal VIANOČNÝ MARATÓN CYKLISTOV. V posled-
nú sobotu pred Vianocami uzatvára maratónsku se-
zónu. V rokoch 2002 – 2010 (s pauzou 2005) sa be-
hal na kilometrovom okruhu v žilinskom parku na 
Bôriku a od r. 2011 na hrádzi vodného diela. Rekord 
(2:52:22) drží Peter Tichý, víťaz 6 z 10 ročníkov. 

V poradí 20. slovenský, FURČIANSKY MARA-
TÓN, mal premiéru v r. 2003. Behá sa na okraji Ko-
šíc na 3,5 km úseku chodníka, ktorý bežci absolvujú 
6-krát. Z 11 ročníkov (usporiadatelia ich číslujú od 
nultého po desiaty) boli najrýchlejší Maďar János 
Bogár (2:40:14, 2005) a Alžbeta Tiszová (3:41:20, 
2003), ktorá vyhrala 8 z 11 ročníkov, vrátane posled-
ných štyroch.

TRI UNIKÁTY
MARATÓN PERLY KARPÁT sa koná od r. 2003 

v druhej polovici novembra v Trenčianskych Tepli-
ciach. Ťažká trať s prevýšením 560 m má dve obrát-
ky, v Petrovej Lehote a Dolnej Porube. Bežci musia 
dvakrát prekonať kopec Machnáč a niekedy aj husté 
sneženie. Prvé štyri ročníky mali iba okolo 40 km. 
Rekordy na certifi kovanej trati patria trojnásobné-
mu víťazovi Petrovi Prešnajderovi (2:45:01, 2008) 
a Anne Balošákovej (3:26:11, 2009).

Košický EXTRÉM MARATÓN na chodníku z Fur-
če smerom na Budimír (5,3 km) má veľké prevýše-
nie, ktoré bežci absolvujú štyrikrát oboma smermi. 
Tomu zodpovedajú i rekordy: 2:51:18 (Maďar János 
Bogár) a 3:50:16 (Zlata Semanová). Tri z 10 ročníkov 
(2004-2013) vyhrali Róbert Tatrai a Danica Božová.

Maratónskou raritou je PRIEVIDZSKÁ CHODBA 
so 135,7 m traťou cez štyri chodby základnej ško-
ly a obmedzenou účasťou. Na najkratšom okruhu 
pod strechou s 1244 zákrutami bežci každú polho-
dinu menia smer behu. Polovicu z ôsmich ročníkov 
(2006-13) vyhral školník Ondrej Hanzlík, všetkých 6 

ženských Eva Seidlová, ale traťový rekord 2:41:59 
patrí Čechovi Danovi Orálkovi.

AJ BRATISLAVA MÁ PRIMÁT
V roku 2006 vstúpil na scénu Tatra Banka City, 

neskôr ČSOB BRATISLAVA MARATHON. V 8 roč-
níkoch na ňom štartovalo 3031 mužov a 305 žien. 
Priemerným počtom 417 účastníkov na jeden roč-
ník je slovenským lídrom. Rekordérmi sú Keňania: 
Isaac Cheruiyot Chesini (2:18:33, 2013), Lucy Wam-
bui Murigiová (2:42:41, 2012) a trojnásobná víťaz-
ka Lilian Koechová. Súčasťou podujatia sú aj viaceré 
sprievodné behy a štafety.

Štvrtým košickým maratónom je od r. 2008 JA-
ZERNÝ MARATÓN s traťou pri sídlisku Nad jaze-
rom. Tri zo 6 ročníkov vyhral Maďar János Bogár. 

Maratón LÁBATLAN – KRAVANY NAD DUNA-
JOM sa beží z Maďarska. Prvé tri zo štyroch ročníkov 
(2009-12) vyhrala Eva Seidlová. 

Maratónsky rok otvára od r. 2011 KOLÁROV-
SKÝ TROJKRÁĽOVÝ MARATÓN. Víťazom všetkých 
troch ročníkov bol Imrich Magyar. 

Kontroverzný NÁRODNÝ MARATÓN má za se-
bou dva ročníky (2011 a 2013) na trase z Bratisla-
vy do Devína a späť. Koná sa 1. septembra, v Deň 
ústavy SR.

Posledným, dvadsiatym deviatym v poradí, je 
odvlani MARATHON BANSKÁ BYSTRICA. Oba 
ročníky ozdobili sprievodné akcie, viac ako stovka 
bežcov a kvalitný rekord trate Keňana Elishu Sawe 
Kiproticha 2:15:52.

Okrem ofi ciálnych maratónov sa konajú aj 
tzv.“hamburgy“, behy usporadúvané samými bež-
cami, a v prehľade nefi gurujú ani maratóny, ktoré 
nemali cieľ na území Slovenska.

 MARIÁN KALABUS, atletický štatistik

BALOŠÁKOVÁ: 62 PRIMÁTOV!
 Tohtoročný MMM bude ofi ciálnym ma-
ratónskym behom na Slovensku s pora-
dovým číslom 507.

 Viac ako pätina z nich (115) mala košic-
ký domicil. Okrem MMM (aj s najbližším 
dovedna 88 ročníkov) totiž Košičania or-
ganizujú aj tri ďalšie maratóny: Furčian-
sky (11), Extrémny (10) a Jazerný (6).

 V počte ročníkov za MMM nasledujú 
Považský (46), Kysucký (39), Zemplín-
sky (37) a Malokarpatský (36), v súhrn-
nom počte účastníkov je dvojkou Rajec-
ký (5288). 

 Ženskou rekordérkou v počte víťazstiev 
na našich maratónoch je Kysučanka Anna 
Balošáková – 62 primátov na 14 rôznych 
maratónoch. Zmienku si však zaslúžia aj 
ďalšie štyri: Eva Seidlová (35 – 17), An-
drea Bérešová (33 – 8), Zlata Semanová 
(14 – 9) a Alžbeta Tiszová (24 – 8).

 Na čele mužskej bilancie sú Peter Polák 
(19 – 4) a Peter Tichý (15 – 7).
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Košičania organizujú chýrny Medzinárodný 
maratón mieru, nečudo, že túžili sústrediť aj slo-
venskú bežeckú elitu. S myšlienkou založiť klub, 
ktorý by sa orientoval na výkonnostných, ale aj 
vrcholových vytrvalcov, prišiel v roku 1996 Milan 
Petrenko, riaditeľ fi rmy Obal Servis Košice. 

„Mal záujem, aby sa Košice známe maratónom 
prezentovali aj vlastnými bežcami,“ spomína 62-
ročný Pavol Madár, ktorý pôsobí v klube aj ako tré-
ner a fyzioterapeut. „V deväťdesiatych rokoch sme 
kvalitných vytrvalcov mali v meste málo. Vznikla 
diera, ktorú sa Petrenko rozhodol zaceliť a v za-
čiatkoch pomohol organizačne aj fi nančne. Bež-
com, ktorí k nám prišli, vytvoril až profesionálne 
podmienky, mali možnosť na sebe pracovať.“

KOŠICE NECHCELI BYŤ LEN MARATÓNSKYM MESTOM – ZALOŽILI  ELITNÝ BEŽECKÝ KLUB, KTORÝ SPRVU PONÚKAL AJ ELITNÉ PODMIENKY

ajlepší slovenskí bežci sú v Košiciach. Väčšina sa tam síce nerodí, ale reprezen-
tujú miestny klub Obal Servis, ktorý už takmer dvadsať rokov zhŕňa národné 
bežecké tituly. „Na dlhých tratiach, čiže od 5000 m vyššie, získavame väčšinu 

titulov. Ročne desať až pätnásť. Tento rok ich máme už sedem, a to sú ešte pred nami 
šampionáty v maratóne a v cezpoľnom behu,“ vyrátal Pavol Madár, klubový manažér pre 
športové aktivity.

VÁBILI ICH PODMIENKY
V prvých dvoch rokoch mal klub sídlo v Liptov-

skom Mikuláši, potom sa však z praktických dô-
vodov presťahovalo do Košíc. Prvými známymi 
pretekármi TJ Obal Servis Košice boli Václav Župa, 
ktorý sa stal maratónskym majstrom Slovenska, 
Ivan Ďurkovský, Pavel Rýgl a Ľubomír Gad. 

„Potom prišla generácia reprezentovaná Vla-
dislavom Lipovským, Miroslavom Vankom, Mar-
celom Mataninom, Danou Janečkovou, Helenou 
Slukovou, neskôr Imrichom Pástorom, Katkou 
Berešovou, Igorom Vaktorom a Jozefom Urba-
nom. Z najnovšej spomeniem Jaroslava Szaba 
a Tibora Sahajdu,“ vyratúva Madár. „Podarilo sa 
nám vychovať aj vlastných bežcov, ale väčšinou 

to fungovalo tak, že k nám prichádzali za lepšími 
podmienkami už hotoví starší bežci z celého Slo-
venska. My sme od nich chceli kvalitné výsledky, 
najlepšie majstrovské tituly. A takto to funguje 
roky.“

POSLEDNÝ PROFÍK BOL VANKO
Bývalý skvelý maratónec s osobným rekordom 

2:15:44 h, dvakrát štvrtý na MMM, pôsobí v klu-
be pracuje prakticky od jeho začiatkov. Pamätá 
si, že na prelome tisícročí mali u nich bežci pod-
mienky, ktoré z nich robili na slovenské pomery 
profesionálov. 

„Firma mala možnosti vytvoriť podmienky na 
takej úrovni, že sa pretekári mohli venovať len 
behu a dostávali aj mzdu. To platilo do roku 2002, 
potom sa od toho upustilo. Odvtedy už pracuje-
me v skromnejšom režime. Posledný profík bol 
Miro Vanko. Dnes máme iba poloprofesionálov, 
študentov a podobne,“ vysvetľuje Madár. 

Momentálne sa snažia zabezpečiť základ-
né možnosti na tréning a materiálne vybavenie. 

PAVOL MADÁR (62)
Voľakedy bol chýrny maratónec, dnes je 

chýrny fyzioterapeut. V klube TJ Obal Ser-
vis Košice pôsobí od roku 1997. Je dušou 
košických bežcov – manažér, tréner aj fyzi-
oterapeut v jednej osobe. Ako maratónec 
získal dva tituly majstra Československa 
(1980, 1981), v oboch prípadoch na košic-
kom MMM, keď zhodne skončil štvrtý. Ešte 
v štyridsiatke zabehol maratón pod 2:20 
a dodnes súťaží v kategóriách nad 60 rokov. 
Ako člen sprievodného tímu sa zúčastnil na 
piatich paralympijských hrách od Sydney 
2000 až po Vancouver 2012. Jeho šikovný-
mi rukami prešlo viacero reprezentantov vo 
futbale, hokeji aj v iných športoch.

 800 m:  Jaroslav Szabo 1:51,99 
(Tábor, 2013)
 1500 m:  Jaroslav Szabo 3:46,82 
(Jeriino, 2012)
 3000 m:  Ľubomír Gríger 8:17,94 
(Bratislava, 2000)
 5000 m:  Miroslav Vanko 14:14,47 
(Banská Bystrica, 2006)
 10 000 m:  Miroslav Vanko 29:25,17 
(Miedzyzdroje, 2006)
 POLMARATÓN:  Miroslav Vanko 
1:04:40 (Venlo, 2007)
 MARATÓN:  Marcel Matanin 2:17:22 
(Zürich, 2004)
 800 m:  Alena Jatiová 2:07,80 
(Bratislava, 2001)
 1500 m:  Alena Jatiová 4:35,18 
(Banská Bystrica, 2001)
 3000 m:  Katarína Berešová 9:52,67 
(Banská Bystrica, 2001)
 5000 m:  Dana Janečková 16:52,87 
(Banská Bystrica, 2002)
5000 m:  (cesta) Katarína Berešová 
16:50,9 (Viedeň, 2010)
 10 000 m:  Katarína Berešová 
34:36,34 (Sosnowiec, 2010)
10 000 m:  (cesta) Katarína Berešová 
33:51 (Praha, 2013)
 POLMARATÓN:  Katarína Berešová 
1:13:32 (Karlsruhe, 2013)
 MARATÓN:  Katarína Berešová 
2:39:11 (Frankfurt, 2011)

Košický Obal servis je v posledných rokoch hrdý najmä na Katarínu Berešovú. Postavou útla 
a krehká vytrvalkyňa nemá doma v dlhých behoch na dráhe aj mimo nej rovnocennú konkurent-
ku. Čoskoro 26-ročná trebišovská rodáčka (10. 10. 1987) behá na dráhe 5 000 i 10 000 m a mimo 
nej cestné behy, krosy, behy do vrchu, polmaratóny aj maratóny. Od roku 2007 nazbierala už 20 
slovenských majstrovských titulov. V tomto roku pridala do úctyhodnej zbierky tituly na 10 000 m 
a v polmaratóne. Práve v polmaratóne by sa mala predstaviť aj na nadchádzajúcom Medzinárodnom 
maratóne mieru.

Do Obal servisu ju priviedol už počas stredoškolských štúdií jej tréner Gabriel Valiska. Víťazstvá 
v košických farbách už ani nepočíta. Len na Národnom behu Devín – Bratislava triumfovala päťkrát. 
Z medzinárodných úspechov si najviac váži triumf na juniorských MS 2006 v behu do vrchu a účasť 
na vlaňajších olympijských hrách v Londýne.

Na otázku, čo všetko jej košický klub v minulosti poskytol, odpovedala vyhýbavo: „Nedovoľujú 
mi o tom hovoriť náležitosti zmluvy.“ Športový manažér Pavol Madár k tomu poznamenal: „Berešo-
vá dosiahla u nás najväčšie úspechy a tomu zodpovedali aj prostriedky, ktoré sme investovali do jej 
rastu. Bolo to materiálne zabezpečenie ako oblečenie či tenisky, prispievali sme jej na sústredenia 
a podieľali sa aj na príspevkoch na stravu či špeciálne bežecké nápoje.“

Na prelome rokov 2012 a 2013 absolvovala najlepšia slovenská vytrvalkyňa krátku anabázu 
v bratislavskom klube Be Cool. Po niekoľkých mesiacoch sa však vrátila do Košíc a opäť podpísala 
zmluvu s TJ Obal Servis. Vysvetľuje to takto: „Koncepcia spoločnosti, pre ktorú som v Bratislave pra-
covala, bola nastavená na cieľovú skupinu skôr rekreačných bežcov. Môj osobný športový rast bol 
v úzadí. Vzhľadom na podmienky, ktoré mi poskytli, by som nedokázala pravidelne regenerovať 
a naďalej sa naplno venovať vrcholovej atletike. A to bol predsa môj pôvodný zámer odchodu do 
hlavného mesta.“

 (das)

Bežci a tréneri TJ Obal servis Košice: horný rad zľava Pavol Madár, Igor Vaktor, 
Imrich Pástor, Miroslav Vanko, Tibor Sahajda, Gabriel Valiska, dolný rad Jarmila 
Vitovičová a Katarína Berešová.

Berešová je značkou Obal servisu

Katarína Berešová, tvár Obalser-
visu, na trati lanskej londýnskej 
olympiády.
 Foto: ŠTARTFOTO – JÁN SÚKUP a archív

Klub nemá vlastné priestory, je v prenájme vo 
Vstupnom areáli U.S. Steel. Bežci okrem štadióna 
využívajú priľahlé terény a lesoparky.

„Zabezpečujeme obuv, oblečenie, preplácame 
výživové doplnky, občas sa podaria aj nejaké sú-
stredenia. Napríklad tento rok boli Pástor, Szabo 
a Sahajda v Maroku,“ vraví manažér.

Klub má momentálne na Slovenskom atletic-
kom zväze zaregistrovaných 37 pretekárov. Z nich 
je 25 aktívnych, ostatní sú skôr pasívni. 

„Máme aj žiakov a dorastencov, tí sa však 
orientujú len na krajské a nižšie súťaže. Výnim-
kou je nádejná juniorka Romana Gajdošová, me-
dailistka majstrovstiev Slovenska na stredných 
a dlhých tratiach (1500 – 5000 m). Zvyšok tvoria 
starší pretekári. Ak sa objaví nejaký talent, snaží-
me sa mu vytvoriť podmienky, aby rástol. Nerobí-
me však s masou mládežníkov, lebo na to nemá-
me ani trénerské zázemie. Skôr sa venujeme tým, 
ktorí na to majú a môžu byť najlepší na Sloven-
sku. Taká je naša stratégia,“ podotýka Madár.

Vedenie košického klubu tvoria v súčasnos-
ti štyria ľudia: okrem neho predseda správnej 
rady Miroslav Grela a ďalší dvaja jej členovia Vasil 
Mackaľ a Jozef Kunc.

DVAJA OLYMPIONICI – BUDÚ ĎALŠÍ?
Majstrovské tituly rátajú v Obal Servise už na 

stovky. Od sezóny 1998 – 1999 nemajú najmä 

v dlhých behoch na Slovensku konkurenciu. 
Hrdia sa domácimi titulmi, víťazstvami svo-
jich bežcov na rôznych lokálnych podujatiach, 
ale pár úspechov zaznamenali aj na medziná-
rodnej úrovni. Za také považujú siedme mies-
to Marcela Matanina na majstrovstvách sve-
ta v behu do vrchu v roku 2002 v rakúskom 
Innsbrucku a najmä víťazstvo Kataríny Bere-
šovej na juniorskom svetovom šampionáte 
v rovnakej disciplíne v roku 2006 v tureckej 
Burse. 

Práve títo dvaja sa môžu pochváliť, že beža-
li maratón aj na olympijských hrách – Matanin 
v Aténach 2004 na legendárnej trati z Marató-
nu a Berešová vlani v Londýne.

„V slovenských podmienkach je naozaj 
úspech, keď sa bežci kvalifi kujú až na olym-
piádu,“ tvrdí Madár. „Ich olympijské štarty mô-
žeme právom pokladať za najväčšie úspechy 
v histórii nášho klubu. Niečo v duchu hesla: 
z malého klubu až na veľké Hry. Boli by sme 
radi, keby ich ešte niekedy niekto napodobil. 
Chceme niekoho dostať aj do brazílskeho Ria 
2016. 

Kandidátkou je opäť Katka Berešová, ak zo-
stane u nás. Perspektívny je aj Jaro Szabo, kto-
rý behá trate od osemstovky cez 1500 až po 
5000 m. Uvidíme.“

 DANIEL ŠARGA

KLUBOVÉ REKORDY 
TJ OBAL SERVIS
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Dubnický Atletický most 2013: sedem rekordov mítingu, 
skvelí kladivári, Rodgers a Carter pod 10 sekúnd na 100 m

Trojhodinové gala predstavenie 11 moskov-
ských medailistov prinieslo sedem rekordov mí-
tingu, svetový výkon roka 82,40 m maďarského 
kladivára Parsa a záverečný bonbónik v podobe 
skvelých, hoci veterných časov Američana Rod-
gersa (9,90) a Jamajčana Cartera (9,98) na stov-
ke. Čo viac si mohli obetaví organizátori želať, 
veď ešte mesiac pred podujatím si neboli istí, či 
ho bude za čo usporiadať.

Organizačný tím na čele so známym manažé-
rom a niekdajším šéfom dubnického Spartaka Al-
fonsom Juckom – spomenúť však treba aj Petra 
Račkoviča, Rastislava Hrbáčka, Petra Ďuriša, Lu-
ciu Opatovskú, Ľuboša Beláňa, Slávku Sľúkovú, 

tletický most 2013 – Memoriál Zdeňka Hrbáčka, hoci v porovnaní s predošlý-
mi ročníkmi ekonomicky výrazne poddimenzovaný (rozpočet bol ani nie polo-
vičný, 80-tisícový) potvrdil, že si miesto na atletickej mape Európy zaslúži. Aj 

v netradičnom termíne v strede týždňa a len tri dni po MS v Moskve videli štyri tisícky 
divákov na Mestskom štadióne v Dubnici nad Váhom výbornú atletiku. 

 MUŽI  100 m (+2,5 m/s, Memoriál 
L. Krnáča): 1. Rodgers (USA) 9,90, 2. N. 
Carter (Jam.) 9,98, 3. K. Collins (Sv. Kriš-
tof) 10,10, 4. ZÁVACKÝ (SR) 10,28, B-beh 
(+2,0): 1. Forte (Jam.) 10,12, 400 m: 
1. Steele (Jam.) 46,46,... 4. M. KUČERA 
(SR) 47,68, 600 m (Memoriál I. Sovi-
ša): 1. Kazi (Maď.) 1:17,10 – základný re-
kord mítingu (RM),... 3. PELIKÁN 1:17,31, 
4. REPČÍK 1:17,83, 6. TIMORANSKÝ (všetci 
SR) 1:18,51, 110 m prek. (+3,8): 1. Rob-
les (Kuba) 13,35,... 5. PAPŠO (SR) 14,20, 
výška: 1. Drouin (Kan.) 233 – RM,... 3. BEER 
216, 4. HORÁK 211, 7. KABELKA (všet-
ci SR) 206, žrď: 1. Kudlička 568 – RM,... 
5. ZMORAY (SR) 480, guľa: 1. Ivanov (Bul.) 
20,25,... 7. OLEJ (SR) 16,37, kladivo: 
1. Pars (Maď.) 82,40 – svetový výkon roka 
a RM, 2. Fajdek (Poľ.) 82,27, 3. LOMNIC-
KÝ (SR) 77,91, chôdza 3000 m: 1. KUČ-
MÍN 11:00,68 – RM, 2. TÓTH 11:03,96, ... 
4. MAJDÁN (všetci SR) 11:36,42.
 ŽENY  100 m (+2,9): 1. C. Russellová 
11,00,... B-beh (+2,4): 4. PUTALOVÁ (SR) 
11,97, 2000 m prek.: 1. Chemosová 
6:16,95 – základný RM,... 6. POKORNÁ (SR) 
7:16,98, 100 m prek.: 1. Q. Harrisonová 
(USA) 12,95,... 6. MOKRÁŠOVÁ (SR) 14,25, 
kladivo: 1. Wlodarczyková (Poľ.) 78,22 – 
RM,... 8. HRAŠNOVÁ (SR) 65,04.

Zdeněk Hrbáček a Milan Hort ma v priebehu olympijského roka 2004 zvábili, aby som im pomohol 
pri zabezpečení účasti zahraničných atlétov na druhom ročníku Atletického mosta, ktorý bol vtedy dvoj-
mítingom. Rád som prikývol, už vtedy som mal za sebou svetové rekordy na znovuzrodenej Zlatej tretre 
a tešilo ma, že aj na Slovensku sa niečo nové preberá. Načrel som aj do „vlastných“ radov a tak prišli čes-
ké esá Šárka Kašpárková a Jan Železný. Netušil som, že oštepárske rozbežisko je kratšie ako zvyčajne. 

To boli milé začiatky, míting sa vzmáhal a každým rokom pribúdalo hviezd, ale aj divákov a – čo bolo dô-
ležité – partnerov, ktorí boli ochotní pomôcť. Tou najdôležitejšou devízou bol však skvelý funkcionársky tím, 
výborní rozhodcovia. Všetkých stmeloval do jedného šíku „dedo“, žiaľ, dnes už nebohý Zdeněk Hrbáček. 

Atletický svet sa naučil vyslovovať Dubnica alebo Dubnika, ako mnohí vravia dodnes. Dayron Robles 
v roku 2008 nad prekážkami takmer zabehol svetový rekord. Pribúdali kvalitné vrhačské výkony, najma 
v kladive a v guli.Cantwell bezmála prekonal 22 metrov, Adamsová útočila na 21 a tiež sme začali hon 
na prvú stovku pod 10 sekúnd na našom území. Fajnšmekri si zvykli chodiť na kvalitnú svetovú atletiku, 
aj keď treba priznať, že absolútne naplnenie oboch tribún a aj celého štadióna sme zatiaľ nezažili. 

V ďalšom priebehu, najmä po roku 2008, však začala pokrivkávať spolupráca s mestom Dubnica nad 
Váhom, aj keď akciu vítalo. Význam mítingu prerástol hranice mesta, regiónu, Slovenska. Dostal sa do 
zahraničných televízií, skvalitňovali sa rekordy mítingu. Kam ďalej? Infraštruktúra štadióna už ďalší po-
sun neumožňovala, aj partneri sa začínali vyčerpávať. Ekonomicky to prestalo vychádzať – aj na míting, 
aj na činnosť klubu. Do toho zasiahol odchod otca myšlienky. 

Ročník 2013 sa podarilo uskutočniť so zaťatými zubami a nečakane kvalitnými výkonmi. Hod kla-
divom mužov tróni svetovým tabuľkám 2013, výkony nad 82 metrov sa naposledy zrodili v roku 2007 
(ak nerátame neskôr zrušené Tichonove). Ako z rozprávky. Atletický most – Memoriál Zdenka Hrbáčka je 
dôstojný nástupca bratislavskej „pétéesky.“ Potvrdzuje, že aj s málom, ak je dostatok kumštu, silnej vôle 
a ochotných rúk, sa dá veľa urobiť. Ale dokedy? ALFONS JUCK

Jedenásty ročník Atletického mosta v Dubnici nad Váhom si aj v zložitej ekonomickej situácii udržal kva-
litu, o čom svedčí jeho lichotivé 37. miesto s 82 174 bodmi v hodnotení svetových mítingov. Až za ním je 
Odložilov memoriál v Prahe (39.), míting Moscow Challenge v ruskej metropole (40.) či preteky Cayman 
Invitational v George Towne (45.), kde na stovke štartoval Usain Bolt. V jednom z dvoch hodnotených 
ukazovateľov – kvalite štartového poľa – je Dubnica dokonca na 29. priečke. V elitnej desiatke sú iba po-
dujatia prestížnej Diamantovej ligy s miliónovými rozpočtami a do dvadsiatky sa zmestilo len 6 podujatí 
mimo DL.
 SVETOVÉ MÍTINGY V ROKU 2013:  1. Eugene 95 034 b., 2. Zürich 94 677, 3. Brusel 94 259, 4. Londýn 
94 036, 5. Monte Carlo 93 474, 6. Paríž 92 808, 7. Dauha 92 709, 8. Rím 92 624, 9. Lausanne 92 576, 10. 
Šanghaj 91 841, ... 37. Dubnica nad Váhom (Atletický most – Memoriál Zdeňka Hrbáčka) 82 174

šampión Pars (82,40 m) a majster sveta Poliak 
Fajdek (82,27 m) štyrikrát posunuli rekord mítin-
gu a dvakrát svetový výkon roka! 

V konkurencii siedmich kladivárov z prvej os-
mičky MS si výborne viedol Marcel Lomnický – 
skončil tretí výkonom 77,91 m. „Dnešné výkony 
ma prekvapili. Po šampionáte zo všetkých spad-
la nervozita, hádzali uvoľnene a – ďaleko,“ vravel 
Nitran, pre ktorého bol Atletický most bodkou za 
sezónou.

Jediné slovenské víťazstvo v 13 disciplínach 
hlavného programu si vybojoval v chôdzi na 
3000 m dubnický odchovanec Anton Kučmín za 
11:00,68 min. Získal cenný skalp Mateja Tótha 

a vzal mu aj rekord mítingu. „Využil som Maťo-
vu únavu po skvelom výsledku v Moskve,“ priznal 
29-ročný Kučmín, ktorý na MS šliapal iba 20 km. 
„Týždeň po päťdesiatke som ešte nikdy nešiel ta-
kéto rýchle preteky,“ vravel Tóth. Hoci sa zastrájal, 

že tréningovému partnerovi na septembrových 
pretekoch dubnickú prehru vráti, na mítingu In-
ternational Race Walking Tour v Katoviciach s ním 
znova prehral. 

 GABRIEL BOGDÁNYI

Milana Floreka a desiatky ďalších, bez ktorých 
by populárny Most neprežil – pripravil atletickým 
fajnšmekrom dynamický program. Padal jeden 
rekord za druhým, stále sa čosi dialo, hluchých 
miest bolo minimum. Diváci sa bavili a novinári 
nestíhali spovedať tých, čo predviedli špičkové 
výkony.

Dubnica sa 21. augusta 2013 dočkala prvý raz 
aj Bolta. Nie Usaina, ale jeho otca Wellesleyho, 
ktorý zavítal medzi fi nalistov celoslovenskej po-
stupovej súťaže Hľadáme nových olympionikov 
a symbolicky odovzdával aj ceny najrýchlejším 
šprintérom, súperom jeho slávneho syna. V roz-
hovore pre denník Šport povedal, že po zážitkoch 
z dubnického pobytu odporučí Usainovi, aby sa 
niekedy aj on prišiel ukázať na Atletický most.

Dubničania chceli 5 rekordov mítingu, 5000 
divákov v hľadisku, prvú mužskú stovku na Slo-
vensku pod 10 sekúnd a najlepší svetový výkon 
histórie na 2000 m prekážok žien. Z odvážnych 
cieľov sa im splnila len polovica, ale pribudli iné 
bonusy.

Úžasné súboje sa odohrávali v kladivárskom 
sektore. Najprv Poľka Wlodarczyková hodila skve-
lých 78,22 m („O svetový rekord sa snažím na kaž-
dých pretekoch. Keďže v Dubnici je výborný kruh, 
možno padne na budúci rok.“), potom olympijský 

DUBNICKÝ MOST 37. NA SVETE

Šéf mítingu: Ale dokedy?

FAKTY Z DUBNICE
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„Pamätám si všetko, každý detail,“ vraví Jo-
zef Pribilinec po štvrťstoročí o najslávnejšom dni 
svojej kariéry. Písal sa 23. september roku 1988. 
V juhokórejskom Soule bolo krátko po tretej po-
poludní, u nás o desať menej. 

Ten dátum je dnes ešte historickejší než vte-
dy. Dvadsaťosemročný kremnický rodák v onen 
piatok vyhral chodeckú dvadsiatku na Hrách XXIV. 
olympiády a stal sa prvým slovenským atlétom 
v histórii, ktorý získal zlatú olympijskú medailu. 
Dodnes ho nikto nenapodobil.

ŠKRIEPKY S TRÉNEROM

„Keď skončíš druhý, ani ruku ti nepodám,“ vy-
hrážal sa mu tréner Juraj Benčík. Druhý došiel na 
dvoch letných svetových šampionátoch (v Helsin-
kách 1983 a v Ríme 1987) aj na jednom halovom 

PRIBILINCOVA OLYMPIJSKÁ ZLATÁ ZO SOULU   1988 MÁ ŠTVRŤSTOROČIE – BOLA PRVÁ ATLETICKÁ A JE JEDINÁ

avrel oči, už s podlamujúcimi sa kolenami zaťal päste, vzápätí si oboma ruka-
mi zakryl tvár a meter či dva za cieľovou čiarou nechal telo zdanlivo bezvládne 
klesnúť na dráhu. Konečne! preblesklo mu hlavou. Konečne najlepší aj na svete. 

Dokonca na olympiáde! Keď sa tak so zavretými očami horeznačky vydýchaval, zrazu mu 
ktosi vtlačil na líce bozk. Pootvoril oči a zazrel tvár svojho najväčšieho súpera.

(v Indianapolise 1987 – o stotinu za Rusom Ščen-
nikovom). Joža nikto nevedel vytočiť viac než on.

Trénovali spolu už vtedy, keď Benčík ešte sám 
pretekal. Odvtedy, čo sa Pribilinec, pôvodne ly-
žiar, ako nečakaný chodecký víťaz českosloven-
skej učňovskej olympiády 1977 (v tretích prete-
koch kariéry) dal nahovoriť, aby prišiel na tréning 
Dukly na banskobystrické Štiavničky. 

Benčík po moskovskej olympiáde 1980 zapi-
chol aktívnu kariéru a ako kouč postupne okolo 
seba sústredil generácie úspešných chodcov. Pri-
bilinca doviedol až k titulu majstra Európy 1986. 

Pred svetovým šampionátom v Ríme 1987 sa 
však rozišli (hoci v reprezentácii ho Benčík ako čs. 
šéftréner viedol ďalej). Pohádali sa. Na hlúposti, 
priznáva jeden aj druhý po rokoch.

„Vtedy organizátori košického maratónu prvý 

raz víťazovi sľúbili auto a Benčík ma v saune po-
čas vysokohorského sústredenia vo francúzskom 
Font Romeu začal presviečať, že čochvíľa budú 
autá bežnou prémiou aj v chodeckých pretekoch. 
Vysmial som ho a trepol dverami,“ spomína Pri-
bilinec.

„No a čo, nemal som pravdu? Dnes má chodec 
za celkové víťazstvo vo Svetovom pohári 30-tisíc 
dolárov, za to sa už predsa dá kúpiť super auto,“ 
spontánne aj po rokoch obhajuje svoj názor Ben-
čík. Vzápätí však prizná: „Škriepili sme sa takmer 
vždy o hlúpostiach, vo vážnych veciach sme sa 
zhodovali.“

Skrátka, narazili na seba dve tvrdé hlavy. Mož-
no však práve vďaka tomu ten skvostný úspech. 
Presnejšie: celá séria úspechov, o akých sa dnes 
slovenským atlétom len sníva. 

PLECE PRI PLECI S WEIGELOM

„Pribilinec nemal len tvrdú hlavu, ale aj tvr-
dú náturu,“ pripomína Benčík. „Dokázal trénovať 
tak tvrdo, ako nikto zo stoviek chodcov, ktorých 
som viedol. A disciplinovane. Nediskutoval, ale 
trénoval. Mesiac pred soulskou olympiádou na 
sústredení v nadmorskej výške 1800 m na kon-
ci jedného tréningu padal od únavy na štyri. Keď 
sa trochu vydýchal, vravím mu: A teraz ešte jeden 
kilometer. Na kieho boha?! zareagoval. Ale odpo-
chodoval ho – a za 3:48!“

Soulská dvadsiatka sa dlho odvíjala v tempe 
kilometer za 4:04. Osemnásty na Pribilincov pod-
net však čelo „buchlo“ za 3:38. 

„Ja som to nemienil tak napáliť. Len som tro-
chu pridal a prešiel na čelo. Konkurenti to však 
vzali ako signál, že sa začína fi niš. Vzišlo z toho 

nehorázne tempo. Väčšina súperov zakrátko za-
tiahla ručnú brzdu. S výnimkou Ronalda Weige-
la,“ spomína Jozef. „Aj ja som sa už dostával do 
kyslíkového dlhu, ale zaťal som sa a čakal, kedy 
zvoľní aj Nemec.“

Ani Benčík nepredpokladal, že Postupimčan 
bude taký rýchly: „Od jeho víťazstva na 50 km na 
prvých majstrovstvách sveta v Helsinkách sme ho 
vnímali najmä ako vytrvalca, ale keď udržal krok, 
vedel som, že Jožo to bude mať ťažké, lebo Ronni 
bol chýrny bojovník.“

Dlho šli ako siamské dvojčatá, plece pri pleci, 
za nimi s odstupom Talian Maurizio Damilano, 
ktorý Jozefovi rok predtým v domácom prostredí 
vyfúkol titul majstra sveta. 

„Necelý kilometer pred cieľom mi Weigel za-
čal unikať a na chvíľku som boj o zlato vzdal,“ pri-
znal Pribilinec. „Potom sa však ozvalo moje sve-
domie s dôraznou výčitkou: Tisíckrát si si povedal, 
že v takejto chvíli pôjdeš do zomretia. A dotiahol 
som sa naňho...“

DILEMA NA ŠTADIÓNE 

„Teraz alebo nikdy!“ reval z chodníka tréner, 
ktorý bol v životnom tranze. „Jožo ma zrejme 
nepočul a viackrát som už kričať nemohol, lebo 
som musel utekať na štadión, ak som chcel vi-
dieť záver. Na pleci sa mi hompáľala taštička so 
stopkami a poznámkovým blokom, ktorú pri vstu-
pe na tribúnu chceli prekontrolovať dvaja uspo-
riadatelia. Odsotil som ich a bežal hore schodmi 
a potom inými zasa dolu až k plotu pri šachovnici. 
Joža som zazrel 60 metrov pred cieľom, keď už 
mal vari 15-metrový náskok. Len čo vpochodoval 
víťazne do cieľa, zacítil som na oboch pleciach cu-

dzie ruky. Obzrel som sa a zistil, že patria usporia-
dateľom, ktorých som pred chvíľou odsotil. Keď 
som im vysvetlil, že som kouč toho, čo vo víťaz-
nom opojení leží ako mŕtvola na dráhe, usmiali 
sa a porúčali...“

Pribilinec vošiel na štadión s pármetrovým ná-
skokom na vedúcej pozícii a v nej v rozpakoch rie-
šil životnú dilemu. Organizátorov chodci skorým 
príchodom zaskočili, nestihli dorozkladať kužely 
vymedzujúce ich trať.

„Keď pôjdem vnútorným oválom a ukáže sa, 
že som nesmel, diskvalifi kujú ma. Ak zvolím von-
kajší, môže ma Weigel predstihnúť,“ uvažoval Pri-
bilinec. „Tak som sa vydal stredom dráhy. Až asi 
150 metrov pred cieľom mi rozhodcovia ukázali, 
že môžem kráčať vnútorným oválom. Keď mi doň 
chýbalo päťdesiat, už som vedel, že mám vyhra-
té.“

ZÁVEREČNÝCH 5 KM ZA 19:18!

Na štart nastúpil s ďatelinovým štvorlístkom 
našitým na drese pod štátnym znakom rovno na 
hrudi. Pred cieľom to už nebol fyzický, ale psy-
chický súboj dvoch najsilnejších individualít 53-
členného štartového poľa.

Po jeho skončení oboma lomcovali silné emó-
cie a mal nečakanú a pôvabnú dohru: Wiegel sa 
zohol nad Pribilinca, ktorý si poležiačky so zatvo-
renými očami vychutnával slastné chvíle, a po-
bozkal ho. „Bolo to priateľské gesto uznania od 
súpera po veľkom boji, aké som nikdy predtým 
ani potom nezažil,“ priznáva po štvrťstoročí olym-
pijský šampión.

„Pribilinec si v Soule hlboko siahol na du-
šičku,“ pripomína Benčík. Mimochodom, počas 

JOZEF PRIBILINEC
Narodený: 6. júla 1960 v Kremnici.
Chodecké úspechy: olympijský víťaz zo 
Soulu 1988 na 20 km (v olympijskom re-
korde 1:19:57), v Moskve 1980 dvadsiaty, 
dvakrát strieborný na letných MS (Helsinki 
1983, Rím 1987) a raz na halových MS 
(Indianapolis 1987, 5000 m), majster 
Európy zo Stuttgartu 1986, strieborný 
medailista aténskych ME 1982, dvoj-
násobný halový majster Európy (Lievin 
1987 a Budapešť 1988, 5000 m), víťaz 
Svetového pohára 1983, juniorský majster 
Európy 1979 a juniorský svetový rekordér 
na 10 km.
Osobné rekordy: 5000 m 18:36,84 
(Villeneuve-d‘Ascq 1993), 10 000 m 
38:02,60 (Banská Bystrica 1985), 20 km 
1:19:30 (Bergen 1993), hala – 3000 m 
11:01,5 (Hlohovec 1986), 5000 m 
18:27,80 (Indianapolis 1987).
Ocenenia: Najlepší československý 
športovec 1986 a 1988, Najlepší čs. atlét 
1986, 1987 a 1988, Zlaté kruhy SOV.
Zaujímavosti: v období 1994 – 1998 po-
slanec Národnej rady SR, otec piatich detí 
(z prvého manželstva tri, z druhého dve). (Legenda: rok, medaila, meno, disciplína, krajina, za ktorú vtedy atlét štartoval)

OLYMPIJSKÉ MEDAILY V ATLETIKE
1896 bronz Alojz Sokol 100 m Uhorsko
1912 bronz Mór Koczán oštep Uhorsko
1972 bronz Eva Šuranová diaľka Československo
1980 striebro Imrich Bugár disk Československo
1988 zlato Jozef Pribilinec 20 km chôdza Československo

olympijskej dvadsiatky schudol o tri a pol kilo-
gramu. 

Posledných 5 km zašiel za 19:18, čiže v tem-
pe na výsledný výkon 1:17:12, konštatuje Mark 
Butler, editor štatistickej knihy o atletických sú-
ťažiach na OH. Časom 1:19:57 zlepšil olympij-
ský rekord Mexičana Ernesta Canta z Los Angeles 
1984 o 3:16 min. Lepší výkon ako bol Cantov do-
siahli v Soule až dvadsiati chodci! Aj ďalší dvaja 
naši: piaty Roman Mrázek (1:20:43) a pätnásty 
Pavol Blažek (1:22:39). Pribilincovi patril olym-
pijský rekord na 20 km až do Sydney 2000, kde 
mu ho časom 1:18:59 vzal Poliak Robert Korze-
niowski.

Presne týždeň po Jozefovi Pribilincovi získal 
zlatú medailu aj tenista Miloš Mečíř. Soulská 
olympiáda 1988 bola prvá v histórii, na ktorej 
Slováci získali dva primáty. Potom znova až v Até-
nach 2004. Vďaka vodákom. 

Pribilinec sa zo Soulu ponáhľal. Najskôr k ro-
dine, potom do lesa. Začínala sa jelenia ruja, kto-
rú si vášnivý poľovník nemohol nechať ujsť. 

„Osemdesiaty ôsmy bol posledný rok, keď 
mi ešte ako-tak držalo koleno,“ vraví. Necelý rok 
ho nechal odpočívať, ale potom sa s kariérou ofi -
ciálne rozlúčil. O tri roky sa ešte na krátko vrátil, 
štartoval aj na stuttgartských MS 1993, ale potom 
musel na operáciu, ktorá znamenala defi nitívny 
koniec. MARIÁN ŠIMO
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Pribilincove emócie v cieli soul-
ských OH 1988.

Za cieľom sa nad ním sklonil jeho najväčší súper Ronald Weigel z NDR...

Okrem poľovníctva je Jozefovou záľubou ma-
ľovanie – na snímke s druhou manželkou An-
dreou.Kouč Juraj Benčík.
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JURAJ ŠČERBÍK: narodený 5. septembra 
1943 v Mukačeve, prekážkár a desaťbojár, 

v Bardejove pôsobiaci tréner, rozhodca, funkcionár 
a atletický propagátor.
ANTON KRETTER: narodený 14. septembra 1943 
v Cabaji, šprintér a prekážkár, neskôr tréner, rozhod-
ca (hlavný v oštepe, keď na mítingu AX-PS-CX 1987 
v Nitre utvoril Jan Železný prvý svetový rekord 87,66), 
funkcionár AC Nové Zámky, dlhoročný medzinárod-
ný sekretár Grand Prix Cabaj-Čápor, docent na kated-
re marketingu Vysokej školy poľnohospodárskej, v r. 
1994 – 1996 jej prorektor.
IVAN BUBELÍNY: narodený 27. septembra 1943 v Ba-
cúchu, diaľkár a desaťbojár, tréner, rozhodca (aj na ME 
1978 v Prahe), funkcionár, maratónec, spoluzakladateľ 
Liptovského maratónu a Olympijského klubu Liptova. 

ŠTEFAN STRAŇOVSKÝ: narodený 3. októb-
ra 1953 v Nových Zámkoch, majster Sloven-

ska staršieho dorastu 1971 v skoku do diaľky (osobný 
rekord 737), tréner, funkcionár, v r. 1990-93 a od 1998 
až doteraz predseda AC Nové Zámky.
JOZEF PETRÍK: narodený 11. októbra 1953, prvý cho-
dec z Borského Mikuláša s titulom čs. majstra (staršieho 
dorastu) a čs. reprezentanta (desiaty na Družbe 1970), 
neskôr tréner a funkcionár, šéf organizačného výboru 
Záhoráckej dvadsiatky 1987-88 a 1990-93.

OSLAVUJÚ

OPUSTILI NÁS
ALEXANDER DORNÍK (72), v šesťdesiatych rokoch 
popredný štvrtkár (49,9), neskôr tréner strednotratia-
rov a dlhoročný funkcionár v novozámockej atletike 
– zomrel 20. septembra 2013.
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60
„Aj s externistami mám dokopy osemnásť zve-

rencov, to už je veľa aj na dôchodcu,“ posťažuje sa 
s úsmevom. Vzápätí dodá: „Otec mi ešte za života 
vysvetlil, prečo má penzista málo času: Na to, čo vo-
ľakedy stihol za pol hodiny, potrebuje hodinu.“

Mikuláš Čordáš bol chýrny kapitán trnavskej 
posádky, čo sa pridala k Povstaniu. Dovtedy šéfo-
val atletickému odboru TŠS a po vojne sa stal pod-
predsedom Slovenského atletického zväzu. Začiat-
kom päťdesiatych rokoch ho režim poslal do basy, 
hneď po rehabilitácii sa však vrátil k láske z mladosti 
– v Trnave spoluzakladal atletickú Sláviu a trénoval 
najmä vrhačov. 

Jeho syn behával cez prekážky (15,6 a 55,1 s) 
a je na ne špecialista aj ako tréner. Keď však v ro-
ku 1966 pre zranenie predčasne skončil s behaním, 
nezdalo sa, že sa potatí. „V Trnave vtedy nebol žen-
ský basketbalový tím, tak som sa rozhodol ho vybu-
dovať. Začal som s dvanásťročnými žiačkami a do-
tiahli sme to až na druhé miesto v ženskej národnej 
lige tesne za poloprofesionálnym družstvom košic-
kých VSS. Chceli odo mňa ešte postup do federálnej 
ligy, ale to už bola profesionálna súťaž, tak som od-
mietol,“ spomína.

Eduard Čordáš po desaťročnej podkošovej ana-
báze a koketovaní s hokejom i tenisom napokon 
predsa zakotvil v atletike. Pred 26 rokmi založil Stre-
doškolský pohár, ktorý dnes nesie meno bývalého 
atléta Františka Gažu, jeho telocvikára na gymnáziu 
a neskôr bezmála štvrťstoročie kolegu v učiteľskom 
zbore Strednej priemyselnej školy. S kolegyňou Da-
nielou Bakošovou v apríli 1992 pomohli na svet 
Školskému atletickému klubu SPŠ a zakrátko aj Tr-
navským viacbojom pre všetkých (okrem klasických 
aj šprintérske a vrhačské) – na jeseň sa uskutočnil 
už 21. ročník.

„Ide to z kopca: voľakedy si oddiely na školských 
pretekoch vyberali talenty, teraz na ne školy posie-
lajú atlétov z oddielov. Občas mám pocit, že telocvi-

k o nejakom čochvíľa sedemdesiatnikovi platí, že je mysľou mladík, tak o ňom urči-
te. Trnavčan Eduard Čordáš (jubileum oslávi 24. novembra) má zvláštny šarm a s pri-
búdajúcimi rokmi sa jeho tréningová skupina nescvrkáva, lež rozrastá. 

károm akciami spôsobujeme problémy, lebo musia 
prosiť žiakov, aby sa na preteky prišli uliať z vyučova-
nia,“ durdí sa. „Úroveň školskej telesnej výchovy aj 
fyzických schopností mlade ustavične klesá, ak ne-
príde zlom, doplatí na to šport aj spoločnosť.“

Čordáš, ktorý žije v obkolesení mladých, je však 
večný optimista. „Tréner, ktorý neprešiel školou mla-
dej atletiky je v nevýhode,“ tvrdí. Má povesť kouča, 
čo je na každom tréningu a na talenty nakladá rad-
šej menej než viac. Aj preto ho vyhľadávajú. 

Miriam Hrdličková k nemu v roku 1997 prešla 
ako 21-ročná. O tri roky zabehla v Budapešti dodnes 
platný slovenský rekord na 400 m prekážok 57,26 
s a o dva roky reprezentovala na európskom šampi-
onáte v Mníchove. „Mala formu na čas pod 57 a na 
postup do fi nále, dodnes ma mrzí, že to nevyšlo,“ 
vraví. „Je jednotka aj ako človek. Vie stmeliť partiu. 
Mirka, dnes už mamička Karperová, nemá len ambí-
cie štartovať na veteraniádach. Začala trénovať deti 
– aj môjho vnuka. Dokonca sa dala na štúdium telo-
výchovy na banskobystrickej univerzite.“

Pred rokom k nemu prešla 15-ročná Michae-
la Pešková a v lete získala striebornú medailu na 
400 m prekážok na Európskom olympijskom fes-
tivale mládeže v Utrechte v čase tesne nad minútu 
(1:00,68). „Jej teta, moja bývalá zverenka, mi ju nú-
kala už dávnejšie, no ja som o nej namôjdušu nič 
nevedel a okrem toho – vtedy mala na športovom 
gymnáziu svoju trénerku,“ vraví. „Na prvý tréning 
meškala – to sme si vyjasnili – a po druhom by už len 
slepému nedošlo, že je veľký talent, pravda, emo-
tívny a ťažko skrotiteľný. Prvých päť prekážok skáče 
v pätnásťkrokovom rytme, ako u nás len Slaničková. 
Hrdličkovej trvalo rok, kým zo sedemnástich prešla 
na šestnásť. Práve na ňu, Mirku, sa však spolieham, 
že tréningom prítomnosťou na nich dodá ľudský 
rozmer a Miške pomôže prekonať stres. Zatiaľ sme 
v tretine toho, čo by mala robiť...“

 (mo)

Eduard Čordáš s Miriam Hrdličkovou, 
najznámejšou zverenkou, v Budapeš-
ti v roku 2000 po slovenskom rekor-
de. Foto: archív 

TÓTHOV ÔSMY 
TRIUMF V RADE

Chodcom roka sa stal ôsmy raz v rade Matej Tóth 
z VŠC Dukla Banská Bystrica. Zverenec Juraja Benčíka 
(v ankete obhájil prvenstvo v kategórii „Tréner roka“) 
dosiahol na MS v Moskve životný úspech, keď na 
50 km skončil piaty v druhom najlepšom čase kariéry 
3:41:07 h. Skvelú jarnú dvadsiatkársku formu pretavil 
najprv do osobného rekordu 1:20:14 h v Poděbardoch 
a bronzovej medaily na Európskom pohári v domácom 
prostredí v Dudinciach. Výsledky ankety Chodec roka 
2013 slávnostne vyhlásili v Bacúchu po 6. ročníku pre-
tekov Chôdza na Bacúchu – Cena Jozefa Pribilinca. 

LAUREÁTI ANKETY
DOSPELÍ: 1. Matej Tóth 54 b., 2. Anton Kučmín 45, 

3. Dušan Majdán 30.
MLÁDEŽ: 1. Miroslav Úradník (VŠC Dukla) 52, 

2. Michal Morvay (AC Stavbár Nitra) 38, 3. Monika Hor-
náková (Spartak Dubnica n/V.) 32.

TRÉNERI: 1. Juraj Benčík 27, 2. Roman Benčík 14, 
3. Matej Spišiak 4. (gb)

Kto prešiel 
malou atletikou, 

TRÉNER 
ČORDÁŠ (70) 
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JUBILANTI

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




