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V bazéne nepatril medzi najlepších Slovákov. Talent veľmi nemal a za rovesníkmi dlho 
zaostával. 

 

Tromi finálovými účasťami ste na majstrovstvách Európy príjemne prekvapili. Aká bola letná sezóna? 

„Všetko sa mi podarilo a sám som bol veľmi prekvapený výkonmi. Lepšie som ešte nikdy neplával, ale už je to za mnou. Musím 
sa teraz sústrediť na to, čo príde.“ 

Ako si finále pamätáte? Bol to veľký zážitok? 

„Na Vianoce som si vlani prial, aby sa mi podarilo postúpiť do finále, a vyšlo to. Najviac si cením to na tisícpäťstovke. Bolo prvé 
v tejto disciplíne na veľkom šampionáte. Veľmi som si to užil. Verím, že to zažijem opäť.“ 

Takmer v každej disciplíne ste zlepšili aj slovenské rekordy. Na tisícpäťstovke dokonca o 15 sekúnd. Ako si to 
vysvetľujete? 

„Vlani som skoro dva mesiace netrénoval, mal som zlomenú ruku, a to sa vtedy na mojich výkonoch odrazilo. Tento rok ma nič 
neobmedzovalo. Od januára som makal. Mal som najťažšie tréningy, aké si pamätám. Vôbec som sa na ne netešil, ale veľa mi 
to dalo. Je dobré, že sa stále dokážem zlepšovať.“ 

Kde sú vaše hranice?  

„Neviem. Hádam to o niekoľko rokov zistím. Mojím snom je dostať sa v dlhom bazéne na tisícpäťstovke pod 15 minút. Toto je 
moja priorita a, samozrejme, dostať sa na olympiádu. O nej snívam, odkedy sa venujem plávaniu.“ 

Je možné zopakovať taký veľký výkonnostný skok? 

„Neviem, pokúsim sa o to.“ 

Do svojho súťažného programu ste tento rok zaradili aj dlhú polohovku. Michael Phelps po tom, čo na nej vytvoril 
svetový rekord na olympiáde v Pekingu, povedal: „Je to najťažšia disciplína v plávaní a už nikdy ju nebudem plávať.“ 
Je naozaj taká náročná? 

„Pre mňa to je paráda. Je ťažká, ale ja si ju užívam. V podstate každá plavecká disciplína je ťažká, keď si ju takou spravíte. 
Polohovka je výnimočná tým, že sú v nej všetky štyri plavecké spôsoby. Pre mňa je to skôr zábava. Ja si ju užívam, keďže nie 
je mojou hlavnou disciplínou. Ale teší ma každé zlepšenie.“ 

Presadili ste sa v dlhých disciplínach. Šprinty vás nelákali? 

„Skúšal som ich. Je to príjemné, ale nejdú mi. Je to zaujímavé, ale hoci idem naplno, moje časy sú skôr podpriemerné.“ 

Svetoví plavci majú v programe na veľkých šampionátoch päť až osem disciplín. Vy ste štartovali na ME v Berlíne v 
štyroch. Je to už priveľa alebo by ste zvládli aj viac? 

„Rozdiel je v tom, že najväčšie hviezdy neplávajú rozplavby a semifinále naplno. Sústredia sa iba na finále. Vtedy to je 
zvládnuteľné. Ja musím ísť naplno ráno aj večer, aby som za nimi stíhal. Zo siedmich dní na šampionáte som šesť súťažil. Na 
konci som bol vyžmýkaný. Aby som si mohol dovoliť takých osem, musím byť na tom kondične oveľa lepšie.“ 

Nedávno ste naznačili, že by ste rád vyskúšali aj diaľkové plávanie. Lákajú vás disciplíny od päť kilometrov vyššie? 

„Hneď tento týždeň ma čaká jeden štart. V Leviciach budú majstrovstvá Slovenska. Po prestávke na Slovensku opäť ožívajú 
tieto disciplíny. Mal by som štartovať na tri a päť kilometrov.“ 



Tieto disciplíny sú súčasťou majstrovstiev sveta a dokonca sa plávajú aj na olympiáde. Viete si predstaviť, že by ste 
takto súťažili aj na medzinárodnej scéne? 

„Chcem to skúsiť. Zatiaľ som však na podobných pretekoch štartoval iba na Štrkovci, kde som po prvej bójke súperom ušiel a 
plával som si sám. Neviem si predstaviť, že by som plával v skupine a súperi by ma pritom bili, kopali a topili.“ 

Videli ste také súťaže naživo? 

„Áno. Je to masaker. Súperi plávajú doslova jeden na druhom. Je to veľmi tvrdé. Okolo bójky sa snažia ísť všetci čo najmenším 
oblúkom a o pozície sa vo vode bijú. Nedávno sa stalo českému plavcovi, že hneď pri prvej bójke mu súper strhol okuliare aj s  
čiapkou a zahodil ich. Čech bez nich nemohol podľa pravidiel pokračovať, lebo by ho diskvalifikovali. Musel ich vo vode hľadať.“ 

Aké boli vaše začiatky v plávaní? 

„Plávam od štyroch rokov. Talentu som však veľa nepobral. Na Slovensku som nepatril medzi najlepších. Býval som štvrtý-
piaty. V porovnaní s rovesníkmi som na začiatku veľmi málo plával. Keď som prišiel k svojmu súčasnému trénerovi, trvalo mi, 
než som si na objem zvykol.“ 

Bolo to ťažké prepracovať sa dopredu? 

„Bolo to ľahšie, ako keby som bol od začiatku najlepší a mal by som sa tam udržať. Takto som mal vždy koho naháňať. 
Motivovalo ma to. Hovoril som si: 'Teraz ťa dobehnem' alebo: 'O rok ťa mám.' Kedysi som na tisícpäťstovke prehrával rozdielom 
dvesto metrov. Vtedy som si hovoril, že keď to stiahnem na polovicu, bude to dobré. Niektorí z nich skončili, ďalší prešli na iné 
disciplíny.“ 

Mali ste vtedy nejaký plavecký vzor? 

„Richard Varga, ktorý je dnes triatlonistom, ale začínal ako plavec. Keď bol juniorom, plával ako blázon. Keď sa mu skončil 
tréning, nevyšiel z bazéna. Pokračoval ďalej s ďalšou skupinou. Veľmi mu to pomohlo a prekonal veľa rekordov. Keď som prišiel 
do klubu, vedel ma zdolať na dĺžku bazéna iba tým, že používal nohy. Rukami vôbec nezaberal.“ 

Čo vás tento rok v bazénoch ešte čaká? 

„Pripravujem sa ešte na majstrovstvá sveta v krátkom bazéne, ktoré budú v Dauhe v decembri.“ 

Čo si tam trúfate dosiahnuť? 

„Budem sa pokúšať o zlepšenie časov, ale finále uvidím zrejme iba z tribúny. Na 1500 metrov sa plávajú iba rozplavby, 800 
metrov sa vôbec nepláva, štvorstovka mi v lete vôbec nevyšla a v dlhej polohovke bude silná konkurencia.“ 

Hovoríte o zlepšeniach a stále sa posúvate. Vidíte niekde v budúcnosti v kariére aj niektorú z medailí na veľkom 
podujatí? 

„Bolo by to pekné. Ale teraz nie. Na 400 m polohovke som bol od medaily štyri sekundy. Taký rozdiel sa bude veľmi ťažko 
dobiehať. Na 1500 som bol od bronzovej medaily 19 sekúnd. To je viac ako sekundový rozdiel na každej stovke. A súperi sa 
stále zlepšujú. Pred dvoma rokmi by som bol so svojím výkonom na majstrovstvách Európy štvrtý, teraz to stačilo na siedme 
miesto. Svet na mňa nepočká. Musím na sebe ďalej pracovať.“ 

 


