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8 GALÉRIA   NAJVÝZNAMNEJŠÍCH   SLOVENSKÝCH 

ÚČASTNÍKOV VEČERNÉHO BEHU 

 

 

Štefan Tejbus 

 

Dátum narodenia:  3.12.1932 

   Miesto narodenia:  Studenec 

  Športové odvetvie:  atletika 

  Športová disciplína:  beh na dlhé vzdialenosti 

Najväčšie úspechy:  

Majster ČSSR v behu na 10 000 m, 1963, víťazný čas -       

30:45.0 a v roku 1964 časom - 30:02,2 

V rokoch 1963 – 64 reprezentoval v 6 medzištátnych stretnutiach (Maďarsko, Francúzsko, 

Juhoslávia, Ukrajina, NDR a Švédsko).  

Funkcie v športe:  

rozhodca atletiky 

Najvyššie ocenenia: 

Majster športu, 1968 

Bronzové kruhy SOV 2003 

Zaujímavosti: 

Štefan Tejbus vyrastal v čase vojny v neľahkých podmienkach v rodine spolu s ďal-

šími piatimi súrodencami. Okrem atletiky sa jeho druhou láskou stalo letectvo. Po vyštu-

dovaní leteckej školy okúsil chlieb vojenského pilota. 

Za svoj skutočný bežecký krst považuje cezpoľný beh v Baťovanoch v roku 1947. 

Dobrý výsledok ho motivoval, aby v tejto disciplíne pokračoval. Učňovské povinnosti ho 

priviedli do Liptovského Mikuláša, kde mal možnosť získavať skúsenosti od našich najlep-

ších bežcov Emila Zátopka, ktorý sa nakoniec stal aj jeho celoživotným vzorom a Dušana 

Čikela.  

Vojenská služba v Žatci ho športovo zocelila azda najviacej. Aby mohol trénovať, 

musel vstávať pred budíčkom. Uvoľnenie zo zamestnania neprichádzalo do úvahy. Ani 

v sobotu a nedeľu. 

Po príchode do Bratislavy zapadol do skupiny bežcov Slávie SVŠT a pod vedením 

nestora slovenskej atletiky Pavla Gleska sa vypracoval na atléta medzinárodnej úrovne. 
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Ako prvý Slovák zabehol 10 000 m pod 30 minút, čo bol v tom období čas hodný povšim-

nutia.  

Bratislave zostal verný aj v ďalších rokoch. Externe absolvoval štúdium na Fakulte 

telesnej výchovy a športu na UK v Bratislave. Vysokoškolské prostredie sa mu neskôr sta-

lo osudným a 25 rokov vykonával funkciu riaditeľa Študentského domova na Mladej gar-

de. 

 

Jozef Plachý 

           Dátum narodenia:  28. 02. 1949 

  Miesto narodenia:  Košice - Barca 

  Športové odvetvie:  atletika 

  Športová disciplína:  beh na 800 m, 1 500 m 

  Najväčšie úspechy:  

  Účastník štyroch olympijských hier – Mexiko 

           (800 m 5. miesto), Mníchov (800 m semifinále), Mon-    

   treal (800 m rozbeh), Moskva (1 500 m 6. miesto). 

Víťaz behu na 800 m v Interkontinentálnom stretnutí Európa – Amerika (1969), čas 1:45,4 

bol slovenským rekordom do roku 2008. 

Majstrovstvá Európy 1969 – 2. miesto (800 m) 

Víťaz halových ME 1972 (800 m)  

Celkovo bol 10-krát majstrom ČSSR  

V rokoch 1968 -1979 reprezentoval Československo na 36 medzinárodných podujatiach 

Funkcie v športe:  

atletický tréner 

Patrón súťaže Hľadáme nového Jozefa Plachého 

Najvyššie ocenenia: 

Majster športu 1968 

Zaslúžilý majster športu 1969 

Najlepší atlét podujatia na Interkontinentálnom stretnutí Európa – Amerika v roku 1972 

V ankete o slovenského športovca 20. storočia obsadil 21. miesto 

V roku 2002 získal „Cenu primátora Košíc“ 
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Zaujímavosti: 

Len veľmi málo chýbalo, aby sa z nášho najúspešnejšieho bežca stal futbalista.  Vo 

svojom voľnom čase behal, skákal, hral stolný tenis a samozrejme ako väčšina detí aj fut-

bal. Keďže vedel dobre narábať s loptou vyhliadli si ho vo futbalovom klube VSS Košice 

v tom čase jedného z najlepších futbalových klubov v republike. Uznanie mu dal sám Šte-

fan Jačiansky, ktorý stál za najväčšími úspechmi klubu. Ktovie aká by bola dráha futbalistu 

Plachého, keby sa nebol rozhodol pre atletiku.  

Začal v Lokomotíve. Postupne vystriedal Sláviu VŠT i VSŽ. Ale to najlepšie ho ešte 

len čakalo. V rámci svojich prestupov sa stretol Jánom Liškom. Neskôr sa z nich vytvoril 

tandem, ktorý prežil množstvo búrok i víťazstiev. A nie ledajakých.  

Atletická kariéra Plachého mala veľmi rýchly štart. Už v roku 1968 na pražskom Ro-

šického memoriáli zdolal dovtedy neprekonateľného Tomáša Jungwirtha a kvalifikoval sa 

na mexickú olympiádu. A tá znamenala začiatok medzinárodných úspechov o ktorých sme 

písali vyššie.  

V súvislosti s víťazstvom na Interkontinentálnom stretnutí Európa – Amerika v roku 

1969 sa uvádza zaujímavá kuriozita. Kapitánom Európy bol belgický stípliar Gaston Roe-

lans, zlatý z Tokia 1964. Po víťazstve Plachého mu tento atletický velikán na znak úcty 

vyzul tretru. Bola to pre Jožka česť, pri ktorej sa musel červenať. 

Známe a zaujímavé sú historky z pôsobenia Jožka Plachého v reprezentačnom druž-

stve vo výpravách na olympijské hry. Skoro na každých vznikla nejaká špecifická. Ale 

väčšina sa týkala obmedzovania pohybu športovcov a zákaz nadväzovania kontaktov 

s inými športovcami, osobitne s tými, ktorí reprezentujú kapitalistický svet. Či už to bol 

útek na Niagarské vodopády, prechod nemecko-belgických hraníc pod ochranou Iva van 

Dammeho, boj o Moskovskú olympiádu  pod. 

Špecifikom Plachého pretekania bola láska k halovým súťažiam. Aj tu sa eviduje za-

ujímavá príhoda. Na Plachého otázku či niektorí z jeho priateľov pozná niekoho, kto je 

halovým majstrom USA, Sovietskeho zväzu a samozrejme Československa, nedostal od-

poveď.  Ale on ním bol. 

A svoje športové úspechy preniesol aj do svojho ďalšieho osobného života. Na Kar-

lovej univerzite v Prahe ukončil štúdium práva, ale trénersky sa atletiky nevzdal. 

Vlastnosti, ktoré nadobudol v športovom živote sa prejavili aj v najkritickejších chví-

ľach jeho života. Ani po správe o zákernej chorobe sa nevzdal a boj vyhral. Dukla mu ot-

vorila cestu do sveta a vojsku zostal verný až do odchodu do dôchodku, kde odišiel ako 

vysoký dôstojník českej armády. 
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Miroslav Vanko 

       Dátum narodenia:  14. 02. 1973 

       Miesto narodenia:  Martin 

       Športové odvetvie:  atletika 

       Športová disciplína:  beh na dlhé vzdialenosti  

       Najväčšie úspechy:  

       MS juniorov 1992 v Soule (5 000 m, 9. miesto),   

       Armádne MS: Tours 1993 (5 000 m, 4. miesto), Rím                              

       1995 (5 000 m,  4. miesto),  Záhreb 1999 (5 000 m,           

2. miesto), Víťaz Európskeho pohára na 5 000 m v Rige 1997, Budapešti 1998, Paule 

1999, Banskej Bystrici 2000, Budapešti 2001, Banskej Bystrici 2006,  ME v Budapešti 

(5 000 m, 8. miesto), 21. miesto na MS v krose v Ostende, 6. miesto na MS v behu do kop-

ca Insbruck 2002, 8. miesto na ME v behu do kopca Trento. Účastník OH v Atlante (5 000 

m, semifinále, celkove18. miesto), ešte stále držiteľ slovenského rekordu na 2 000 m, ha-

lového slovenského rekordu na 3 000 m, 5 000 m. 33 násobný majster Slovenskej republi-

ky v behoch od 1 500 m po polmaratón.  

Najvyššie ocenenia: Víťaz ankety atlét roka 1998 

Zaujímavosti: 

Z pohľadu jeho športovej kariéry môžeme o Miroslavovi Vankovi hovoriť ako o stálici 

slovenskej atletiky.  Jeho osobitosťou je práve to, že sa v rámci stredných a dlhých tratí 

vôbec nešpecializuje. Súťaží na dráhe, ceste, v krose, do kopca. Jednoducho univerzálny 

atlét. 

Atletike sa začal naplno venovať v závere povinnej školskej dochádzky. Pravidelne 

začal behať v 14 rokoch v Martine pod vedením učiteľa telesnej výchovy pána Zuberca. 

Potom skončení základnej školy 4 roky trénoval pod vedením pána Slouku a pretekal za 

ZŤS Martin. V rokoch 1991-2002 pôsobil v Dukle Banská Bystrica a trénoval spolu 

D.Valentom. V tomto období dosiahol aj najväčších športových úspechov a ako pretekár 

Dukly sa prvý raz zúčastnil aj Večerného behu v Prešove kde sa stal víťazom 35. ročníka. 

Od roku 2003 je členom TJ Obal servis Košice, kde trénuje pod vedením  Gabriela Vali-

sku. Tréningové plány trénera si pochvaľuje. Nie sú postavené totiž na objemových ukazo-

vateľoch, čo mu z pohľadu veku vyhovuje. To neznamená, že sa nepomýšľa na štart v dlh-

ších disciplínach. Práve miesto klubu – Košice ho prinútili uvažovať o tom, aby si vyskúšal 

aj trať jedného z najznámejších a najstarších maratónov na svete – Košický maratón mieru. 
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Momentálne žije a býva v Martine. Je ženatý, otec dvoch dcér.  

  

Martin Holečko 

Dátum narodenia:  18. 12. 1978 

  Miesto narodenia:  Krompachy 

Športové odvetvie:  atletika 

  Športová disciplína:  beh na dlhé vzdialenosti, duatlon,    

                                   triatlon 

  Najväčšie úspechy:  

 Víťaz Slovenské ho pohára v duatlone (2008), Účasť na   

            MS v IRONMAN triatlone (2010),   6. miesto v svetovej 

sérii IRONMAN (2010), viacnásobný medailista M - SR v duatlone a triatlone 

(2007 – 2010)          

Zaujímavosti: 

Martin Holečko narodený v r. 1978 sa  počas celej svojej kariéry venuje vytrvalostným 

športom, ku ktorým ho priviedol jeho otec a medzi ktorými dominuje atletika – vytrvalost-

né behy a dlhý triatlon, inak známy aj ako Železný muž – Ironman v objemoch 3,8km plá-

vanie, 180km cyklistika, 42km beh.  Martin pôsobil vo viacerých kluboch, medzi inými 

Šport Team Hritz, TJ Obalservis Košice, no prakticky bez prestania je zároveň  aj najús-

pešnejším pretekárom domáceho MŠK Pokrok TDM Krompachy. Jeho zbierku úspechov –  

zdobí množstvo medailí z Majstrovstiev SR v atletike, triatlone, duatlone a pódiové umies-

tnenia v rámci Košického a Bratislavského maratónu. 

Od roku 2008 sa Martin aktívne venuje najťažšej triatlonovej disciplíne IRONMAN  

a v spomínanom roku dosiahol bronzovú medailu na M-SR. O rok neskôr si po prvýkrát vo 

svojej kategórii zmeral sily so svetovou špičkou na podujatí Ironman Austria v Rakúskom 

Klagenfurte. Na jednom z najväčších podujatí svetového pohára Ironman WTC /world 

triathlon corporation/ hneď pri svojej premiére dosiahol vynikajúce 8.miesto a to pri celko-

vej účasti takmer 3000 pretekárov. O rok neskôr svoje železné maximum ešte o dve miesta 

vylepšil. 6. miesto na podujatí Ironman Austria znamenalo nomináciu na legendárny Iron-

man HAWAII World Championship, čo je považované za Mount Everest celého triatlono-

vého sveta. Martin Holečko, ako jeden z mála pretekárov sa teda mohol legendárneho Ha-

vajského Ironmanu zúčastniť, avšak nešťastnou zhodou okolností došlo medzi pretekármi 
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ku kolízii na cyklistickej časti a z nej vyplývajúce zranenie mu znemožnilo prepracovať do 

najvyšších pozícií. V súčasnosti pôsobí ako pedagóg no triatlonu sa naďalej venuje aktívne 

ale svoje pôsobenie v tejto oblasti rozšíril aj ako tréner a konzultant. 

Imrich Pástor 

 

Dátum narodenia:  26. 09. 1974 

  Miesto narodenia:  Vyšná Myšľa 

  Športové odvetvie:  atletika 

  Športová disciplína:  beh na stredné a dlhé vzdialenosti 

           Najväčšie úspechy:   M-SR v hale (800 m, 2. miesto), M-            

SR na dráhe (1 000 m, 1. miesto), M-SR v polmaratóne (1.  mies-

to), M-SR v maratóne (štvornásobný víťaz 2007-2010), 

Najvyššie ocenenia: Cena mesta Košice, 2009 

Zaujímavosti: 

Rodákovi z Vyšnej Myšle Imrichovi Pástorovi imponoval maratón už v detstve, ešte keď 

zvykol s otcom vyčkávať pretekárov pod "bránou borcov" na Lokomotíve, píše v svojich 

spomienkach Bohuš Mattia v košickom Korzári v roku 2008. V tejto súvislosti sám Pástor 

dodáva: "Pamätám sa, že tam sme väčšinou stávali. Vždy ma fascinovali tí prví, keď do-

stávali na krk veniec, a v cieli ich vítali ovácie“.  

Na štart prvých oficiálnych pretekov sa postavil v dvanástich, keď sa prihlásil na Beh 

februárového víťazstva v neďalekých Blažiciach. "Bola to iba osemstovka, v kategórii 

mladších žiakov. Spomínam si, že otec na preteky ani nechcel prísť, lebo sa bál, že mu 

spravím hanbu. Všetci z okolitých dedín sa totiž poznali. A ja som porazil žiakov zo špor-

tovej školy, chlapcov, ktorých trénoval jeho spolužiak..." Na prvú medailu si však ešte 

musel počkať, lebo dobehol štvrtý. 

Veľmi zaujímavá epizóda sa viaže práve v súvislosti s účasťou na Večernom behu 

v Prešove. Mladý Pástor sa ho zúčastnil v roku 1987 ako žiak na 600 m. Cestoval tam 

s neobyčajnou motiváciou. Mal totiž od otca sľúbené botasky. "Ale že mi ich kúpi iba vte-

dy, keď nebudem posledný. Bola to moja prvá ozajstná bežecká obuv, lebo dovtedy som 

behával v gumených kopačkách. Dobehol som tretí a tak som po pretekoch dostal na-

ozajstné botasky. Čo mohli stáť? Možno stopäťdesiat korún? Čo je to v porovnaní s dneš-

kom, keď za jedny „asicsy“ vysolím päťtisíc...", spomína náš úspešný maratónec. 
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Spočiatku mu bol trénerom i sponzorom otec. Až kým zo základnej školy v rodnej 

Myšli nepresídlil na športovú školu na Trebišovskej ulici v Košiciach, kde v atletickom 

oddiely TJ VSŽ sa mu začal venovať mládežnícky tréner Vladimír Hriň.  

Neskôr v Akademiku TU s ním začal pracovať Rastislav Miško, s ktorým získal prvú 

veľkú medailu. Na halových majstrovstvách republiky v Banskej Bystrici skončil na osem-

stovke druhý. Radosť mu nepokazil ani fakt, že o víťazstvo prišiel až v dôsledku spomale-

nia na šachovnici, lebo si myslel ho nikto nemôže ohroziť.  

Stále ho však lákali skôr dlhšie trate, vytrvalecké disciplíny. Preto pred piatimi rokmi 

vznikol zárodok spolupráce s Pavlom Madárom. Tá funguje dodnes. "Bol to dobrý krok. 

Paľovo trénerské majstrovstvo je jedinečné, aj keď musím povedať, že spočiatku som sa 

trochu bál. Keď som videl, čo všetko jeho chlapci trénujú, myslel som si, že to nie je mož-

né zvládnuť..." S ním začal systematicky trénovať na polmaratón, ale ich cieľovou stanicou 

bol maratón, kde nakoniec dosiahol aj najväčších úspechov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


