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Vážení športoví priatelia,
šport bol vždy symbiózou kultúry tela a pohybu. Zvlášť beh. A maratón? Najnáročnejšia disciplína at-
letiky, ktorá sa rozhorela a udomácnila aj v Senici. Šport mal v našom meste už vtedy dobré zázemie 
a venovalo sa mu veľa zanietencov. K obľúbeným podujatiam aj teraz patrí Silvestrovský beh a Beh 
večernou Senicou. Mesto najviac preslávil vytrvalostný beh, prenikol až za hranice mesta - Záhorácky 
maratón a Záhorácky polmaratón.
Nestor senickej hádzanej a športu vôbec Vladimír Sedlák, ktorý v tom čase stál na čele komisie pre šport 
pri vtedajšom MsNV spoločne s Ondrejom Tirpákom v r. 1989 sadli na motorku a vytýčili trať 42,195 km 
medzi mestami Senica a Šaštín-Stráže a späť. Správna atmosféra, nadšenie pre šport, iniciatívni organ-
izátori a zapálení fanúšikovia zakresali prvému maratónu tú správnu iskru. Hneď v úvodnom ročníku 
štartovalo 53 pretekárov, medzi ktorými bola jedna žena. Prvým víťazom sa stal Pavel Bíla. Odvtedy sa 
Záhorácky maratón a po 15 rokoch aj polmaratón stal v našom meste významnou, neodmysliteľnou, 
každoročnou vrcholnou športovou udalosťou Senice. Maratón je i súčasťou bežeckého seriálu Grand 
Prix Záhoria a Moravsko-slovenského bežeckého pohára. Teší nás, že každoročne stúpa obľúbenosť, 
športová úroveň oboch pretekov, sme poctení spolupatričnosťou, ktorú bežci prejavujú k nášmu poduja-
tiu. Dominantnejším behom je maratón, symbolizujúci festival aktivít oslavujúcich silu ľudskej vôle, od-
hodlania a inšpirácie. Nejde v ňom len o prekonanie rekordov trate, ale povedané slovami filozofa Plata: 
,,Maratón je víťazstvo nad sebou samým. Je najväčšie zo všetkých víťazstiev.“ Víťazstvo je síce krásne, ale 
beh pre radosť a priateľstvo je zo všetkého najkrajšie. Svedčí o tom i účasť nielen domácich senických 
bežcov, ktorých stále pribúda, ale aj pravidelná účasť vytrvalcov z Česka, Rakúska, Maďarska, Srbska 
Ukrajiny, ba až z Nórska. Záhorácky maratón sa za tie roky stal významným miestom ľudskej solidarity, 
priateľstva a rytierstva. Zásluhou dlhoročných organizátorských skúseností a zodpovednej celoročnej 
príprave organizačného štábu sa naše bežecké podujatie zapísalo medzi účastníkmi i verejnosťou ako 
rodinné, priateľské, žičlivé, so stúpajúcou športovou i spoločenskou úrovňou. Preteky sa stávajú atrak-
tívnejšie pre všetky vekové kategórie milovníkov rekreačného vytrvalostného behu.
Vážení návštevníci, športoví priatelia, bežci a bežkyne, funkcionári, rozhodcovia, želám vám krásny a 
nezabudnuteľný športovo - estetický zážitok, trénerom, funkcionárom spokojnosť s predvedenými 
výkonmi svojich zverencov a bežcom radosť z behu. Verím, že z pretekov budeme domov odchádzať 
všetci spokojní a s nezabudnuteľnými dojmami. Všetkých srdečne vítam v Senici. Iskra zapálená pred 30 
rokmi sa krásne rozhorela, pôvodných organizátorov vystriedali noví, rovnako horliví, a preto verím, že 
pochodeň Záhoráckeho maratónu bude pre maratóncov horieť ešte veľmi dlho.

Víťazstvo nad sebou.
Kto aspoň trošku rozumie atletike vie, že jej kráľovskou disciplínou je boj o najrýchlejšieho človeka - 
šprint na 100 metrov. Klobúk dolu pred atlétmi, ktorí stláčajú čas na tejto trati k desiatim sekundám či 
dokonca pod túto hranicu. Ak prebehneme spektrom všetkých bežeckých disciplín počnúc šprintmi cez 
dlhšie trate, zastavíme sa na opačnom konci spektra pri takzvaných vytrvalcoch. Pre bežného človeka 
alebo športového fanúšika je maratón niečo fascinujúce. Zabehnúť trať s dĺžkou 42 195 metrov je samo 
osebe víťazstvom. Každý, kto toto zvládne, zvíťazí nad najsilnejším protivníkom, nad sebou samým. 
Šport zoceľuje osobnosť, formuje charakterové vlastnosti, vycepuje v človeku cieľavedomosť, vytrvalosť 
a iné pozitíva. Maratón a tí, ktorí sa naň pripravujú a napokon ho aj zvládnu, je v tomto najjagavejším 
príkladom. Maratóny sa behávajú po celom svete a ten, ktorý má v súčasnosti najdlhšiu históriu je Bos-
tonský. V Európe je najstarším Medzinárodný Maratón 
Mieru, ktorý sa beháva v Košiciach. Okrem iných kratších 
aj dlhších behov, je v našej krajine aj zopár ďalších 
maratónskych podujatí. Jedným z nich, ktorý si našiel 
pevné miesto v bežeckom kalendári, je aj Záhorácky 
maratón a polmaratón. V roku 2018 bude napísaná už 
jeho 30. edícia a polmaratón sa pobeží 15.-krát. Toto je 
už pekná história, s ktorou sa spájajú mestá Senica a 
Šaštín-Stráže. Práve vzdialenosť týchto dvoch miest sa 
priam núkala na usporiadanie maratónu. Mám radosť z 
toho, že mestá Senica a Šaštín-Stráže spolupracujú a 
vdychujú život maratónu i polmaratónu. Aj na tomto mi-
este chcem poďakovať všetkým organizátorom za prípravu behov. Bez ich práce by nebolo možné udržať 
náš maratón 30 rokov pri živote. Chcem poďakovať fanúšikom, ktorí povzbudzujú vytrvalcov v ich boji 
nech už sú zo Senice, od nás zo Šaštína-Stráží alebo aj z okolitých obcí. Verte, že nie len ja, ale i bežci, si 
vážime každého tlieskajúceho popri trati.
Napokon, nesmiem zabudnúť na tých, ktorých výkony všetci obdivujeme. „Milí maratónci, ste pre mno-
hých inšpiráciou a povzbudením v odhodlaní prekonávať zdanlivo nemožné veci. Ďakujem vám za seba 
i za našich občanov, že k nám ako vzácni hostia prichádzate. Nech je pre vás Záhorácky maratón a 
polmaratón jedným z najobľúbenejších bežeckých podujatí. Do kalendára v Šaštíne-Strážach už neod-
mysliteľne patrí a my sme na jeho tridsaťročnú históriu hrdí.“

Záhorácky maratón v Senici začal písať svoju históriu v roku 1989. Dlhé roky sa štartovalo i dobie-
halo do cieľa priamo na atletickej dráhe futbalového ihriska či neskôr v priestoroch štadióna (pred 
reštauráciou). Pre rekonštukciu  štadióna FK Senica sa štart presunul pred zimný štadión, od roku 2015 
sa štartuje od športovej haly. Pretek na Záhorí už patrí pevne do kalendára športových podujatí na 
Slovensku ako jediný maratón, ktorý sa aktuálne a pravidelne poriada v TTSK. Za roky svojej existencie 
získal veľkú priazeň maratónu oddaných bežcov nielen z celej našej vlasti, ale aj zo zahraničia z Česka, 
Rakúska, Maďarska, Španielska, Poľska, Nemecka, Srbska, Ukrajiny, ba aj z Nórska a Etiópie. Pravidelní 
bežci, prichádzajú nielen kvôli športovému výkonu, ale i pre dobrú atmosféru. 

Myšlienka organizovania Záhoráckeho maratónu v Senici vznikla v hlavách vtedajších poslancov MsZ a 
telovýchovy: Vladimíra Sedláka, Petra Sadloňa a Pavla Peričku. Do organizácie boli postupne začlenení 
učitelia TV, pracovníci telovýchovy a ostatných inštitúcií – Oľga Štefková, Zdenka Cigánková, Anna 

Branislav Grimm, primátor mesta Senica Jaroslav Suchánek, primátor mesta Šaštín - Stráže

Vanžurová, Oľga Holičová, Štefan Orth, Jozef  Komorný, Ivan Lajda, Dušan Brichta  a Erika Mášiková. 
Lekársku starostlivosť zabezpečoval MUDr. Jozef  Krajčovič. Keďže maratón si stále zachováva jedinú trať 
Senica – Šaštín-Stráže, občerstvenie zabezpečovali Viola Žilinková, manželia Dobiášových, Černových 
a Čobrdových. 

Riaditelia Záhoráckych maratónov boli vždy predsedovia športových komisií: Vladimír Sedlák (4 roky 
poslanec MsNV), Pavol Perička (4 roky 
poslanec MsZ v Senici), Peter Sadloň (12 
rokov poslanec MsZ, 4 roky poslanec VÚC 
TTSK), Jozef Krajčovič (12 rokov poslanec 
MsZ), Peter Hutta (12 rokov poslanec MsZ).  

Doterajšie maratóny štartovali primátori: 
Pavol Grimm, Ľubomír Parízek a Branislav 
Grimm.

Trochu z histórie ...
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ročník - 24. jún 1989
Víťazom 1. ročníka ZM sa stal Pavel Bíla a aj po 30-tich rokoch 
je jeho súčasťou. Dnes už ako šéf rozhodcovského tímu a riadi-
teľ Moravsko-slovenského bežeckého poháru, ktorého záhorácky 
polmaratón je už 10. rok jeho súčasťou. Najlepším Seničanom bol 
Ondrej Tirpák časom 2:55:42 h. Medzi ženami štartovala iba jedna 
pretekárka, Marta Zuščíková z Brezovej pod Bradlom. 

ročník - 2003
Na jubilejnom ročníku Záhoráckeho maratónu štartovalo 71 pretekárov v 6 kategóriách. Z ČR 
štartovalo 15 pretekárov, 2 Poliaci. Preteky vzdalo 5 maratóncov.
Víťazom sa stal 29-ročný Poliak Tomasz Chawawko. Medzi štartujúcimi bolo oproti minulým ro-
kom viac Seničanov. Na štart sa ich postavilo šesť. Nováčikmi medzi Jánom Brečkom, Ondrejom 
Tirpákom a Pavlom Hodúlom boli 19-ročný Zdeno Medlen (najmladší účastník) a Emil Krajčík, 
ktorý bežal svoj prvý maratón.  V štartovej listine nechýbal Peter Bačík z L. Mikuláša, ktorý spolu 
so Štefanom Hrnčírikom z Vrútok absolvovali všetkých 15 ročníkov. Raritou medzi štartujúcimi 
bol 51-ročný Václav Krajsa z Prahy, ktorý na Záhorí bežal svoj 150. maratón. Najstarším bol 75 
ročný František Zikeš z Frýdku-Místku. Nechýbal ani trojnásobný víťaz maratónu Ondřej Němec 
z Prusinovíc z ČR, držiteľ traťového rekordu, ktorý žiaľ maratón nedokončil.

vere tiež problémy. Peter Bačík z L. Mikuláša, ktorý absolvoval všetky Záhorácke maratóny, 
označil dosiahnutý čas za najhorší zo svojich 216 maratónov. Najstarším účastníkom maratónu 
bol 75-ročný Vojtech Orth z Bratislavy, ktorý prišiel aj s dvomi synmi  Jánom a Milanom. Pol-
maratón si zabehol najmladší účastník 19-ročný Ferdinand Brezovský z AŠK Skalica. Prvenstvo 
obhájila Andrea Berešová z Bratislavy.

ročník - 1999
Na 11. ročník ZM prišiel rekordný počet pretekárov – 83, z toho 77 mužov a 6 žien. Bežalo sa za 
dobrých klimatických podmienok. Víťaz Alexander Burcajlo z Ukrajiny síce nebol spokojný so svojím 
časom, ale potešilo ho, že zvíťazil, keďže v predchádzajúcom ročníku dobehol druhý.

ročník - 1996
Prispel k oslavám 600. výročia udelenia mestských výsad Senici, zvíťazil Ondřej Němec po tretí raz 
za sebou a o 17 sekúnd prekonal svoj traťový rekord. Rekord 2:23,42 platí dodnes. Zlú spomienku 
na tento ročník má Alexander Simon zo Žiliny, ktorého zranil nedisciplinovaný vodič auta a spôsobil 
mu komplikovanú zlomeninu nohy.

ročník - 2001
Na štart sa postavilo len 48 pretekárov, čo bolo iste dôsledkom dusného počasia. Hneď po štarte 
sa ujal vedenia Peter Behún, bežal sám do Šaštína-Stráží aj naspäť a jednoznačne zvíťazil. Medzi 
ženami po štvrtýkrát zvíťazila Andrea Berešová, dosiahla čas pod 3 hodiny, štvrtý najlepší v histórii 
ZM v kategórii ženy.

ročník - 1993
Český maratónec Ondřej Němec z Prusinovíc hneď pri svojom prvom štarte na ZM slávil víťazstvo 
a zároveň vytvoril  traťový rekord 2:23,59. Perličkou 5. ročníka bola diskvalifikácia popradského 
pretekára R. Padu za nedovolené vezenie sa v aute, čo odhalil rozhodcovský tím.

ročník maratónu a 1. polmaratónu - 2004
Do Senice prišlo spolu 104 bežcov. Maratón bežalo 63 pretekárov, z toho 4 ženy a polmaratón 
41 pretekárov, z toho 1 žena. Najstarším účastníkom bol 78 ročný Tibor Vaňo z Chrabrian. Po 
16.krát prišiel aj maratónu verný Peter Bačík. Seničania tento raz na maratóne absentovali.
 Maratónu sa po prvýkrát zúčastnil etiópsky bežec MulugetaSerbessa, ktorý maratón aj vyhral, 
keď do cieľa dobehol s výrazným náskokom pred Ukrajincom Konstantinom Železovom, ktorý si 
už trať maratónu vyskúšal v predchádzajúcich rokoch. Medzi ženami vyhrala Andrea Berešová 
z Kryhy Bratislava časom 2:55,20 hod.  Rekord na polmaratónskej trati stanovil Peter Piala z 
AŠK Skalica časom 1:15,37 hod.  Štartovali aj majstri sveta v extrémnych behoch Peter Polák z 
Košíc a Ľubomír Hrmo z Banskej Bystrice.

ročník maratónu a 2. polmaratónu - 2005
Bežalo sa za príjemného letného počasia. Pretekárov na štart poslala vedúca oddelenia MsÚ 
RNDr. Katarína Poláková. Prítomný bol aj poslanec NR SR Dušan Čaplovič. Na štart sa postavilo 
90 pretekárov, z nich 52 bežalo maratón. Nebežal ani jeden Seničan. Rivalitu bolo už od štartu 
badať medzi Kysučanom Tichým a Moravcom z Myjavy. Tichý totiž na Kysuckom maratóne 
chcel byť konečne prvý, no bol to práve Moravec, ktorý ho v domácom prostredí opäť posunul 
na 2. priečku. V Senici sa Tichému však podaril husársky kúsok. S prehľadom vyhral a Moravca 
odsunul na 2. priečku. Najstarší maratónec bol 67 ročný Zdeněk Kopecký z Českých Budejovic, 
na polmaratónskej trati 80-ročný Tibor Vaňo z Chrabrian. Na trati maratónu bol po prvýkrát 
stanovený časový limit 5 hodín.

ročník maratónu a 3. polmaratónu - 2006
V tropickej horúčave sa na štart postavilo iba 69 pretekárov, z toho na maratón 48 bežcov a na 
polmaratón iba 21.
Do cieľa maratónu prišiel ako prvý 46-ročný Vlastimil Bukovjan, ktorý časom 2:39,26 pokoril 
37-ročného favorita z Čadce Petra Tichého. Cenu primátora Senice Ľubomíra Parízka získal 
Štefan Čuvala, ktorý ako jediný Seničan bežal maratónsku trať a vo svojej kategórii sa umiestnil 
na peknom šiestom mieste. Polmaratón vyhral Aleš Farkaš  zo Skalice. Takmer všetci pretekári 
konštatovali, že počasie ich riadne preverilo. Štefan Čuvala: „Beh v takom horúcom počasí bol 
veľmi namáhavý, no som rád, že som dobehol. Pred rokom sa mi to nepodarilo.“ Milan Vago: 
„Zistil som, čo je to peklo.“ Andrea Berešová: „Bojovali sme s počasím i sami so sebou.“ Tomáš 
Giertli: „Teplo je ťažký súper.“ Štefan Hrnčírik: „Bol som na všetkých vašich maratónoch, ale 
tento bol najťažší.“ Ján Kucharik: „Konečne v cieli.“

ročník - 2000
Príjemné ochladené počasie tohto ročníka prilákalo na štart 56 pretekárov. Zvíťazil Karel David z 
Nového Jičína veľmi dobrým časom 2:28,24 hod. pre ukrajinským bežcom Alexandrom Burcajlom, 
ktorý bol z druhého miesta sklamaný.

ročník - 1998
Priniesol najdramatickejší záver ZM. V priebehu 17 sekúnd pribehli do cieľa traja pretekári, a to 
Alexander Burcajlo z Ukrajiny, ktorý viedol od 25. km, skončil až druhý, tesne pred štadiónom ho 
predbehol Milan Ivan zo Zvolena a zvíťazil. V kategórii žien zvíťazila najlepším časom v histórii ZM 
Andrea Bérešová z Bratislavy 2:58,41.

ročník - 2002
V horúcom a dusnom popoludní sa na štart postavilo 75 pretekárov. 72 mužom a trom ženám 
počasie spôsobilo, že nikto z vytrvalcov nepomýšľal na prekonanie traťového rekordu. Povel na 
štart vydal podpredseda vlády SR Ivan Mikloš. Až 14 pretekárov vzdalo. Tomáš Ulma z Prahy sa 
v cieli priznal, že už od 5 km čakal, kedy už bude koniec, jediný Seničan Pavol Hodúl mal v zá-

História pretekov



6 7

19

20

23

21

24

22

25

26

27

ročník maratónu a 4. polmaratónu - 2007
V cieli maratónu bol prvý Ján Moravec. Víťazstvo na „domácom“ maratóne si veľmi cenil a od 
šťastia pobozkal cieľovú čiaru na futbalovom štadióne v Senici. Beh za horúceho letného po-
časia odštartoval primátor Senice Ľubomír Parízek spolu s podpredsedom vlády SR Dušanom 
Čaplovičom. Od štartu boli na čele P. Tichý, J. Moravec, G. Švajda a polmaratónec A. Farkaš. 
Neskôr sa štvorica rozpadávala a na obrátke v Šaštíne-Strážach bol prvý P. Tichý pred J. Mo-
ravcom. Ako sa vraví, maratón sa začína na 35. km. Niekde tu P. Tichému začali ubúdať sily a 
na čelo sa dostal pravidelný tempom bežiaci J. Moravec. Potvrdila sa vzrastajúca obľúbenosť 
polmaratónu. Na štart 4. ročníka Záhoráckeho polmaratónu, ktorý bol zaradený do 2. ročníka 
Grand Prix Záhoria, sa postavilo 44 bežcov. Do cieľa v Šaštíne - Strážach dobehol prvý Michal 
Valkovič.  Na maratóne nechýbala stálica Peter Bačík z Liptovského Mikuláša, ktorý do Senice 
prichádza 19 rokov. 600 km precestoval z Norimbergu viacnásobný účastník Eduard Hobst.  
Polmaratónsku trať si zabehol aj 82 - ročný Tibor Vaňo, či 75 - ročná Ľudmila Šuňová, ktorá aj 
tentoraz bežala v kroji.

do cieľa prišli s rovnakým časom. Keďže každý z nich bežal v inej kategórii obaja získali prvé 
miesto. V Senici sa tipovali meno víťaza. Ján Moravec z TJ Spartak Myjava však napriek pre-
konanému zraneniu nesklamal. Záhorácky maratón je jeho srdcovou záležitosťou a je rád, že 
sa mu podarilo prvenstvo obhájiť. Pred najväčším rivalom Petrom Tichým z Čadce si dokázal 
vybojovať takmer 8 minútový náskok. Na trať maratónu si tentokrát netrúfol ani jeden Seničan.

ročník maratónu a 5. polmaratónu - 2008
Napriek horúcemu a dusnému počasiu sa do boja s kilometrami pustilo najviac účastníkov 
za posledné roky. Na štart sa postavilo 64 polmaratóncov a 40 maratóncov. Na trati aj tento 
rok dominoval minuloročný víťaz maratónu Ján Moravec. Aj keď v dusnom počasí bežal vy-
nikajúco, jeho čas na obrátke naznačil, že rekord trate prekonaný pravdepodobne nebude. V 
Šaštíne-Strážach sa čakalo najmä na víťazov polmaratónu. Do cieľa tu dobehol ako prvý Eduard 
Králik z AŠK Grafobal Skalica časom 1:18,02. Zaujímavosťou bolo, že v Senici pribehli do cieľa 
ako prví traja bežci z kategórie 40 -50 rokov. Na maratón sa bežci radi vracajú. To dokazuje aj 
fakt, že už po 20.-krát sa na štart postavili dvaja stáli účastníci - Peter Bačík z KTK Liptovský 
Mikuláš a Štefan Hrnčírik z Lokomotívy Vrútky.

ročník maratónu a 8. polmaratónu - 2011
V tomto roku sa polmaratón jedinýkrát bežal opačným smerom. Štart nebol ako tradične v 
Senici, ale v Šaštíne-Strážoch. Počasie bolo pre väčšinu pretekárov ideálne. Spadlo iba zopár 
kvapiek. Napriek tomu sa rekord nepodarilo prekonať. Cieľ oboch pretekov bol spoločný. Diváci 
v Senici mohli sledovať dobehnutie všetkých 177 účastníkov. Ako prvý do cieľa dobehol účast-
ník polmaratónu Jiří Brožík z BK Hodonín. Víťazom maratónu sa stal Ján Moravec z TJ Spartak 
Myjava. Najrýchlejší Seničan v maratóne bol Štefan Čuvala.

ročník maratónu a 6. polmaratónu - 2009
Chladné a upršané počasie bolo pre účastníkov priam ideálne. 
Trať dlhú 21,1 km sa pokúsilo pokoriť 67 pretekárov a dva 
razy toľkú sa rozhodlo zdolať 54 maratóncov. Od štartu pú-
tal najväčšiu pozornosť bežec Mulugeta Serbessa, pôvodom z 
Etiópie (na foto št.č. 53). Už po prvých kilometroch sa dostal 
na čelo pretekárov. V úvode sa ho ešte držal Ján Moravec a 
polmaratónec Petr Kadlec, no s pribúdajúcimi kilometrami sa 
jeho náskok zväčšoval a do cieľa dobehol so skoro 6-minú-
tovým náskokom v čase 2:29,33. Traťový rekord sa mu však 
napriek rýchlemu tempu prekonať nepodarilo. No napriek tomu si odniesol cenu primátora 
Šaštína-Stráží za prvé miesto na obrátke, cenu pre absolútneho víťaza, ale aj cenu pre víťaza v 
hlavnej kategórii mužov. Cenu pre najlepšieho Seničana si vybojoval Štefan Čuvala. Na štarte 
bolo vidieť bok po boku 19 ročného mladíka s 84-ročným viacnásobným účastníkom Záhorác-
keho maratónu Tiborom Vaňom. Ten je príkladom toho, že láska k športu kvitne v každom veku 
a že aj pravidelným behaním sa môže človek udržovať v primeranej kondícii.

ročník maratónu a 9. polmaratónu - 2012
Na štarte bolo 123 bežčov. 43 maratóncov a 80 polmaratóncov vybehlo na trať v letných 33 
stupňových horúčavách. Toto horúce počasie najlepšie vyhovovalo Jánovi Moravcovi z TJ Spar-
tak Myjava. Trať tento maratónec už dôverne pozná a pozná aj svojich súperov. I to mu dopo-
mohlo k tomu, že si svoje sily najlepšie rozložil a svojim tempom si bežal po víťazstvo takmer 
od začiatku preteku. Cestou do Šaštína-Stráží robil J. Moravcovi spoločnosť Peter Portášik z AŠK 
Grafobal Skalica. Ten však končil v Šaštíne-Strážoch s víťazným časom 1:24,20, kde bol cieľ 
polmaratónu. Veľmi nenápadne prišiel na preteky známy moderátor a zapálený bežec Matej 
Sajfa Cifra. Postavil sa na štart polmaratónu a do cieľa dobehol na 23. mieste. Obdiv však patrí 
všetkým pretekárom. Vyzdvihnúť si zaslúži aj jediná zástupkyňa ženského pohlavia v maratóne 
Eva Valachová zo Zvolena, ktorá zabojovala, a napriek náročným poveternostným podmienkam 
trať zdolala.

ročník maratónu a 7. polmaratónu - 2010
Na 42,195 km dlhú trať a späť sa postavilo 47 bežcov, medzi nimi i 1 žena. Ostatných 90 
bežcov zvolilo polovičnú trasu končiacu v cieli na futbalovom štadióne v Šaštíne-Strážach. 
Zaujímavosťou bolo, že Michal Janota sa prihlásil na maratón i polmaratón, a tak sa na jeho 

drese objavili dve čísla, čím si maratónsku trať o viac ako kilo-
meter predĺžil. Maratón sa počas svojej 22-ročnej histórie stal 
medzinárodným podujatím. Aj v tomto roku sa na štarte objavili 
zahraničné mená. Okrem bežcov zo susedných Čiech  prišli aj 
dvaja pretekári zo Španielska. 
Postavili sa na štart polmaratónu, celú trať bežali bok po boku a 

ročník maratónu a 10. polmaratónu - 2013
Jubilejný 25. ročník Záhoráckeho maratónu a 10. ročník polmaratónu zaznamenal rekordný 
počet 180 účastníkov. Na štart martónu sa postavilo 60 bežcov a 120 na polmaratón. Maratón-
sku trať ovládol Etiópčan Mulugeta Serbessa, v polmaratóne sa z víťazstva tešil Luděk Durďák. 
Napriek tomu, že organizátori presunuli štart na 10,00 hod., bežalo sa v ťažkých podmienkach 
a horúčava opäť nedovolila siahnuť na 17-ročný traťový rekord. Etiópčan pôsobiaci v Česku ako 
lekár bol rád, že tretí štart v Senici znamenal opäť prvenstvo, no bezprostredne po prebehnutí 
cieľa konštatoval, že počasie bolo veľkým nepriateľom. Naviac premáčané tenisky mu v posled-
nej fáze maratónu spôsobili bolestivé pľuzgiere. Najlepší Seničan bol Jaroslav Kubíček, ktorý 
zabehol svoj druhý maratón a prvý Záhorácky maratón.

ročník maratónu a 11. polmaratónu - 2014
Počasie bolo pre vytrvalcov žičlivé. Na štart sa postavilo 109 polmaratóncov a 46 maratóncov. 
Úlohu favorita potvrdil Ján Moravec. Zo žien náročnú trať najlepšie zvládla Eva Seidlová. S pol-
maratónom si najlepšie poradil Martin Plačko z Brezovej pod Bradlom, keď porazil o 6 sekúnd 
Ľubomíra Rehuša zo Skalice. Zo žien najväčšiu húževnatosť a bojovnosť preukázali veteránky 
nad 45 rokov - Blažena Kocúriková z Jablonice, ktorá o 3 sekundy porazila Myjavčanku Annu 
Portášikovú.

ročník maratónu a 12. polmaratónu – 2015
Panovala úmorná horúčava, ktorá sa podpísala pod výkony 
vytrvalostných bežcov. Napriek tomu tento ročník možno pov-
ažovať za prelomový, pretože maratón sa bežal na novej trati, 
ktorá na pretekárov veľmi zapôsobila. Na maratónskej trati si 
najlepšie počínal Trnavčan Tomáš Kopčík, ktorý ako prvý na 
obrátke získal aj cenu primátora mesta Šaštín - Stráže. Cenu 
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primátora Senice pre Seničana s najlepším časom získal Jaro-
slav Kubíček, ktorý v kategórii mužov do 40 rokov skončil na 
3. mieste. V ženskej  kategórii zvíťazila Eva Seidlová. V pol-
maratóne bol najrýchlejší Dušan Tomčal z Lipova, ktorý viedol 
od začiatku až do cieľa. Medzi ženami vyhrali všetky kategórie 
pretekárky zo Záhoria, a to Stanislava Dermeková z Gbelov, 
Miroslava Zíšková  a Blažena Kocúriková, obe z Jablonice.
V štartovom poli maratónu bol po prvýkrát v jeho histórii nev-
idomý bežec 37 ročný Peter Lecký z Ružomberka, ktorého spre-
vádzal Michal Jakubec a na vozíčku pretekal 27 ročný Michal 
Matúš z ŠK Olympia Slovakia.

ročník maratónu a 13. polmaratónu 2016
Na trať vedúcu borovicovým lesom medzi Senicou a Šaštínom-Strážami vybehol rekordný po-
čet pretekárov. Zmenená trať v predchádzajúcom roku evidentne vyvolala vyšší záujem a na 
štart maratónu prilákala 227 pretekárov, z toho maratón absolvovalo 74 pretekárov a 153 
vytrvalcov polmaratón. Okrem bežcov zo zahraničia nás potešil  rekordný počet senických vy-
trvalcov. Na polmaratónsku trať sa ich vydalo 24, z toho 6 žien a maratónskych 42 km sa 
pokúsilo zdolať 7 statočných Seničanov. Tí sa v silnej konkurencii nestratili. Na polmaratónskej 
trati svoju kategóriu žien nad 35 rokov vyhrala Erika Farkašová a na maratónskej  trati si ceny 
pre najlepších Seničanov odniesli Stanislav Nemček, Jaroslav Kubíček a Stanislav Macák. Zaují-
mavosťou  bolo, že pre Stanislava Nemčeka to bol jeho prvý maratón, lebo doteraz absolvoval 
vždy len polmaratónsku trať. Maratónska trať i príjemné počasie so slabým vetrom sedelo 
najlepšie ukrajinskému pretekárovi Viktorovi Starodubtsevovi. Ženskú kategóriu maratónu za-
behlo 5 žien. Trať najlepšie sedela maďarskej pretekárke Anna Szekeres, ktorá ju zvládla za 
3:19,19. Na polmaratónskej  trati dominoval systémom štart - cieľ Dušan Tomčal a suverénne 
vyhral časom 1:15,07.

ročník maratónu a 14. polmaratónu - 2017
Kvôli cyklistickým pretekom sa bežal v netradičnom čase. Našťastie ani zmena termínu zo 
soboty na nedeľu mu výrazne neubrala na účasti. Do Senice prišlo 195 vytrvalcov, z toho na 
maratónsku trať sa vydalo 55 a na polmaratónsku 140 bežcov.  Popri slovenských a českých 
pretekároch boli v bežeckom poli aj vytrvalci z Rakúska, Maďarska a Srbska. Počasie bolo cel-
kom prijateľné, no po dvanástej hodine slnko pridalo na intenzite a posledné kilometre do 
cieľa maratónu boli značne vyčerpávajúce. Opäť sa nepodarilo pokoriť rekord Záhoráckeho 
maratónu z roku 1996, 2:23,42, a tak sa výzva pre maratóncov prenáša do nasledujúceho ju-
bilejného 30.  ročníka Záhoráckeho maratónu. Víťaz niekoľkých ročník Silvestrovského behu 
v Senici Jakub Valachovič bol na maratónskej obrátke v Šaštíne-Strážach prvý časom 1:15,36 
a mal štyri minúty náskok pred druhým Micha-
lom Puškárom a tretím Jánom Moravcom. Druhá 
polovica maratónskej trati bola pre Jakuba Va-
lachoviča náročná a 35. km rozhodol, že z prete-
kov odstúpi. Cena primátora mesta Šaštín-Strá-
že je určená pre prvého maratónskeho bežca na 
obrátke. Reálne bol prvý Jakub Valachovič, ktorý 
však maratón nedokončil.  Ceny  sa čestne vzdal 
a odovzdal ju Michalovi Puškárovi, ktorý bol na 
obrátke reálne druhý, ale stal sa víťazom mara-
tónu. V štartovom poli mali svoje zastúpenie aj 
domáci bežci. Toho roku štartovali štyria na ma-
ratónskej trati a 15 ich absolvovalo polovičnú 
trať. Najväčšie zastúpenie mal Záhorácký Frišký 
Tým, ktorého traja členovia zľava Marián Med-
len, Stanislav Nemček a Pavol Kalman patrili 
medzi najrýchlejších Seničanov.

čas

2:31:33
2:29:15
2:47:18
2:48:46
2:36:57
2:23:59
2:28:52
2:23:42
2:35:21
2:33:00
2:33:44
2:28:24
2:37:36
2:39:45
2:36:04
2:32:23
2:36:32
2:39:26
2:37:50
2:41:24
2:29:33
2:42:19
2:42:35
2:58:38
2:29:04
2:47:01
2:46:55
2:34:42
2:44:39

čas

1:27:08
1:15:37
1:21:04
1:20:22
1:22:03
1:18:02
1:13:56
1:14:27
1:19:04
1:24:20
1:16:37
1:16:04
1:17:29
1:15:07
1:13:07

kategória ženy

Marta Zuščíková, Brezová p. Br.
Marta Zuščíková, Brezová p. Br.
Jana Labudová, Bratislava
Marta Zuščíková, Brezová p. Br.
Marta Zuščíková, Brezová p. Br.
Eva Seidlová, Tlmače
Anna Balošíková, B. Bystrica
Katarína Jedináková, Kežmarok
Marta Zuščíková, Brezová p. Br.
Andrea Berešová, Bratislava
Andrea Berešová, Bratislava
Andrea Berešová, Bratislava
Andrea Berešová, Bratislava
Andrea Berešová, Bratislava
Andrea Berešová, Bratislava
Andrea Berešová, Bratislava
Andrea Berešová, Bratislava
Andrea Berešová, Bratislava

Zlatica Semanová, Lipt. Mikuláš
Andrea Walterová, Bratislava
Zuzana Pribulová, Suchá nad P.
Petra Pastorová, Ostrava, ČR
Eva Valachová, Zvolen
Zuzana Pribulová, Suchá
Eva Seidlová, Tlmače
Eva Seidlová, Tlmače
Anna Szekeres, Gyor, Maďarsko
Marie Delingerová, Šternberk, ČR

kategória ženy

Ildikó Papáčková, Kollárovo
Erika Štefková, Brezová p. Br.
Ildikó Papáčková, Kollárovo
Erika Štefková, Brezová p. Br.
Erika Farkašová, Skalica
Erika Farkašová, Skalica
Jana Kadlecová, Hodonín, ČR
Erika Farkašová, Senica
Miroslava Hanáková, Bučovice, ČR
Romana Komarňanská, Bratislava
Michala Martišová, Jablonica
Blažena Kocúriková, Jablonica
Romana Komarňanská, Bratislava
Romana Komarňanská, Bratislava

ročník

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

ročník

0
1
2
3
4
5 
6
7
8
9

10
11
12
13
14

rok

1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

rok

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

počet
účast.

53
53
42
40
44
59
64
57
50
70
75
57
48
75
68
63
53
48
30
40
54
47
52
43
60
46
36
74
55

počet
účast.

3
41
39
21
44
64
67
90

125
80

120
109
119
153
140

kategória muži

Pavel Bíla, Skalica
Marek Faško, Zvolen
Tibor Pekar, Skalica
Tibor Pekar, Skalica
Miroslav Kriško, Bojnice
Ondřej Němec, Prusinovice, ČR
Ondřej Němec, Prusinovice, ČR
Ondřej Němec, Prusinovice, ČR
Pavel Klimeš, Praha, ČR
Milan Ivan, Zvolen
Alexander Burcajlo, Ukrajina
Karel David, Nový Jičín, ČR
Peter Behún, Strážske
Štefan Lehen, J. Bohunice
Tomasz Chawawko, Poľsko
Mulugeta Serbessa, Etiópia
Peter Tichý, Čadca
Vlastimil Bukovjan, Otrokovice, ČR
Ján Moravec, Skalica
Ján Moravec, Skalica
Mulugeta Serbessa, Etiópia
Ján Moravec, Myjava
Ján Moravec, Myjava
Ján Moravec, Myjava
MulugetaSerbessa, Etiópia
Ján Moravec, Myjava
Tomáš Kopčík, Trnava
Viktor Starodubtsev, Ukrajina
Michal Puškár, Trnava

kategória muži

Tomáš Giertli, Bratislava
Peter Piala, Skalica
Ladislav Findl, Bratislava
Aleš Farkaš, Skalica
Michal Valkovič, Č. Kľačany
Eduard Králik, Skalica
Petr Kadlec, Milotice, ČR
Martin Alvarez-Espinar, Španielsko
Jiří Brožík, Hodonín, ČR
Peter Portášik, Skalica
LuděkDurďák, Rohatec
Martin Plačko, Brezová pod Bradlom
Dušan Tomčal, Lipov
Dušan Tomčal, Lipov
Lukáš Soural, Brno, ČR

čas

3:13:42
3:37:54
3:51:34
3:32:00
3:33:28
3:21:23
3:08:48
3:18:25
3:35:28
2:58:41
3:07:28
3:04:17
2:59:44
3:31:32
3:09:39
2:55:20
2:59:38
3:17:26

4:11:00
3:31:37
3:45:42
3:12:53
4:38:12
3:53:59
3:48:38
4:24:37
3:19:19
3:42:23

čas

1:53:36
1:45:06
2:16:07
1:38:55
1:34:46
1:35:30
1:38:56
1:33:02
1:42:26
1:32:50
1:42:25
1:36:03
1:27:04
1:27:37

Absolútni víťazi 
ZÁHORÁCKEHO MARATÓNU

Víťazi Záhoráckeho polmaratónu
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V roku 1995 sa aktívny fut-
balista Jaroslav Michalica, kto-

rý dovtedy o maratóne čítal len v 
novinách, postavil na štart 7. ročníka Záhoráckeho maratónu.
V tom čase mali futbalisti tvrdú letnú prípravu pod vedením Fridricha Huttu, a tak si povedal, 
že keď môžem behávať každý deň ťažké 12-minútovky, môžem skúsiť aj maratón. Na obrátke 
mal čas 1:25 h. a v cieli 2:55:21 h.
„Ak by ma ale v Čáčove Palo Dzindzík neoblial kýblom vody, mohol byť čas ešte lepší. Ťažko 
sa mi potom utekalo s teniskami plnými vody. Viac mi jeho občerstvovačka uškodila ako po-
mohla,“ spomína na svoj jediný maratón v živote Jaroslav Michalica.
Jeho čas nebol do dnešného dňa prekonaný. Podarí sa ho prekonať na jubilejnom 30. ročníku?

V roku 1996 vytvoril traťový rekord Ondřej Němec z Prusinovíc  ča-
som  2:23:59 hod, ktorý nebol dodnes prekonaný. 
V minulom roku oslávil jubileum 60 rokov. Behu sa venuje dodnes, 
ako organizátor aj ako aktívny bežec.

Seničan s najlepším 
časom 

Traťový rekord

čas

3:40:37
3:15:46
3:36:45
3:11:29
3:25:28

rok

2013
2014
2015
2016
2017

kategória muži

Jaroslav Kubíček
Jaroslav Kubíček
Jaroslav Kubíček
Stanislav Nemček
Stanislav Nemček

Seničania s najlepšími časmi

Peter Bačík
BK Furča Košice

Štefan Hrnčírik
Lokomotíva Vrútky

Eva Seidlová
AK Tlmače

Pravidelní účastníci

Na trati sú 4 občerstvovacie a 2 osviežovacie stanice.
Na občerstvovacích staniciach majú pretekári k dispozí-
cii vodu, iontové nápoje, coca-colu, müsli tyčinky, jablká,  
pomaranče, citróny, hroznový cukor, sušienky a soľ.

Občerstvovacie
STANICE
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Úsilie, ktoré vložili 
organizátori do novej 
trate, stálo za to. 
Svedčia o tom slová 
uznania od samotných 
bežcov

13. júna 2015 sa konal 27. ročník Záhoráckeho maratónu a 12. ročník polmaratónu. Po 
prvýkrát sa bežalo po novej trati (na mapke vyznačená červenou farbou), ktorá viedla 
od športovej haly  smerom na železničnú stanicu v Senici, letisko a popri golfovom are-
áli pri Šajdíkových Humenciach borovicovými lesmi do Borského Mikuláša a do Šaštína 
- Stráží, kde bol na tamojšom futbalovom ihrisku cieľ polmaratónu a obrátka maratónu.

„K zmene trate sme pristúpili po 
niekoľkoročných diskusiách a 
hlavným dôvodom bola bezpeč-
nosť pretekárov. Na predchádzajú-
cej trati po hlavnej veľmi frekven-
tovanej ceste už hrozilo priveľké 
riziko kolíznych situácií. Nová trať 
vedie z veľkej časti lesnatým pro-
stredím, z menšej časti cestami, 
ale takmer s nulovou frekvenciou 
vozidiel. V súvislosti so zmenou 
trasy sa zmenilo i miesto a čas 
štartu, aby sme sa vyhli frekven-
tovaným centrom mesta,“ povedal 
o zmene trate riaditeľ pretekov 
Peter Hutta, poslanec MsZ Senica.

M
ar
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Eduard Baumgartner: „BOLO TO NAOZAJ SUPER, TÚTO TRAŤ ZACHOVAJTE.“ 

Peter Portášik: „PRIPÁJAM SA K EDOVI, TÁTO NOVÁ TRASA HNEĎ SPRAVILA  Z TOHTO 
MARATÓNU JEDEN Z NAJKRAJŠÍCH NA SLOVENSKU.“

Blažej Chocholáček: „MUSÍM SA AJ JA KLADNE PRIPOJIŤ. TÁTO TRAŤ BOLA FANTASTIC-
KÁ, ORGANIZÁTOROM GRATULUJEM ZA DOBRÚ MYŠLIENKU PRE ZMENU A PEKNE 
ZORGANIZOVANÉ PODUJATIE.“

Andrea Vačková: „DÁVAM POCHVALU ZA VÝBORNÚ  BEŽECKÚ TRAŤ, TÝM LESOM TO 
BOLO SUPER. DÁVAM PALEC HORE, ABY SA DO BUDÚCICH ROČNÍKOV PONECHALA A 
NEMENILA.“

Pavol Polesňák: „PARÁDNE ZORGANIZOVANÉ, VEĽKÁ  A ÚPRIMNÁ VĎAKA VŠETKÝM, 
KTORÍ SA NA ORGANIZÁCIÍ PODIEĽALI.“

Blažena Kocúriková: „NAPRIEK VYSOKÝM TEPLOTÁM MUSÍM SKONŠTATOVAŤ, ŽE ZÁ-
HORÁCKY POLMARATÓN SA BEŽAL PO NOVEJ TRATI VÝBORNE. V KAŽDOM PRÍPA-
DE JE PRÍJEMNEJŠIE BEŽAŤ CEZ LES AKO PO HLAVNEJ CESTE MEDZI AUTAMI. NA 
BUDÚCI ROK  NATRÉNUJEM A AK ZDRAVIE DOVOLÍ, TAK SA PRIDÁM URČITE K PANI 
SEIDLOVEJ.“

Viliam Novák: „MYSLÍM SI, ŽE ZÁHORÁCKY MARATÓN A POLMARATÓN SA ZARADIL 
MEDZI NAJLEPŠIE, ALE AJ NAJKRAJŠIE SLOVENSKÉ MARATÓNY. O TOM SVEDČÍ AJ 
STÁLE SA ZVYŠUJÚCI POČET MARATÓNCOV. PRÍJEMNÁ TRAŤ, BEZ ŤAŽKEJ DOPRA-
VY, AJ KEĎ TROŠKU POMALŠIA, AKO TÁ PÔVODNÁ, SKVELÁ ORGANIZÁCIA TOHTO 
PODUJATIA. NAOZAJ NEVIEM, ČO BY SOM ORGANIZÁTOROM VYČÍTAL, LEBO VŠETKO  
KLAPALO AKO HODINKY TAK NA ŠTARTE, POČAS BEHU, AKO AJ V CIELI MARATÓNU 
AJ POLMARATÓNU. MOŽNO SI MIMORIADNU POCHVALU PREDSA LEN ZASLÚŽI 
PANI MÁŠIKOVÁ, KTORÁ TO VŠETKO MALA PO KONTROLOU. NIELEN JA, ALE AJ OS-
TATNÍ SA SEM O ROK ISTE RADI VRÁTIME.“

Nová trať sa páčila aj Seničanom zľava Martinovi Ondrovičovi a Filipovi Blahovi
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Na foto dlhoročný vedúcim
trate (1989 – 2014) 
Štefan Orth s dopravnou políciou.

Poďakovanie patrí aj 
Záhoráckemu Friškému Týmu

Záhoráckemu Friškému Týmu Senica patrí poďakovanie nielen orga-
nizátorov, ale aj pretekárov. Členovia tohto bežeckého zoskupenia 
na novej trati Záhoráckeho maratónu označili farbou všetky výtlky a 

miesta nebezpečné pre bežcov a pridali aj vtipné nápisy. Bežcom takáto 
služba padla vhod. (foto z roku 2017)

Senických pretekárov je z roka na rok čoraz viac

Spolupráca
Aby sa pretek mohol uskutočniť, organizátori po-
trebujú súčinnosť mnohých inštitúcií, ktorým ďa-
kujú za spoluprácu:
mesto Šaštín Stráže, obec Borský Mikuláš, Okres-
né riaditeľstvo PZ SR, Mestská polícia Senica, 
Okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných 
komunikácií, Slovenský červený kríž Senica Lesy 
SR, Národné centrum vojenskej dopravy OS SR, 
Správa a údržba ciest TTSK, Skand Skalica, Arriva 
Trnava, a.s., Železnice SR, Poliklinika Senica n.o.. 
Po celej trati sa o bezpečnosť pretekárov starajú 
príslušníci ODI PZ SR, ktorým v Senici  vypomáha 
mestská polícia.

Obec Borský Mikuláš zabezpečuje bezproblémový 
priebeh preteku cez obec až po mesto Šaštín – 
Stráže, manželia Černových zabezpečujú občerst-
vovaciu stanicu. Mesto Šaštín - Stráže okrem uspo-
riadateľov na trati občerstvovaciu stanicu, dobeh 
pretekárov do cieľa a vyhodnotenie polmaratónu. 
Primátor mesta venuje cenu pre najrýchlejšieho 
maratónca na obrátke. Občerstvovaciu stanicu za-
bezpečujú manželia Čobrdových.

Milan Vago a Eva Seidlová v opatere ria-
diteľky SČK Senica Miriam Madunickej.

Lekár Ján Potúček (vľavo), záchranári  Magdaléna 
Vojtková a Pavel Vojtek



16 17

Pomáhali, tvorili, smiali sa a ... žili. Bolo nám tak obyčajne teplo na 
duši, keď sme sa stretali a hoci sme sa rozprávali o práci, bolo to aj o 
nás samých, o postojoch, vzťahoch a prístupe k problémom, o živote. 
Naši kolegovia, kamaráti. Odišli bez rozlúčky. Nebola možnosť niečo 

si povedať. Pravidelní účastníci zaregistrovali, že zrazu ich niet.

1

Dlhoročný spoluorganizátor, sponzor a dodáva-
teľ „energie“ z lekárne Arnika. Príprava iontových 
nápojov, vychladenie, rozvoz po trati, osviežo-
vanie nielen pretekárov ale aj  všetkých ktorí 
patrili do tímu ZM. To bola Petrova náplň. Robil 
ju s radosťou a zanietením. Neustále vyvolával 
diskusiu k zmene trati, nakoľko pri rozvoze nápo-
jov sám videl, aké veľké riziko hrozí pretekárom. 
Novej trati sa žiaľ nedožil.  Opustil nás 5. 4. 2015  
vo veku 60 rokov.

Peter Špánik 

2

vedúca odboru sociálnych vecí, školstva, 
zdravotníctva, kultúry, športu a bytov. Bola 
hlavnou iniciátorkou zmeny trate ZM. S man-
želom Pavlom novú trať navrhla aj vymera-
la.  Zažila premiéru. Reprízy jej už dopriate 
nebolo. Počas 28. ročníka Záhoráckeho ma-
ratónu bojovala o život. 16. 6. 2016 vo veku 
50 rokov jej slnko zapadlo. Ovplyvnila nás, 
ukázala ako sa dá žiť čisto, nezištne, ústreto-
vo, tak celkom obyčajne, ľudsky. Bez pretvár-
ky, bez falošných póz a vypočítavosti, lebo 
to bola podstata jej vnútra. Taká bola naša 
Katka.

RNDr. Katarína Poláková

3

lepila letáky, robila nástenky, mastila žemle dob-
rovoľníkom, pomáhala pri registrácii. Chytala si 
„čas“ pri štarte. Na bicykli so stopkami na krku 
a vysielačkou v kapse bola spojkou medzi pia-
tym a desiatym kilometrom na trati maratónu. 
V lesnej časti, kde mali autá stopku, poskytovala 
unaveným pretekárom prvú pomoc a v prípade 
potreby privolala záchranku.  
Šírila optimizmus, rozdávala úsmevy a dobrú 
náladu. Po necelých dvoch mesiacoch, po Katki-
nej smrti nás náhle opustila aj ona. 12. 8. 2016 
zomrela vo veku 44 rokov.

Mgr. Martina Bohunová
4

člen komisie pre šport pri MsZ v Senici. Pôso-
bil ako usporiadateľa pri obrátke na námestí v 
Šaštíne-Strážoch. Po zmene trati zostal Šaští-
nu-Strážach verný a ako vyslaný Seničan zodpo-
vedal za osobné veci, batožinu polmaratóncov a 
za ich prevoz späť do Senice. Náhle zomrel  dňa 
10.8.2017 vo veku 61 rokov.

Ing. Jozef Hrivňák

1 2

43

SPOMÍNAME



18 19

PRVÁ POMOC PRE SVALY A KĹBY

Používa Richard Varga
Štvornásobný majster sveta v akvatlone

NOVÝ RAD VÝROBKOV NA 
STAROSTLIVOSŤ O KĹBY 
A SVALY PRI ŠPORTE

Chladivé vankúšiky 
s okamžitým 
účinkom 

Hrejivý krém

Športový tejp

Kineziologické 
tejpovacie pásky

Opakovane použiteľné 
gélové vankúšiky

Ľadový sprej

Chladivý gél

COS_active_A5_18097_letak_SK.indd   1 21.05.18   15:34

MPS
SENICA
mestský podnik služieb

MESTKÁ POLÍCIA

S ENICA



Spravodaj k 30. ročníku Záhoráckeho maratónu a 15. polmaratónu 

vydalo Mesto Senica 4. júna 2018.

Redakčná rada: Erika Mášiková, Ivan Tobiáš, Viera Barošková, Jozef Komorný.

Grafická úprava: Marek Štítny

Fotografie: archív Mesta Senica

Tlač: GH studio Senica

Náklad: 500 kusov

www.zahorackymaraton.wbl.sk

Obrátka maratónu, ktorá bola na námestí  
v Šaštíne – Strážach do roku 2014

Jana Kubíčková s Pavlom Polesňákom, 
riaditeľom GPZ.

Seničan Ondrej Tirpák, účastník aj 
I. ročníka s dcérou Andreou Vačkovou

Seničanka Erika Farkašová, rod. Štefková 
s rodinným fanklubom

Zľava Pavel Kubíček, Marta Durnová, Josef Šohaj, 
Milan Orth a František Kubíček


