
Na HoryZontoch 2014 premiérovo Štefina, Drahovská po druhý raz 

Absolútnymi víťazmi jubilejného piateho ročníka bežeckého podujatia O pohár 
festivalu dobrodružných filmov HoryZonty 2014, ktoré sa v tretiu novembrovú sobotu 
uskutočnilo pod hradom Matúša Čáka Trenčianskeho, na členitej, 5500 metrov dlhej trati sa 
stali Štefan Štefina z AK Spartak Dubnica nad Váhom a Katarína Drahovská z ŠBR Piešťany. 

Napriek tomu, že z absolútnej TOP desiatky najlepších pretekárov vlaňajška 
absentovali v sobotu na štarte hneď dvaja favoriti, obaja čerství krosoví šampióni z Dubnice 
nad Váhom a nominanti na blížiace sa ME v krose, Ľubomíra Maníková a Michal Talán, 
účastnícka krivka podujatia si v desiatke seniorských kategórií zachovala svoj progresívny 
trend z minulosti a prezentovala sa na štarte rekordným počtom 124 pretekárov. Účastnícky 
pokles popri ženách- štartovalo ich 24 oproti vlaňajším 31 -zaznamenali v sobotu najmladší 
pretekári, ktorých v piatich chlapčenských a piatich dievčenských kategóriách štartovalo 
celkom 146.  

„Samozrejme, nemohla som si nechať ujsť tohtoročné podujatie, ktoré patrí 
k mojim najobľúbenejším, som tu však iba v úlohe diváka. Štartuje manžel i syn, takže 
je na koho aj pokričať ...“, pochválila sa so širokým   úsmevom dvojnásobná úradujúca 
majsterka SR v atletike, traťová rekordérka a trojnásobná víťazka podujatia, Ľubka Maníková, 
ukrytá hlboko v hustých špalieroch divákov. „Neštartujem z dôvodu prípravy na blížiace 
sa ME v krose, ktoré sa uskutočnia už 14. decembra v bulharskom Samokove,“ dodala 
záverom, vysvetliac dôvod svojej neúčasti v tohtoročnom štartovnom poli pretekárov.  

Pri neúčasti Ľubomíry Maníkovej, príležitosť blysnúť sa na Trenčianskom podujatí 
využila v kategórii žien Katarína Drahovská z Piešťan, ktorá túto poctu zažila už v jeho 
premiérovom ročníku. Spoločnosť na prvých priečkach jej v sobotu robili dve Trenčianky 
z prvej desiatky poslednej výsledkovej listiny - druhá Barbora Doskočilová a štvrtá Veronika 
Bakalárová- ktoré si oproti vlaňajšku o jedno miesto svorne polepšili, novou postavou na 
bronzovom stupienku bola ďalšia z trenčianskych pretekárok, Gabriela Ambrušová. Medzi 
mužmi sa z vlaňajšej TOP desiatky presadilo päť pretekárov - Štefina, Michalčík, Ištvánik, 
Sobek a Podpera - z ktorých iba minuloročný víťaz, Juraj Ištvánik z Dubnice nad Váhom 
ťahal za kratší koniec a skončil na konečnom treťom mieste, za víťazným Štefanom Štefinom 
a nestarnúcim štvornásobným stípliarskym šampiónom Pavlom Michalčíkom z Myjavy. 
Nedotknuté zostali v sobotu traťové rekordy Jána Križáka(20:06/2012) i Ľubomíry Maníkovej 
(22:57/2013)... 

Jubilujúce podujatie nezostalo nič dlžné svojej povesti ani tohto roku a skvelým 
spôsobom participovalo na záverečnom vyvrcholení bohatého programu deviateho ročníka 
festivalu dobrodružných filmov HoryZonty 2014, ako jedno z jeho najmasovejších a 
najstabilnejších rámcových podujatí. Jeho účastníci sa mohli nechať uniesť atmosférou dvoch 
ďalších sprievodných akcií festivalu – vozeniu sa na psích záprahoch i overovaniu si predstáv 
o živote vysokohorských nosičov nosením pivných sudov hore farskými schodmi. A keďže 
počasie bolo taktiež žičlivé, deti sa mohli dokonale vyblázniť na lezeckej stene, či 
nafukovacom skákacom hrade. V cieli nechýbalo tradičné občerstvenie- chutný chlebík 
s masťou a cibuľkou z pekárne Menhert, či voňavá sekaná z mäsiarstva Urbánek. O teplý 
čajík pre deti a varené vínko pre dospelých sa starali šikovné ruky dievčat z radov 



usporiadateľov. A pre úplnosť, núdza nebola ani o chýbajúce vitamíny. Bežci si ich mohli 
doplniť jabĺčkami z Ostratíc, deti zas balíčkami sladkostí od firmy Anasoft. 

„Napriek tomu, že určite je ešte veľa vecí, ktoré treba zlepšiť, verím, že väčšina 
účastníkov bola s úrovňou dnešného podujatia spokojná a prepáči nám niektoré drobné 
nedostatky a chybičky krásy, ktoré sa celkom určite vyskytli. Už na prvý pohľad vidno, 
že behanie na Slovensku zaznamenáva opäť výrazný boom a máme z toho úprimnú 
radosť aj my v Trenčíne. Úbytok 45 štartujúcich oproti vlaňajšku, prevažne 
v mládežníckych kategóriách, nepovažujem preto za príliš dramatický. Verím, že ak sa 
nám podarí zorganizovať podujatie aj v budúcom roku, bude počet štartujúcich opäť 
o niečo vyšší. Už teraz sa naň všetci tešíme...“zhodnotil úroveň podujatia záverom jeho 
organizačný šéf, Juraj Hudák. 

Z výsledkov: 

Muži – 5500 m – absolútne poradie: 

1. Štefan ŠTEFINA    AK Spartak Dubnica n/V 20:38 víťaz mužov do 35 r. 
2. Pavol MICHALČÍK AK SpartaK Myjava  20:49 
3. Juraj IŠTVÁNIK   Dubnica n/V  20:50 víťaz mužov 35-49 r. 
4. Kamil VYHNIČKA    Beluša 21:02 
5. Peter SOBEK    BK Lysá p/M / Trenčín 21:11 
6. Tomáš PODPERA    I RUN Trenčín 21:15 
7. Milan PLEVÁK BK Lysá p/M  21:42 
8. Andrej LÍŠKA   Beluša 21:57  
9. Peter CENIGA    Žíznivé zebričky 22:00 
10. Ervín PÁLENÍK   Trenčín 22:04 víťaz mužov 50-59 r.  

Ženy – 5500 m – absolútne poradie: 

1.Katarína DRAHOVSKÁ ŠBR Piešťany  24:28víťazka žien 35-39 r. 
2. Barbora DOSKOČILOVÁ Trenčín 25:46 víťazka žien do 35 r. 
3. Gabriela AMBRUŠOVÁ Polar Alpin Trenčín  26:28 
4. Veronika BAKALÁROVÁ Trenčín 26:32 
5. Soňa KLIMÁČKOVÁ Slávia ŠG Trenčín 27:25 
6. Nora LADECKÁ  Dubnica n/V 28:14 
7. Denisa BUČKOVÁ AK Spartak Dubnica n/V 28:22 
8. Martina BAŽÍKOVÁ  OŠG Trenčín  28:29 
9. Anna ŠTITÍKOVÁ Trenčín 28:52 
10. Lenka BÍLA Dubnica n/V 29:08 

(tch) 
 


