
Vodu neznášam každé ráno, vraví náš 
najlepší plavec 

 
Vlani prekonal slovenský rekord a zažiaril na európskom šampionáte. „Svetová špička je stále niekde 
úplne inde. Ja sa k nej snažím iba priblížiť,“ vraví RICHARD NAGY. 

 

 
Plavec Richard Nagy (J&T Sport Team Bratislava) sa venuje dlhým krauliarskym disciplínam. Drží národné 
rekordy v štyroch disciplínach v dlhom a krátkom bazéne (400, 800 a 1500 m voľný spôsob a 400 m 
polohové preteky). Trénuje ho Gabriel Baran. 
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Stali ste sa najlepším slovenským plavcom. Čo to pre vás znamená? 

 

„Akékoľvek ocenenie ma veľmi teší. Je to zadosťučinenie za prácu, ktorú som odvádzal celý rok. Dúfam, že 
sa mi to podarí zopakovať aj o rok. Zrejme rozhodli majstrovstvá Európy v Berlíne. Tie Tomášovi 
Klobučníkovi nevyšli aj preto, že musel absolvovať vojenskú službu. Mne sa to zasa na moje veľké 
prekvapenie podarilo. So sezónou som veľmi spokojný a dúfam, že sa budem ďalej zlepšovať a tak skoro sa 
ešte nezastavím.“ 

 

Čo vás čaká teraz v najbližšom období? 

 

„Ešte je len začiatok sezóny, žiadne preteky ma nečakajú. Musím naplávať veľa kilometrov. Vrchol sezóny 
príde v lete na majstrovstvách sveta v Kazani.“ 

 

Čo bude vaším cieľom tam? 

 

„Musím sa stále snažiť stlačiť svoj čas čo najviac a priblížiť sa najlepším. Ak by to bolo pod pätnásť minút, 
splnil by som si detský sen. Bola by to fantázia. Ale neviem, či to bude hneď teraz. Viem, že na to, aby sa to 
podarilo, musím stále drieť.“ 

http://www.sme.sk/itextg/?idh=13626011&ids=7&x-utm_source=sme&x-utm_medium=itext&x-utm_campaign=art-7635340


 

Boli ste už trikrát vo finále na ME. Čo by znamenala medaila? 

 

„Zázrak. Také niečo vôbec nehrozí. Budú to majstrovstvá sveta a špička je niekde úplne inde. Ja sa nej stále 
snažím iba priblížiť.“ 

 

Aké reálne ambície môže mať slovenský plavec okrem toho, aby si zlepšoval svoje rekordy? 

 

„Napríklad v lete na juniorských majstrovstvách Európy Baška Mišendová získala zlato. Ale čo sa týka nás 
seniorov, je to trochu iné. Ja sa viem reálne zamerať na svoje výkony, no pri súperoch je ťažké niekedy 
odhadnúť, aký budú mať čas. Preto sa nedá vždy povedať, že sa pokúsim zabojovať o desiate či pätnáste 
miesto. Viem, že pre úspech spravím všetko, ale rovnako viem, že medailové časy to teraz ešte nebudú.“ 

 

Na posledných majstrovstvách v decembri v Katare padlo 21 svetových rekordov. Bude tento trend 
pokračovať aj na šampionáte v Kazani? 

 

„Skôr to bude na olympiáde v Riu. Tam sa dá čakať lavína rekordov. Teraz v lete sa možno opäť presadí 
viac dvojica Katinka Hosszúová a Mireia Belmonteová. Sú ako z iného sveta. V Katare sa postarali spolu o 
šesť rekordov.“ 

 

 
Nagy s Katarínou Listopadovou, ktorá sa stala najúspešnejšou plavkyňou za minulý rok. FOTO - TASR 

 

Tréneri a odborníci zlepšenie časov pripisujú silovejšiemu a viac špecifickému tréningu. Cítite aj vy 
zmeny v príprave? 

 

„Áno. Dnes sú mnohé disciplíny úplne iné ako kedysi. Napríklad krauliarska štvorstovka bola považovaná za 
takú polovytrvalostnú disciplínu. A dnes ju najlepší plávajú ako šprint. Začnú naplno a končia tak isto. Pre 
mňa to je niečo nepredstaviteľné.“ 

 

Nedávno zverejnili časy, ktoré budú potrebné na kvalifikáciu na olympijské hry v Riu. Prekvapili vás? 

 

„Sú oveľa ľahšie, ako boli na londýnsku olympiádu. Tam na tisícpäťstovke bol limit až o tri sekundy rýchlejší. 
Teraz sa mi zdajú o dosť ľahšie, minimálne v mojich krauliarskych disciplínach. Pre mňa je to dobrá správa. 



Stačí, ak zopakujem svoje časy a mal by som mať olympiádu istú. Ak však chcem uspieť aj v Riu, musím sa 
poriadne zlepšiť. O olympiáde snívam, odkedy sa venujem plávaniu.“ 

 

Minulý rok ste spravili veľký skok v polohových pretekoch. Celkovo až o desať sekúnd. Nemyslíte, že 
práve v tejto disciplíne máte veľký potenciál? 

 

„Áno, keďže v troch zo štyroch štýlov, ktoré sa plávajú v polohovke, sa stále môžem zlepšovať. Pre mňa je to 
však stále iba doplnková disciplína.“ 

 

A viete si predstaviť, že by ste si techniku zlepšili aj v tých ostatných štýloch? 

 

„Neviem. Ale dúfam, že to čoskoro uvidím.“ 

 

Nie je možné, že by sa vám práve v nej podaril lepší výsledok ako vo vašej obľúbenej tisícpäťstovke? 

 

„V plávaní sa na porovnanie jednotlivých štýlov využíva systém bodov. A na tisícpäťstovke mám stále o 
päťdesiat bodov lepší výkon, to je veľký rozdiel. Preto sa snažím čoraz viac pracovať na svojej najsilnejšej 
disciplíne a viac si v nej verím.“ 

 

Ako vytrvalec musíte naplávať v príprave veľa kilometrov. Nemávate niekedy stav, že nenávidíte 
vodu a cítite k nej odpor? 

 

„Každé ráno stojím o šiestej nad bazénom a mám doň skočiť. (smiech) To sú celkom bežné stavy. Každý to 
zažíva. Ráno o šiestej je ešte väčšina ľudí v posteli a ja už som na tréningu. Voda je studená. Vtedy zažívam 
nechuť, ale je to dočasné. Aj napriek tomu mám plávanie veľmi rád a vôbec nerozmýšľam nad niečím iným.“ 

 

Mávate počas týždňa aj voľno? 

 

„V nedeľu. Šesť dní v týždni trénujem. Vychádza to priemerne okolo 24 hodín. Sú športovci, čo trénujú aj 
viac. No keby som mal občas ešte jeden deň voľna, určite by ma veľmi potešil.“ 

 

Aká dôležitá je psychika pri plávaní? 

 

„Veľmi. Plávanie je monotónny šport. Je ubíjajúce, keď mám plávať iks kilometrov jedným štýlom od jednej 
steny k druhej. Ja som si na to už zvykol. Viem, prečo to robím. Snažím sa každý tréning prežiť. Zvládol som 
už aj veľmi náročné a neskôr s nimi porovnávam nasledujúce.“ 

 

Nestane sa, že pri veľkej únave tréningy vypustíte? 

 

„Krízu zažije každý. Ja ju mám niekedy aj celý týždeň, ale tréning si nemôžem dovoliť vypustiť, lebo by som 
sa nikam neposunul.“ 

 

Prekvapil vás niečím tréner Gabriel Baran v tomto roku? 

 

„Áno. Nepamätám sa, že by som odplával takú porciu kilometrov motýlikom, ako teraz od začiatku roka. 
Snažíme sa popracovať na tomto štýle.“  

 


