R. Mach, Dr. M. Kováč. S viacnásobnými prvenstvami v pretekoch SLP, Pohára Liptova je hodnotenie tejto
kategórie viac ako úspešné aj pri organizovaní pretekov KAL na slovenskej alebo okresnej úrovni v strediskách Podbreziny, Záhradky alebo na Čertovici v spolupráci SKI Centra. KAL doteraz usporiadal 2krát preteky
slovenského pohára žiakov, FIS preteky a EP telesne postihnutých, 5 okresných pretekov a úspešný EP UNI
FIS (2003) na Vyšnej Boci.
Do ďalšej päťdesiatky vstupuje KAL s novými predsavzatiami udržať športovú výkonnosť, zvýšenými
aktivitami sa opäť presadiť v Demänovskej doline – Záhradky, kde má ešte skromné zariadenia a zázemie
ZŠK.

LYŽIARI BEŽCI PATRIA K ZAKLADAJÚCIM ODDIELOM TJ JASNÁ
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ PRED 50 ROKMI
Začiatkom 50-tych rokov sa na Slovensku začal vo väčšej miere
rozvíjať cestovný ruch. Domáci aj zahraniční turisti objavovali krásy
Nízkych Tatier. V Demänovskej doline pracovalo veľa mladých ľudí,
ktorí sa venovali športu prevažne rekreačne, najmä lyžovaniu,
futbalu, volejbalu, stolnému tenisu. Niektorí lyžiari pretekali za
okolité dedinské a mikulášske TJ, ako Daniel Šľachta, Ľudovít
Hrnčiar, Ján Palko a iní.
Najväčšiu športovú aktivitu vyvíjali zamestnanci Jaskyne slobody
a Horského hotela, kde sa aj zrodila
myšlienka založiť vlastnú TJ, ktorá
by organizovala a podporovala celú telovýchovnú činnosť a na športovom
poli reprezentovala jaskyne a Demänovskú dolinu.
V Demänovskej doline sa vybudovali zjazdové trate, bežecké trate,
skokanský mostík, pri čom sa významne podieľali členovia TJ Dynamo NT.
Mnohí z nás ani netušia, že hneď v začiatkoch TJ vybudovali pri Vrbickom
plese bežecké trate a neskôr aj umelú bežeckú dráhu pri závodoch 1. mája
v Lipt. Mikuláši. Na činnosť si kluby zarábali prevažne brigádnickou činnosťou v Jasnej pri výstavbe zjazdoviek (Turistická), lanoviek (kabínková na Umelá bežecká dráha r. 1971 pri
Závodoch 1. mája.
Brhliská), turistických chodníkov a chát (chata Záhradky).
Iľavský - Mlynček, M. Sabaka
V Jasnej sa už v r. 1953 konalo aj finále Sokolovských pretekov brannej
zdatnosti jednotlivcov a družstiev, v ktorých triumfovali pretekári DNT Jasná LM V. Trizna, M. Sabaka, M.
Šuna. Celkovo získali 3 tituly Majstrov ČSR v „sokoláku“ (SPBZ – Sokolovský pretek brannej zdatnosti
– predchodca biatlonu). Pri tejto príležitosti treba spomenúť aj 1. Majstrov ČSR v SPBZ – Ľ. Hrnčiara, V.
Rázusa a P. Chrapčiaka. Ich triumf znamenal začiatok cesty, ktorú lemujú desiatky mien pretekárov a funkcionárov celej telovýchovnej jednoty.
Veľkým prínosom pre rozvoj lyžovania bolo v r. 1954 založenie Športovej školy dorastu, ktorá mala aj
prvého profesionálneho trénera bežeckého lyžovania – Milana Húsku – a ktorá sa významne podieľala na
výchove mladých pretekárov – bežcov i zjazdárov pod vedením ďalších dobrovoľných trénerov: profesorov
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Igora Benku a Vladimíra Kresáka,
ako aj Ing. Jaroslava Holého, Ľudovíta Hrnčiara atď. Z bežcov najlepšie výsledky dosahovali Štefan
Harvan, Lórant Divald, Štefan
Olekšák, Peter a Ján Michalíkovci,
B. Gajancová a Pavel Halaj.
V roku 1960 sa Športová
lyžiarska škola dorastu reorganizovala a vytvorili sa 2 TSM v Lipt.
Mikuláši a Lipt. Hrádku, kde sa
vytvorili aj 2 vrcholové strediská
Krajské družstvo na M ČSR bežcov r. 1957 (15 pretekárov Dynama Nízke Tatry)
Húska, Harvan, Plšíková, Hrnčiar, Dúbravcová, Trizna, Iľavský - Garaj, Sabaka, Frniak, – pre bežcov v Lipt. Hrádku pri
Klamár, Olekšák Pivko, Šeďo, Halaj, Pasko
TJ Tesla a zjazdárske pri TJ Jasná
LM. V tejto dobe sa na Lúčkach v Demänovskej doline pripravovala výstavba klasického športového areálu s bežeckými traťmi a skokanskými mostíkmi P 75 a P 90. Hoci bola vypracovaná štúdia aj projektová
dokumentácia, výstavba sa nakoniec nerealizovala z dôvodu nesúhlasu ochranárov (Slovenský kras LM).
V štátnej reprezentácii boli v tom čase z našej TJ bežci Jozef Klamár a Ján Ilavský – Mlynček, ďalej neskôr
Michal Sabaka, Viliam Trizna a Milan Šuna.
Šesťdesiate roky sú charakterizované nástupom novej generácie bežcov, ktorá zaznamenala vo farbách TJ Jasná celý rad významných úspechov
a nadviazala na tradíciu svojich predchodcov. Jozef Klamár, Štefan Olekšák,
sestry Šúlekové, Eva Labašková a Pavel Ševčík – to je len niekoľko mien
z mnohých, ktoré písali históriu behu na lyžiach ako reprezentanti ČSSR
a Slovenska v nasledujúcich rokoch. A nebola to len 1. celoštátna liga, ale aj
Majstrovstvá sveta (Jozef Klamár 1986).
V sedemdesiatych rokoch začína do telovýchovného hnutia výraznejšou mierou zasahovať štát, telovýchovným jednotám sa postupne
odoberá majetok, ktorý sa združuje do tzv. Účelových zariadení.
Z ich výnosov štát financuje športovú činnosť telovýchovných
jednôt; ale športová činnosť sa v našej TJ začína vytvorením centier
TSM orientovať len na mládežnícky a masový šport. Talentovaní
pretekári odchádzajú do útvarov SVŠ alebo na vysoké školy. Od
tohto obdobia evidujeme vlastne len úspech žiakov a dorastencov.
Juniori a dospelí – odchovanci našej TJ – šíria slávu bežeckého
lyžovania pod hlavičkou iných klubov a TJ. Evidovaný je však rozvoj
mládežníckeho športu. Vytvárajú sa bežecké družstvá v Smrečanoch, Bobrovci, Iľanove a 2 školské športové strediská, ktoré sú
zásobárňou talentov pre TSM v Liptovskom Mikuláši. Príchodom
Ľ. Hrnčiara do TSM sa tieto kroky zúročili a pretekári v žiackych i
M ČSSR dorastu 1975.
dorasteneckých kategóriách vážnejšie prehovorili nielen v rámci
1. M. Šiarnik TJ Jasná
P. Ševčík na štarte M ČSR r. 1969

26

TSM letná príprava Bojnice1975

Na pretekoch v Kremnici pod vedením trénerov
Ľ. Hrnčiara a M. Sabaku 1976

Slovenska ale aj ČSSR (M. Šiarnik – majster ČSSR, M. Hudecová, Eva Kráľová – majsterky ČSSR). Najtalentovanejší pretekári odišli do Strediska vrcholového športu v Liptovskom Hrádku (okrem už spomenutých
Michal Bartko, Vlado Ilavský, Tibor Bartko). Po ich odchode nastáva generačný útlm a v nasledujúcich
rokoch sa bežci na Slovensku presadzovali len sporadicky (Tibor Sabaka).
Vo výchove lyžiarov bežcov sa vyskytli ťažkosti hlavne pre menší záujem mládeže o beh a tiež pre
nedostatok dobrovoľných trénerov. Zjazdové lyžovanie bolo vždy populárnejšie a malo aj širšiu základňu. Z funkcionárov TJ Jasná sa o rozvoj bežeckého
lyžovania zaslúžili vlastne všetci v chronologickom
slede, takže výpočet by bol veľmi dlhý z tých, ktorí
sú členmi KBL dodnes spomeniem aspoň niektoré
mená, Ing. Milan Dzúrik, Ing. Pavol Korman, Vojtech
Rázus, MVDr. Martin Krajči, prof. Pavol Knot. Činnosť
TSM sa viackrát utlmila a znovu oživila, podľa
situácie v športe a v republike a podľa toho ako sa
vedel dať dohromady kolektív nadšených trénerov
a funkcionárov v klube.
Lesný beh v Iľanove r. 1985, funkcionári a tréneri TJ

Začiatkom osemdesiatych rokov splnilo kritérium SVŠ – M 5 pretekárov, vo výbere Slovenska
figurovala aj desiatka našich pretekárov – Nemcová,
Magurová, Mačniaková, Boďová, Širicová, Kráľová,
Janíčeková, Halaj, Sabaková, Pavlíková, Gajdoš,
pribudli ďalšie tituly Majstra SSR u dievčat štafety.
Dobrou prácou v žiackych družstvách sa postupne
až na prah reprezentácie prepracovali A. Mráz, I.
Bátory, M. Mikušová, M. Sabaková. Profesionálnym trénerom TSM bol v tomto období Ľ. Hrnčiar,
Majsterky Slovenska štafety: Širicová Nemcová, Magurová
dobrovoľní tréneri: M. Sabaka, P. Ševčík, M. Šiarnik,
Tréneri: M. Sabaka, Ľ. Hrnčiar
P. Šiarnik, pod vedením ktorých vyrástol celý rad talentovaných bežcov. Z dobrovoľných trénerov treba pri tejto príležitosti spomenúť najmä P. Ševčíka, ktorý
väčšinu z nich vypiplal od počiatku až po ich odchod do SVŠ Liptovský Hrádok. Ďalšia silná vlna pretekárov,
tentokrát chlapcov, sa presadila po príchode trénera J. Bugára, ktorý vyhral konkurz na trénera TSM. Jeho
krátke účinkovanie v klube však bolo taktiež úspešné – I. Bukas, P. Milrád, J. Bardy, J. Bukas či A. Čupka
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Letná príprava v Žiarskej doline pod vedením trénera Ing. J. Janičeka

tvorili silnú enklávu v slovenskej dorasteneckej elite. Ich osud bol však podobný ako u ich predchodcov
– odchod do Liptovského Hrádku a možnosť ísť vyššie.
Hrozil ďalší generačný útlm, našťastie sa ho výboru podarilo včas odvrátiť.
Od roku 1994 píšeme históriu samostatného klubu bežeckého lyžovania Jasná LM. Ustanovujúca
schôdza KBL Jasná LM sa konala 30. VI. 1994. Na viac ako 40 rokov, počas ktorých sme tvorili so zjazdármi
jeden oddiel, klub spomína v dobrom. V tom roku však dozrel čas a osamostatnili sme sa. Jedným z dôvodov boli dlhé schôdze, neraz pripomínajúce zasadania trénerskej rady, resp. organizačných výborov, neskôr
aj rozdielne názory na rozdelenie finančných prostriedkov a dotácií ZŠK pre zjazdárov a bežcov, hlavne po
zavedení voľnej techniky – korčuľovania, keď výrazne stúpli nároky na technické vybavenie bežcov.
Profesionálnym trénerom sa stal P. Ševčík, dobrovoľní tréneri M. Sabaka, J. Kmetóny, P. Šiarnik a celý
rad rodičov, ktorých deti behali. Neskôr k dobrovoľným trénerom pribudli V. Bobuľa, T. Sabaka, J. Hýll, P.
Iľanovský. Po vzniku KBL aktívne pretekalo 11 žiakov a 4 dorastenci, ktorí aj napriek narušenej koncepcii
klubu získali na Majstrovstvách Slovenska 2 medaily – M. Šuster, L. Plchová a ďalšie 4 umiestnenia do 10.
miesta.
Útvary mládeže, od ktorých sa po nežnej revolúcii ustupovalo, sa znovu oživili, pretože sa zaznamenal
výrazný pokles záujmu o bežecké lyžovanie, čo si uvedomili aj na SLZ. Tak sme aj my 1. IX. 1997 zriadili
Školské športové stredisko pri 1. ZŠ na ul. Čsl. Brigády pre žiakov a 1. V. 1998 CTM pre dorast. Postupne sa
pre tieto útvary začali prideľovať z BÚ SLZ aj prvé dotácie podľa dosiahnutých výsledkov v predchádzajúcej
sezóne.
Kolektívu trénerov a funkcionárov P. Ševčík, J. Kmetóny, M. Sabaka, P. Šiarnik, J. Kubáň, V. Pavlík a ďalší, ktorý sa etabloval po vzniku samostatného KBL, a ktorý sa pochopiteľne obmieňal, podarilo sa vychovať
celý rad talentovaných bežcov, ktorí získali od žiakov po juniorov celý rad titulov Majster Slovenska, medailových umiestnení a bodovaných umiestnení na celoštátnych pretekoch SKP. V úspešnom desaťročí 1993
– 2003 sa počet aktívnych pretekárov v sezóne pohyboval do maxima 45 pretekárov v r. 1996 po súčasných
25 pretekárov. Počet členov KBL od začiatku existencie samostatného klubu čítajúci cca 60 členov mal
postupne tiež klesajúcu tendenciu po súčasných 43 členov nad 18 rokov.
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Úspešné MS na Sklake pri Kremnici v r. 2003

Preteky na Čertovici: Sabaková, Plchová, Šuster, Toman, Mikuláš,
Kubáň, Kmetóny, Devečková (r. 1999)

KBL hneď od svojho vzniku sa začlenil medzi popredné kluby v BÚ SLZ nielen po športovej stránke, ale
aj aktivitou v športovej diplomacii. V období keď SLZ neposkytoval finančné prostriedky na činnosť klubov
a dotácie pretekov, keď kluby odmietali preteky organizovať, KBL zobral na seba zodpovednosť a zorganizoval preteky často na svoje náklady, čo prispelo k zviditeľneniu a získaniu vážnosti v lyžiarskom bežeckom
športe. Od tohto obdobia KBL pravidelne organizuje cca 3 – 4 preteky za sezónu. Už tradične dobrú povesť
majú MSR veteránov a Beh do vrchu v Žiarskej doline, ktorých sa zúčastňujú poprední slovenskí pretekári.

Štart behu do vrchu: marec 2000

Výbor KBL pracuje v poslednej dobe v zložení Ing. Ján Kubáň, Ing. Pavel Šiarnik, Michal Sabaka, Ing.
Ján Tuka, Ing. Vladimír Poruben, Dušan Šuster, Ing. Peter Spilý, RK v zložení PhDr. Vladimír Paulík, Ing. Ján
Ferianc, Tibor Sabaka. Predsedom TR je Pavel Ševčík.
KBL vo výbore ZŠK Jasná LM zastupujú Ing. J. Kubáň, Ing. P. Šiarnik – predseda ZŠK a PhDr. V. Paulík
– predseda RK ZŠK.
Pretekári V. Križan a M. Šuster sa nominovali na M sveta juniorov v r. 2000 na Štrbskom Plese a v roku
2001 v Poľsku. M. Šuster sa zúčastnil SZU v r. 2001 v Poľsku.
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Príprava na kolieskových lyžiach. Tréneri: P. Ševčík a M. Sabaka

V súčasnej dobe je juniorskou reprezentantkou K. Garajová, ktorá sa v r. 2002 a 2003 zúčastnila M
sveta juniorov, a hoci je ešte len dorastenka, nesklamala a v r. 2003 obsadila na 15 km voľnou technikou
23. miesto.
Okrem „povinných“ majstrovských pretekov sa bežci do povedomia lyžiarskej verejnosti dostávajú aj
úspechmi na populárnych diaľkových behoch, či už vo svete, ale najmä na domácej Bielej stope SNP. Mirka

M. Sabaková, víťazka 26. ročníka Bielej stopy - 50 km ženy

Senior V. Rázus - pravidelne preteká na Bielej stope (r. 1997)

Sabaková trikrát triumfovala práve na kremnickej 50-tke. (Okrem nej sa jej pravidelne zúčastňuje najmenej
desiatka bežcov z nášho klubu.). Náš klub dobre reprezentovala aj v sezóne 1996/97 na svetových diaľkových behoch, kde dosiahla pozoruhodné výsledky v Rakúsku na Dolomitenlauf na 65 km voľnou technikou
5. miesto, na Konigludviglauf na 55 km VT 3. miesto, na medzinárodných akademických majstrovstvách
Rakúska 2krát 2. miesto. Naviac sa presadila aj na majstrovstvách sveta v zimnom triatlone, kde skončila
11. Štartovala 2krát na Svetovej zimnej univerziáde (1993, 1995), raz na Svetovom pohári (1995) a FIS
pretekoch v Murmansku (1990).
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Naši pretekári od vzniku samostatného KBL v r. 1994 získali v kategórii dorastu, dospelých na majstrovstvách Slovenska spolu 35 medailových umiestnení: 14krát 1. miesto, 11krát 2. miesto, 10krát 3.
miesto. O tieto úspech sa pričinili nasledovní pretekári: M. Šuster, K. Garajová, M. Sabaková, V. Križan, M.
Kmetony, L. Plchová, P. Iľanovská.
V kategórii žiakov sme v rovnakom období získali na majstrovstvách Slovenska spolu 39 medailových
umiestnení: 8krát 1. miesto, 11krát 2. miesto, 20. krát 3. miesto O tieto úspechy sa pričinili nasledovní pretekári: K. Garajová, M. Kmetony, M. Kubáň, J. Ferianc, G. Gadová, P. Iľanvoská, Z. Gregorová, A. Olgyaiová,
M. Tuka, Ľ. Klonga. Najúspešnejšia pretekárka KBL v tomto období od sezón 1997 – 2003 bola Katarína
Garajová, ktorá získala spolu na M SR 10 zlatých a 1 striebornú medailu.

HISTÓRIA ZALOŽENIA A ČINNOSTI HOROLEZECKÉHO KLUBU JASNÁ
Nesporne najbohatšou časťou Slovenska na skalné oblasti je
Liptov, ktorý je obkolesený mohutným vencom hôr s dominujúcim
Kriváňom. Tieto prírodné krásy vytvorili vynikajúce podmienky na
rozvoj horolezectva a už koncom 50-tych rokov, po prekonaní ťažkostí v povojnovom živote, sa Mikulášťania začali stretávať v skalných oblastiach Demänovskej doliny. V priebehu r. 1960 hľadala
táto skupina nadšencov príslušnosť k niektorej telovýchovnej jednote na pôde mesta a logicky bola vybratá taká, ktorá mala svojou
činnosťou a športovým zameraním najbližšie k povahe vznikajúceho
oddielu a jeho spojitosti s prírodou – Dynamo Nízke Tatry. Tak v roku
1961 vznikol horolezecký oddiel, ktorý položil základ organizovaného horolezectva v Liptovskom
Mikuláši. Medzi zakladajúcich členov horolezeckého oddielu v TJ Dynamo Nízke Tatry patrili:
Alojz Lutonský, Ivan Kováč, Viliam Krnáč, Emil Ondráš, Gustáv Plávka, Mária Barbieriková, Jozef Pardel
a Eva Kováčová. Prvým predsedom oddielu sa stal A. Lutonský, ktorý predsedoval do r. 1963 a v ďalších
rokoch sa na poste predsedu vystriedali:
1964 – Ing. Ján Havlík
1965 – Viliam Krnáč
1966 – 1971 – Ing. Jozef Pardel
1972 – Peter Kubeš
1973 – 1976 – Marián Ivankovič
1977 – 1982 – Rudolf Macho
1983 – 1990 – Miroslav Lobo
1991 – 1992 - Ing. Ján Peťo
1993 – dodnes – Miroslav Jurkovič.
Postupné vytváranie vhodných podmienok pre sebarealizovanie sa v horolezeckom športe na pôde
novozaloženého horolezeckého oddielu začalo privádzať do oddielu ďalších nových členov. Pravidelne sa
organizovali lezecké podujatia na cvičných terénoch v Demänovskej doline – Machnatom, v Prosieckej
doline, pod Ďumbierom a v Roháčoch, kde bola zdokonaľovaná technika lezenia a tá nadobúdala vzostupnú tendenciu, vďaka ktorej mohli členovia absolvovať aj najťažšie výstupy vo Vysokých Tatrách. Ďalej
nasleduje stručný prehľad činnosti horolezeckého oddielu a neskôr klubu.
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