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Príhovor
Vážení športoví priatelia, milí Zbudžania,
priaznivci a sympatizanti obce Zbudza!
Tento dokument vznikol ako pripomienka „veľkých športových podujatí“ v obci
Zbudza v r.1975 – 1977 minulého storočia, či s nadsadením minulého tisícročia. Pre
súčasnú strednú a staršiu generáciu je reminiscenciou „zašlých čias“. Pre mladú a
najmladšiu generáciu by mal byť výzvou na zmeranie si síl, aj keď zrejme už len „na
diaľku“ so svojimi o „generáciu staršími rovesníkmi“, teraz už otcami, či aj dedmi.
Súťažilo sa v duchu fair – play, so snahou dodržať vtedy platné pravidlá
v jednotlivých disciplínach. Hlavné slovo mal však hlavný rozhodca tej ktorej disciplíny,
ktorý mohol prihliadnuť na „miestne zvyklosti“. Protesty sa riešili hneď na mieste aj keď
nejaké vážne sa nevyskytli.
Prvá časť „rekordérska“ je vlastne zhrnutím ďalších častí, ktoré dúfam, verne
zobrazujú samotné zápolenie súťažiacich. Podklady som čerpal z vlastných poznámok
z rokov 1975 – 1977. Predlohou k nim boli pôvodné evidenčné a výsledkové listiny
súťaží, ku ktorým som ako člen výboru DO SZM Zbudza i spoluorganizátor súťaží, v tej
dobe mal prístup. Je možné, že tieto prvotné doklady sú ešte niekde v archívoch a čakajú
na znovuobjavenie a zverejnenie ešte vo väčšom rozsahu ako som sa o to v tejto
publikácii pokúsil. Keďže som si opísal hlavne výsledky na prvých troch miestach súťaží,
ako aj umiestnenie „blízkych osôb“, nie všetky údaje sú teda úplné. Týka sa to najmä
najmladších vekových kategórií (žiaci).
Pre hodnotenie výkonnosti súťažiacich ale najmä pre porovnanie aj s „aktuálnymi
rovesníkmi“ boli stanovené tieto vekové kategórie:
muži
- osoby mužského pohlavia bez rozdielu veku,
chlapci (18r.)
- osoby mužského pohlavia, ktorí v danom roku
dosiahli vek max. 18 rokov,
chlapci (17r.)
- osoby mužského pohlavia, ktorí v danom roku
dosiahli vek max. 17 rokov,
chlapci (16r.)
- osoby mužského pohlavia, ktorí v danom roku
dosiahli vek max. 16 rokov,
chlapci (15r.)
- osoby mužského pohlavia, ktorí v danom roku
dosiahli vek max. 15 rokov,
chlapci (14r.)
- osoby mužského pohlavia, ktorí v danom roku
dosiahli vek max. 14 rokov,
najmladšia veková kategória pri hodnotení výkonov – rekordov.
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V rámci vyznačených kategórii je možné evidovať najhodnotnejšie výkony ako
rekordy obce Zbudza v príslušnej vekovej kategórii. V texte bolo použité nasledovné
označenie:

RZ - Rekord Zbudze, t.j. absolútne najlepší výkon dosiahnutý obyvateľom Zbudze
k uvedenému platnému dátumu. Súťažná kategória označená ako „muži“.

RZ - RRRR
Rekord Zbudze, t.j. najlepší výkon dosiahnutý obyvateľom Zbudze k uvedenému
roku, napr. RRRR=1975, v ďalších rokoch mohol byť vylepšení
na absolútne najlepší výkon.
R18 - Rekord Zbudze 18r., t.j. najlepší výkon dosiahnutý obyvateľom Zbudze,
ktorý v danom roku dosiahol vek max. 18 rokov.
Súťažná kategória označená ako „chlapci (18r.)“.
R17 - Rekord Zbudze 17r., t.j. najlepší výkon dosiahnutý obyvateľom Zbudze,
ktorý v danom roku dosiahol vek max. 17 rokov.
Súťažná kategória označená ako „chlapci (17r.)“.
R16 - Rekord Zbudze 16r., t.j. najlepší výkon dosiahnutý obyvateľom Zbudze,
ktorý v danom roku dosiahol vek max. 16 rokov.
Súťažná kategória označená ako „chlapci (16r.)“.
R15 - Rekord Zbudze 15r., t.j. najlepší výkon dosiahnutý obyvateľom Zbudze,
ktorý v danom roku dosiahol vek max. 15 rokov.
Súťažná kategória označená ako „chlapci (15r.)“.
R14 - Rekord Zbudze 14r., t.j. najlepší výkon dosiahnutý obyvateľom Zbudze,
ktorý v danom roku dosiahol vek max. 14 rokov.
Súťažná kategória označená ako „chlapci (14r.)“.
Pri porovnaní výkonov by si mali hlavne „vekoví súčasníci“ uvedomiť skutočnosť,
že všetky výkony boli dosiahnuté na športoviskách obce

Zbudza, teda prakticky na

trávnato-hlinitých povrchoch (okrem cyklistiky). Väčšina týchto športovísk predtým
reálne neexistovala a pre súťaže sa ich podarilo pripraviť len vďaka obetavej práci
organizátorov, či samotných športovcov.
Športu zdar!
Anton Meteňko

Zbudza, 2015
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Agilná DO SZM v Zbudzi v rokoch 19731977
Veľké športové podujatia v obci Zbudza v rokoch 1975-1977 vznikli organizačne
na pôde mládežníckej organizácie DO SZM (Dedinská organizácia Socialistického zväzu
mládeže) v Zbudzi, ktorá najmä v období r.1973-1977 vykazovala všestrannú činnosť
a tieto športové podujatia boli jedným z jej vrcholov. Za rok 1975 bola táto

organizácia vyhodnotená ako najlepšia v okrese Michalovce. Na jej čele v tom
čase stála Milina (Milka) Tkáčiková. Jadro mládežníckeho výboru popri nej tvorili ešte
jej spolužiačka Magda Hudakocová a ďalší gymnazisti: Gabo Dzurjovčin a Paľo Malý.

Obr. 1: Zloženie Výboru DO SZM v Zbudzi v druhej polovici roka 1975
Zdroj: Kronika DO SZM a mládeže obce Zbudza, s.135
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Zloženie výboru v roku 1975 bolo výsledkom symbiózy a spolupráce. Tvorili ho
približne rovnako chlapci aj dievčatá. Aj vekovo v ňom boli zastúpení rôzni mládežníci
(najmladší práve končil základnú školu a najstaršia už bola mladou nevestou). Tento
výbor bol hybnou organizačnou silou podujatí mládežníckej organizácie v Zbudzi.
Takmer celé mužské osadenstvo výboru sa podieľalo aj na športovej súťaži v roku
1975, či už ako súťažiaci, rozhodcovia, organizátori, ale aj ako „pracovná čata“
pripravujúca športoviská. Takým dobrovoľným, nestranným „arbitrom“ v roku 1975 bol
Gabriel Dzurjovčin. Pod jeho rozhodovaním sa uskutočnila väčšina súťaží, ktoré v ten
rok prebehli.

Obr. 2: Zloženie Výboru DO SZM v Zbudzi v roku 1976
Zdroj: Kronika DO SZM a mládeže obce Zbudza, s.151

Podobne ako v predchádzajúcom roku, aj v roku 1976, takmer celé mužské
osadenstvo sa zúčastnilo aktívne na športových súťažiach.
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Absolútne rekordy obce ZBUDZA
Uvádzame najlepšie výkony vo vybraných športových disciplínach dosiahnuté na
športoviskách v obci Zbudza občanmi obce bez prihliadnutia na vek športovca).

Disciplína

Športovec (rok narodenia)

Výkon

Dátum Akcia

ATLETIKA
beh na 60 m

Meteňko Anton (1958)

VII.1976 II.DOH

Meteňko Anton (1958)

7,2 s
12,2 s
165 cm
554 cm
11,60 m

beh na 100 m

Meteňko Anton (1958)

skok do výšky

Meteňko Anton (1958)

skok do diaľky

Meteňko Anton (1958)

vrh guľou
(6,25kg)
hod oštepom
(800g)

Meteňko Anton (1958)

50,90 m

VII.1976 II.DOH

VII.1976 II.DOH
VII.1976 II.DOH
VII.1976 II.DOH
VII.1976 II.DOH

CYKLISTIKA
Časovka (Zbudza
– Oreské a späť)

Soták Jozef (1961)

18:30,0min

26.8.1975 I.DOH

PLÁVANIE
60m voľný spôsob Čmiľ Jaro (1961)

53,3 s

VII.1976 II.DOH

Disciplíny sa buď uskutočnili ako jediné v danom odvetví, resp. sú považované za
akýsi merateľný štandard.
Dôležitý je rok dosiahnutia výkonu. Ak nie je dátum úplný, je uvedené časové
obdobie konania celej športovej akcie (II.DOH).
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Absolútne výkony v jednotlivých
disciplínach podľa vekových kategórií
Najlepšie dosiahnuté výkony v príslušnej vekovej kategórii sú zároveň rekordmi.
V absolútnom poradí troch najlepších (hodnotené ako kategória muži, t.j. bez rozdielu
veku športovca) sú uvedení len pretekári so svojím jediným najlepším dosiahnutým
výkonom.

ATLETIKA: beh na 100 m
Disciplína

Športovec (rok narodenia) Výkon

Dátum

Akcia

muži

Meteňko Anton (1958)

VII.1976

II.DOH

chlapci (18r.)

Meteňko Anton (1958)

VII.1976

II.DOH

chlapci (17r.)

Meteňko Ján (1962)

VII.1976

II.DOH

chlapci (16r.)

Meteňko Ján (1962)

VII.1976

II.DOH

chlapci (15r.)

Meteňko Ján (1962)

VII.1976

II.DOH

chlapci (14r.)

Meteňko Ján (1962)

VII.1976

II.DOH

absolútne
poradie

1. Meteňko Anton (1958)
2. Meteňko Jozef (1957)
3. Meteňko Ján (1962)

12,2 s
12,2 s
15,2 s
15,2 s
15,2 s
15,2 s
12,2 s
12,4 s
15,2 s

VII.1976
VII.1976
VII.1976

II.DOH
II.DOH
II.DOH

Disciplína

Športovec (rok narodenia) Výkon

Dátum

Akcia

muži

Meteňko Anton (1958)

VII.1976

II.DOH

chlapci (18r.)

Meteňko Anton (1958)

VII.1976

II.DOH

chlapci (17r.)

Meteňko Anton (1958)

chlapci (16r.)

Hirjak Anton (1959)

chlapci (15r.)

Meteňko Ján (1962)

chlapci (14r.)

Meteňko Ján (1962)

ATLETIKA: beh na 60 m
7,2 s
7,2 s
7,7 s
7,91 s
9,1 s
9,1 s

28.8.1975 I.DOH
28.8.1975 I.DOH
VII.1976

II.DOH

VII.1976

II.DOH

Keďže sa súbežne konala aj disciplína beh na 50m, absolútne poradie nie je stanovené.
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ATLETIKA: beh na 50 m
Disciplína

Športovec (rok narodenia) Výkon

chlapci (15r.)

Ferko Dušan (1960)

chlapci (14r.)

Meteňko Ján (1962)

7,1 s
7,4 s

Dátum

Akcia

28.8.1975

I.DOH

28.8.1975

I.DOH

Disciplína bola určená len pre mladšie vekové kategórie, neskôr ju plne nahradil beh na
60 m, resp. 100 m, vzhľadom na tieto skutočnosti absolútne poradie nebolo stanovené.

ATLETIKA: skok do diaľky
Disciplína

Športovec (rok narodenia)

muži

Meteňko Anton (1958)

chlapci (18r.)

Meteňko Anton (1958)

chlapci (17r.)

Meteňko Anton (1958)

chlapci (16r.)

Ferko Dušan (1960)

chlapci (15r.)

Ferko Dušan (1960)

chlapci (14r.)

Meteňko Ján (1962)

absolútne
poradie

1. Meteňko Anton (1958)
2. Ferko Dušan (1960)
3. Meteňko Jozef (1957)

Výkon

Dátum

Akcia

554 cm
554 cm
525 cm
500 cm
449 cm
425 cm
554 cm
500 cm
490 cm

VII.1976

II.DOH

VII.1976

II.DOH

26.8.1975

I.DOH

VII.1976

II.DOH

26.8.1975

I.DOH

VII.1976

II.DOH

VII.1976

II.DOH

VII.1976

II.DOH

VII.1976

II.DOH

ATLETIKA: skok do výšky
Disciplína

Športovec (rok narodenia)

muži

Meteňko Anton (1958)

chlapci (18r.)

Meteňko Anton (1958)

chlapci (17r.)

Meteňko Anton (1958)

chlapci (16r.)

Ferko Dušan (1960)

chlapci (15r.)

Čmiľ Jaro (1961)

absolútne
poradie

1. Meteňko Anton (1958)
2. Ferko Dušan (1960)
3. Meteňko Jozef (1957)

Výkon

Dátum

Akcia

165 cm
165 cm
155 cm
150 cm
130 cm
165 cm
150 cm
145 cm

VII.1976

II.DOH

VII.1976

II.DOH

26.8.1975

I.DOH

VII.1976

II.DOH

VII.1976

II.DOH

VII.1976

II.DOH

VII.1976

II.DOH

VII.1976

II.DOH

Pozn. Držiteľ rekordu v kategórii „chlapci (14r.)“ zatiaľ nie je na základe existujúcich
podkladov identifikovaný.
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ATLETIKA: vrh guľou
Disciplína

Športovec (rok narodenia)

muži – 6,25kg

Meteňko Anton (1958)

chlapci(18r)–6,25kg Meteňko Anton (1958)
chlapci(17r)–5,00kg Meteňko Anton (1958)
chlapci(16r)–5,00kg Uhaľ Dušan (1959)
chlapci(14r)–4,00kg Meteňko Ján (1962)

Výkon

Dátum

Akcia

11,60 m
11,60 m
10,93 m
8,89 m
9,51 m

VII.1976

II.DOH

VII.1976

II.DOH

27.8.1975 I.DOH
27.8.1975 I.DOH
VII.1976

II.DOH

Jednotlivé kategórie mali náčinie rôznej hmotnosti, absolútne poradie nie je stanovené.
Pozn. Držiteľ rekordu v kategórii „chlapci (15r.)“ zatiaľ nie je na základe existujúcich
podkladov identifikovaný.

ATLETIKA: hod kriketovou loptičkou - 150g
Disciplína

Športovec (rok narodenia)

chlapci (17r.) Meteňko Anton (1958)
chlapci (16r.) Meteňko Anton (1958)
chlapci (15r.) Vrábel Jozef (1960)
chlapci (14r.) Meteňko Ján (1962)
absolútne
1. Meteňko Anton (1958)
poradie 2. Vrábel Jozef (1960)
3. Kločanka Václav (1960)

Výkon

Dátum

Akcia

82,05 m
72,40 m
60,30 m
47,82 m
82,05 m
60,30 m
59,78 m

27.8.1975

I.DOH

27.8.1974

KMS

27.8.1975

I.DOH

VII.1976

II.DOH

27.8.1975

I.DOH

27.8.1975

I.DOH

27.8.1975

I.DOH

Túto disciplínu možno hodnotiť ako najviac obsadenú v r.1975, priamej súťaže sa
zúčastnilo 22 štartujúcich pretekárov.
Disciplína patrí skôr medzi žiacke. Zohľadnené sú len vekové kategórie, v ktorých
sa v danom období pretekári ocitli. Uvedenie aj vyšších vekových kategórií by vylepšilo
rekordérsku bilanciu najlepšieho pretekára.
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ATLETIKA: hod oštepom - 800g
Disciplína

Športovec (rok narodenia)

muži

Meteňko Anton (1958)

chlapci (18r.)

Meteňko Anton (1958)

chlapci (17r.)

Meteňko Ján (1962)

chlapci (16r.)

Meteňko Ján (1962)

chlapci (15r.)

Meteňko Ján (1962)

chlapci (14r.)

Meteňko Ján (1962)

absolútne
poradie

1. Meteňko Anton (1958)
2. Dzivák Štefan (1958)
3. Meteňko Jozef (1957)

Výkon

50,90 m
50,90 m
23,50 m
23,50 m
23,50 m
23,50 m
50,90 m
26,30 m
24,68 m

Dátum Akcia
VII.1976

II.DOH

VII.1976

II.DOH

VII.1976

II.DOH

VII.1976

II.DOH

VII.1976

II.DOH

VII.1976

II.DOH

VII.1976

II.DOH

VII.1976

II.DOH

VII.1976

II.DOH

Najlepší výkon v tejto disciplíne 50,90m možno hodnotiť ako najhodnotnejší
z atletických výkonov preukazateľne dosiahnutých na území obce Zbudza
do r.1976 a pravdepodobne aj do r.2015.
Najlepší výkon je takmer súčtom výkonov ďalších 2 pretekárov v absolútnom poradí.
Pozn. Pre prípadné porovnanie výsledkov najmä u mladších kategórií je potrebné
prihliadať na skutočnosť, že všetky kategórie súťažili jednotným náčiním, resp.
jediným štandardným oštepom hmotnosti 800g.
Týchto osem disciplín možno považovať za „štandardné merateľné“ v rámci
športového odvetvia „Ľahká atletika“.
Najlepšie dosiahnuté výkony v disciplínach: Štvorboj, Päťboj, Šesťboj a beh Zbudze
nehodnotíme ako rekordy obce Zbudza.

- 12 Všetky výkony dosiahnuté na športoviskách obce Zbudza!!!

Pamätnica pri príležitosti 40. výročia I. Dedinskej športovej olympiády v obci Zbudza v roku 1975
DOH – Dedinské olympijské hry!

PLÁVANIE: 60 m voľný spôsob
Disciplína

Športovec (rok narodenia)

muži

Čmiľ Jaro (1961)

chlapci (18r.)

Čmiľ Jaro (1961)

chlapci (17r.)

Čmiľ Jaro (1961)

chlapci (16r.)

Čmiľ Jaro (1961)

chlapci (15r.)

Čmiľ Jaro (1961)

chlapci (14r.)

Ferko Emil (1962)

absolútne
poradie

1. Čmiľ Jaro (1961)
2. Ferko Emil (1962)
3. Štachyra Vlado (1962)

Výkon

Dátum

Akcia

53,3 s
53,3 s
53,3 s
53,3 s
53,3 s
1:00,1 min.
53,3 s
1:00,1 min.
1:10,0 min.

VII.1976

II.DOH

VII.1976

II.DOH

VII.1976

II.DOH

VII.1976

II.DOH

VII.1976

II.DOH

VII.1976

II.DOH

VII.1976

II.DOH

VII.1976

II.DOH

VII.1976

II.DOH

Trať pre túto disciplínu bola vytýčená na toku rieky Laborec. Výkon je o to
hodnotnejší, že sa neštartovalo z pevných blokov, ani z brehu, ale priamo z vody, z línie
vytýčenej rozhodcami.

CYKLISTIKA: časovka (Zbudza - Oreské a späť)
Disciplína

Športovec (rok
narodenia)

Výkon

Dátum Akcia

muži

Soták Jozef (1961)

26.8.1975 I.DOH

chlapci (18r.)

Soták Jozef (1961)

chlapci (17r.)

Soták Jozef (1961)

chlapci (16r.)

Soták Jozef (1961)

chlapci (15r.)

Soták Jozef (1961)

chlapci (14r.)

Soták Jozef (1961)

absolútne
poradie

1. Soták Jozef (1961)

18:30,0 min.
18:30,0 min.
18:30,0 min.
18:30,0 min.
18:30,0 min.
18:30,0 min.
18:30,0 min.
18:46,9 min.
18:54,0 min.

2. Žužo Peter (1960)
3. Vrábel Jozef (1960)

26.8.1975 I.DOH
26.8.1975 I.DOH
26.8.1975 I.DOH
26.8.1975 I.DOH
26.8.1975 I.DOH
26.8.1975 I.DOH
26.8.1975 I.DOH
VII.1976 II.DOH

Trať tejto disciplíny bola vytýčená: Zbudza, most Baňka pri ihrisku – Oreské,
začiatok obce a späť. Súťaž sa konala za plnej cestnej premávky.
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Sumárny prehľad rekordérov obce
ZBUDZA
Na záver prehľadu absolútnych výkonov – rekordov jednotlivých disciplín podľa
vekových kategórií, by iste bolo zaujímavé zostaviť i celkovú štatistickú bilanciu
jednotlivcov, rekordérov – držiteľov týchto rekordov podľa ich počtu. Vzhľadom na
vekové rozdiely športovcov boli stanovené spomínané vekové kategórie.
Mladší športovec s vynikajúcou výkonnosťou sa mohol presadiť v každej vyššej
vekovej kategórii. Jediným športovcom, ktorý je držiteľom rekordu v každej vekovej
kategórii je Jozef Soták.

Prehľad rekordérov obce Zbudza - držiteľov rekordov
podľa ich počtu vo vekových kategóriách
Športovec
(r. narodenia)

Rekord R18 R17 R16 R15 R14 Spolu
Zbudze

Meteňko Anton (1958)
6
6
5
1
Meteňko Ján (1962)
2
2
3
7
Čmiľ Jaro (1961)
1
1
1
1
2
Soták Jozef (1961)
1
1
1
1
1
1
Ferko Dušan (1960)
2
2
Ferko Emil (1962)
1
Hirjak Anton (1959)
1
Uhaľ Dušan (1959)
1
Vrábel Jozef (1960)
1
SPOLU
8
8
9
9
9
9
Pre nedostupnosť údajov nie sú zarátaní rekordéri týchto disciplín:
vrh guľou – R15, skok do výšky – R14.

18
14
6
6
4
1
1
1
1
52

Pozn. Vzhľadom na problematické porovnávanie výkonov nie sú zahrnutí
„rekordéri“ a ich rekordy v týchto disciplínach: Štvorboj, Päťboj, Šesťboj a beh Zbudze.
Pri ich zohľadnení by sa určite objavilo v zozname rekordérov aj meno ďalšieho
športovca a prví dvaja v zozname by prekročili hranicu 20-násobných rekordérov obce
Zbudza.
V ďalšej časti publikácie sú výsledky podujatí, na ktorých tieto rekordy, ale ich
ďalšie hodnotné výkony vznikli.
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I. DOH
Zbudza 26.VIII. – 29.VIII.1975
konali sa pod názvom

DEDINSKÁ ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA
Súťaž o putovný pohár SNP
Koncom augusta v roku 1975 zorganizovala mládežnícka organizácia v obci Zbudza
pod vedením svojej predsedníčky Milky Tkáčikovej veľké športové podujatie pod
názvom:

DEDINSKÁ ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA.
Vzhľadom na rozsah tohto podujatia, na myšlienky vzniku a symboliku, ktorá sa
ujala v nasledujúcom roku pri vytváraní diplomov z tohto podujatia a najmä na ohlas
medzi mládežou, ho môžeme právom považovať za veľký športový sviatok obce, vo svete
porovnateľný napr. s Olympijskými hrami. Preto tieto súťaže uvádzame aj ako

DOH – Dedinské olympijské hry.
V roku 1975 boli odmenené diplomom prvé tri umiestnenia v každej súťažnej
disciplíne. Pre potreby objektívnejšieho porovnania výkonov boli iba pri bodovaní
atletických disciplín použité tabuľky pre vekové kategórie.
V roku 1975 sa prijala zásada, že pri rovnosti bodov v disciplíne rozhoduje lepší
výkon. Toto kritérium zvýhodňovalo vekovo staršieho športovca. V celkovom hodnotení
jednotlivcov sa za umiestnenie v užšom finále každej disciplíny (prvých 6 miest)
prideľovali body olympijským systémom:

1.miesto
2.miesto
3.miesto
4.miesto
5.miesto
6.miesto

6 bodov
5 bodov
4 body
3 body
2 body
1 bod

Popri názve disciplíny je uvedený počet súťažiacich pretekárov. Približný je popis
umiestnenia športoviska i mená rozhodcov.
Disciplína atletický päťboj sa hodnotila ako súčet dosiahnutých bodov
v jednotlivých jeho disciplínach. Disciplíny sú zoradené približne v časovom slede ako
prebiehali.
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Zbudza 26.VIII.1975
CYKLISTIKA: časovka (Zbudza - Oreské a späť)

počet pretekárov: 8

Poradie Športovec (rok narodenia) Výkon

Rekord

1.

Soták Jozef (1961)

18:30,0 min.

2.

Žužo Peter (1960)

3.

Vrábel Jozef (1960)

18:46,9 min.
19:57,7 min.

RZ
R14,R15,R16
R17,R18

Trať tejto disciplíny bola vytýčená: Zbudza, most Baňka pri ihrisku – Oreské,
začiatok obce a späť. Súťaž sa konala za plnej cestnej premávky. Popri víťazovi súťaže si
iste pozornosť zaslúžil najmä pretekár na bronzovej priečke, ktorý ju obsadil aj napriek
pádu. Hlavný rozhodca (časomerač): Gabriel Dzurjovčin.

ATLETIKA: skok do diaľky

počet pretekárov: 16

Poradie Športovec (rok narodenia) Výkon
1.

Meteňko Anton (1958)

2.

Ferko Dušan (1960)

3.

Žužo Anton (1959)

Body Rekord
525 cm
17 RZ-1975,R17
449 cm
14
R15
431 cm
13

Rozbežisko bolo vytýčené popri severovýchodnom okraji futbalového ihriska
v skrátenej dĺžke max. 20 m, čo trochu obmedzovalo rozbeh hlavne vekovo starších
pretekárov. Hlavný rozhodca (vrchník): Gabriel Dzurjovčin.

Zbudza 27.VIII.1975
ATLETIKA: vrh guľou – 5 kg

počet pretekárov: 18

Poradie Športovec (rok narodenia) Výkon
1.

Meteňko Anton (1958)

2.

Uhaľ Dušan (1959)

3.

Hirjak Anton (1959)

Body Rekord
10,93 m 15
RZ-1975, R17
8,89 m 11
R16
8,28 m 10

Ako náradie miesto gule poslúžilo ociachované 5 kg závažie v tvare valca. Súťažilo sa
v tieni stromov rastúcich popri východnej strane ihriska, neďaleko potoka.
Hlavný rozhodca (vrchník): Gabriel Dzurjovčin.
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ATLETIKA: hod kriketovou loptičkou – 150 g

Poradie

počet pretekárov: 22

Športovec (rok narodenia) Výkon

1.

Meteňko Anton (1958)

2.

Vrábel Jozef (1960)

3.

Kločanka Václav (1960)

Body
82,05 m 19
60,30 m 16
59,78 m 15

Rekord
RZ, R17
R15

Táto disciplína bola najviac obsadenou v programe tohto podujatia. Prebiehala na
futbalovom ihrisku, severojužným smerom. Najlepší dosiahnutý výkon siahal približne
„od 5-ky k 5-ke“. Hlavný rozhodca (vrchník): Gabriel Dzurjovčin.

Zbudza 28.VIII.1975
ATLETIKA: šprint na 50m, 60m

počet pretekárov: 13

Poradie Športovec (rok narodenia) Výkon
1.

Hirjak Anton (1959)

2.

Meteňko Anton (1958)

3.

Ferko Dušan (1960)
rozbehy

Meteňko Anton (1958)

Body Rekord
7,91 s
17
R16 60m
7,93 s
17
7,10 s
16
R15 50m
7,70 s 17 R17 60m

Táto disciplína bola vlastne zložená z dvoch samostatne konaných disciplín:
beh na 50m pre 15-ročných a mladších, beh na 60m pre starších.
Prebiehala na futbalovom ihrisku, severojužným smerom vo vytýčených dráhach.
Zaujímavé je, že najlepší výkon na 60m dosiahol pretekár v rozbehu. Vo finále sa mu ho
však nepodarilo zopakovať, čo ho zrejme stálo prvenstvo.
Hlavný rozhodca (časomerač): Anton Žužo.

ATLETIKA: skok do výšky

počet pretekárov: 16

Poradie Športovec (rok narodenia) Výkon
1.

Meteňko Anton (1958)

2.

Hirjak Anton (1959)

3.

Meteňko Jozef (1957)

Body Rekord
155 cm 18 RZ – 1975, R17
140 cm 15
140 cm 14

Súťaž prebiehala pri východnej strane ihriska v priestore bývalého volejbalového
ihriska, neskôr aj tenisového kurtu. Jedna z najnáročnejších disciplín na organizačné
zabezpečenie. Dopadisko bolo vytvorené z balíkov lisovanej slamy. Tolerovali sa aj rôzne
štýly skoku, napr. strieborný medailista predviedol „rybičku“.
Hlavný rozhodca (vrchník): Gabriel Dzurjovčin.
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Zbudza 29.VIII.1975
ATLETIKA: Päťboj

Poradie

počet pretekárov: 23

Športovec (rok narodenia)

1.

Meteňko Anton (1958)

2.

Žužo Anton (1959)

3.

Meteňko Ján (1962)

Výkon
86 b
63 b
59 b

Podobné disciplíny predstavujú akúsi všestrannosť športovcov. Šancu mali najmä
športovci, ktorý sa zúčastnili každej atletickej disciplíny, resp. podali vyrovnané výkony
vo väčšine z nich. Takým trpezlivým zberateľom bodov bol najmä pretekár na bronzovej
priečke, ktorý dovtedy nemal žiadne medailové umiestnenie. Jeho športový čas však
prišiel najmä v ďalšom roku.
Súťaž bola vlastne administratívnym zhodnotením všetkých súťažiacich, ktorí sa
zapojili a mali platný štart aspoň v jednej z ľahkoatletických disciplín.
Táto disciplína bola zložená z týchto samostatne konaných atletických disciplín:
beh na 50m resp. 60m,
skok do diaľky,
skok do výšky,
vrh guľou,
hod kriketovou loptičkou.
Víťaz súťaže atletickej všestrannosti dosiahol v
beh na 60m
skok do diaľky
skok do výšky
vrh guľou (5 kg)
hod kriketovou loptičkou

nej tieto výsledky:
7,70 s
525 cm
155 cm
10,93 m
82,05 m

17b
17b
18b
15b
19b
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Medaily jednotlivcov
Športovec (rok narodenia)

počet pretekárov: 23
Zlato Striebro Bronz Spolu

Meteňko Anton (1958)

5

1

-

Hirjak Anton (1959)

1

1

1

Soták Jozef (1961)

1

-

-

Ferko Dušan (1960)
Vrábel Jozef (1960)
Žužo Anton (1959)

-

1
1
1

1
1
1

Uhaľ Dušan (1959)
Žužo Peter (1960)

-

1
1

-

Kločanka Václav (1960)
Meteňko Ján (1962)
Meteňko Jozef (1957)

-

-

1
1
1

6
3
1
2
2
2
1
1
1
1
1

Medailové umiestnenie získalo teda celkom 11 jednotlivcov.
Medailové hodnotenie jednotlivcov nevystihovalo celkom mieru angažovania sa
v jednotlivých disciplínach, preto sa neprijalo za oficiálne. Objektívnejšie bolo
nasledovné hodnotenie.

Celkové hodnotenie jednotlivcov , počet pretekárov: 23
Poradie

Športovec (rok narodenia) Výkon

1.

Meteňko Anton (1958)

2.

Hirjak Anton (1959)

3.

Žužo Anton (1959)

35 b
17 b
16 b

Umiestnenie na prvých šiestich (finálových) miestach každej zo 7 individuálnych
disciplín sa hodnotilo systémom:
1. miesto
6 bodov
2. miesto
5 bodov
3. miesto
4 body
4. miesto
3 body
5. miesto
2 body
6. miesto
1 bod.
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Celkové zhodnotenie podujatia
I. DOH – „Dedinské olympijské hry“, či „DEDINSKÁ ŠPORTOVÁ
OLYMPIÁDA“, sa konali v dňoch 26.VIII. – 29.VIII. 1975. Samotné súťaže prebehli
v prvých troch dňoch. V deň ukončenia disciplíny bolo aj jej vyhodnotenie a udelenie
diplomov. V posledný deň podujatia sa vyhodnotil atletický Päťboj i celkové hodnotenie
jednotlivcov.
Popri športových výkonoch a možno povedať i masovej účasti štartujúcich je
potrebné vidieť i úsilie ľudí, bez ktorých by toto podujatie nemalo úspech. Organizačne
ho zabezpečovala vtedajšia mládežnícka organizácia DO SZM v Zbudzi pod vedením
predsedníčky Milky Tkáčikovej.
Absolútne nestranným bol aj Gabriel Dzurjovčin, hlavný rozhodca vo väčšine
konaných športových disciplín.
I. DOH mali celkom 7 disciplín určených pre jednotlivcov – mužov. Obodované
výkony (podľa veku) rozhodovali o umiestnení v ľahkoatletických disciplínach. Pri
rovnosti bodov rozhodoval lepší absolútny výkon, to zvýhodňovalo vekovo staršieho
pretekára.
Podujatia sa zúčastnilo celkom 23 športovcov, občanov – obyvateľov obce Zbudza.
Diplomom boli ocenení športovci na prvých 3 miestach v každej disciplíne aj
v celkovom hodnotení (za maličkú chybu krásy, skôr z historického pohľadu, môžeme
považovať snáď len ich vyhotovenie poplatné vtedajšej dobe, týka sa však len roku
1975, samotné športové výkony to však nijako neovplyvnilo). Víťaz celkového
hodnotenia bol odmenený aj vázou, cenou DO SZM – putovným pohárom SNP.
Najlepšie výsledky i výkony v nich dosahovali športovci vo veku 15-18 rokov, teda
ročníky narodenia 1957 - 1960. Športové ambície tých mladších sa mali naplniť
v ďalších rokoch.
Za najlepší individuálny výkon hier (I.DOH) možno (i podľa tabuľkových bodov)
považovať víťazný výkon v hode kriketovou loptičkou.
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Obr. 3: Zápis o podujatí v Kronike DO SZM v Zbudzi z roku 1975
Zdroj: Kronika DO SZM a mládeže obce Zbudza, s.143
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II. DOH
Zbudza 12.VII. – 27.VII.1976
konali sa pod názvom Dedinská športová olympiáda
Aj ďalší ročník športového podujatia, organizovala v roku 1976 mládežnícka
organizácia v obci Zbudza pod vedením jej predsedníčky Milky Tkáčikovej.
Toto veľké športové podujatie sa konalo pod názvom:

DEDINSKÁ ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA
Podobne ako v roku 1975, aj v tomto roku boli diplomami odmenené prvé 3
umiestnenia v každej súťažnej individuálnej disciplíne. Pre potreby objektívnejšieho
porovnania výkonov boli, ale žiaľ iba pri bodovaní väčšiny atletických disciplín použité
nové bodovacie tabuľky pre vekové kategórie. V roku 1976 sa prijala zásada, že pri
rovnosti bodov v disciplíne rozhoduje nižší vek športovca. Toto kritérium jasne
zvýhodňovalo vekovo mladšieho športovca. Malo však podnietiť hlavne vekovo starších
športovcov k lepším výkonom.
V celkovom hodnotení sa za umiestnenie v užšom finále každej disciplíny (prvých 6
miest) prideľovali body olympijským systémom:
1.miesto
7 bodov
2.miesto
5 bodov
3.miesto
4 body
4.miesto
3 body
5.miesto
2 body
6.miesto
1 bod
Popri názve disciplíny je uvedený počet súťažiacich pretekárov. Približný je popis
umiestnenia športoviska i mená rozhodcov. Presný dátum konania konkrétnej súťaže nie
je uvedený. Na diplomoch sa uvádza dátum ich vyhotovenia, 26.VII.1976 - posledný
deň konania podujatia, kedy bolo slávnostné vyhlasovanie výsledkov, odovzdávanie cien
a diplomov.
Ako istá kompenzácia pre vekovo starších športovcov sa preto súčasne
vyhodnocovali jednotlivé výkony vo vekových kategóriách v rámci súbežne prebiehajúcej
súťaže:

Majstrovstvá obce Zbudza.

Disciplíny sú zoradené približne v časovom slede ako prebiehali.
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Zbudza 12.7. – 27.7. 1976
CYKLISTIKA: časovka (Zbudza - Oreské a späť)
Poradie Športovec (rok narodenia)

počet pretekárov: 7
Výkon

Rekord

1.
Soták Jozef (1961)
18:42,0 min.
2.
Vrábel Jozef (1960)
18:54,0 min.
3.
Žužo Anton (1959)
19:10,2 min.
Trať tejto disciplíny bola opäť vytýčená: Zbudza, most Baňka pri ihrisku – Oreské,
začiatok obce a späť. Súťaž sa konala za plnej cestnej premávky. Výsledky disciplíny boli
oproti predchádzajúcemu roku slabšie, rekord odolal. Favorit však zopakoval svoje
prvenstvo, polepšil si aj 2. v poradí. Hlavný rozhodca (časomerač): Jozef Meteňko.

ATLETIKA: skok do diaľky
Poradie

Športovec (rok narodenia)

1.

Ferko Dušan (1960)

2.

Mandžák Marián (1963)

3.

Meteňko Ján (1962)
4.

Meteňko Anton (1958)

12.

Meteňko Jozef (1957)

počet pretekárov: 22
Výkon Body Rekord

500 cm 12
R16
400 cm 11
425 cm 11
R14
554 cm 11 RZ, R18
490 cm 8

Rozbežisko bolo vytýčené „pod stromami“ za východným okrajom futbalového
ihriska a dávalo dosť priestoru na rozbeh. Prejavilo sa to výbornými výkonmi. Aj účasť
bola „masová“. Výrazne sa prejavila hlavne mladá generácia, ktorá využila pravidlá platné
pre r.1976 a „prevrátila absolútne poradie“. Najmä v tejto disciplíne to bolo veľmi
výrazné. Absolútny rekord Zbudze „stačil iba na 4.miesto na olympiáde“ a tretí najlepší
pretekár v historických tabuľkách skončil dokonca až na 12. mieste.
Hlavný rozhodca (vrchník): Anton Žužo.

ATLETIKA: vrh guľou
Poradie

Športovec (rok narodenia)

počet pretekárov: 10
Výkon

Body Rekord

Meteňko Anton (1958)

9,51 m
11,60 m

12
12

Geľatko Ondrej (1963)

7,08 m

8

1.

Meteňko Ján (1962)

2.
3.

R14 (4kg)
RZ, R18
(6,25kg)

K dispozícii boli tieto dve náčinia: 4,00 kg pre kategórie žiakov; 6,25 kg pre ostatné
kategórie. Hlavný rozhodca (vrchník): Anton Žužo.
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ATLETIKA: skok do výšky
Poradie

Športovec (rok narodenia)

1.

Meteňko Anton (1958)

2.

Ferko Dušan (1960)

3.

Čmiľ Jaro (1961)

4.

Meteňko Jozef (1957)

počet pretekárov: 15
Výkon

165 cm
150 cm
130 cm
145 cm

Body

15
14
11

Rekord

RZ, R18
R16
R15

11

Podobne ako v minulom roku, patrila táto disciplína k najnáročnejším na
organizačné zabezpečenie. Dopadisko bolo vytvorené z balíkov lisovanej slamy, vystlané
voľnou slamou a prikryté, čo umožňovalo vyskúšať aj nový štýl - flop. Tento štýl
„strihnutý“ nožničkami úspešne predvádzali pretekári na 2. a 3. mieste. Súťaž prebiehala
„Za kertu“, kde práve družstevníci „lisovali slamu“, takže o materiál doskočiska, ale aj o
hodnotné výkony nebola núdza. Hlavný rozhodca (vrchník): Dušan Čmiľ.

ATLETIKA: šprint na 50m, 60m
Poradie

Športovec (rok narodenia)

počet pretekárov: 6
Výkon Body

1.

Meteňko Anton (1958)

7,2 s

17

2.

Meteňko Jozef (1957)

3.

Geľatko Ondrej (1963)

7,4 s
8,5 s

15
10

4.

Meteňko Ján (1962)

9,1 s

Rekord

RZ,R18
60m
60m
50m

10 R14; 60m

Táto disciplína bola vlastne zložená z dvoch samostatne konaných disciplín:
beh na 60m,
beh na 50m.
Športovec starší ako 15 rokov mohol súťažiť iba v behu na 60m, mladší si mohli
vybrať. Keďže do oboch viacbojov sa hodnotil beh na 60m, mnohí zvolili práve túto
disciplínu. Prebiehala na novo vytýčených dráhach „Za kertu“.
Výborné časy dosiahli najmä starší pretekári aj vďaka obutým tretrám.
Hlavný rozhodca (časomerač): Anton Žužo.
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ATLETIKA: beh na 100m
Poradie

počet pretekárov: 6

Športovec (rok narodenia)

Výkon

Body

1.

Meteňko Anton (1958)

2.

Meteňko Jozef (1957)

3.

Meteňko Ján (1962)

12,2 s
12,4 s
15,2 s

13
12
4

Rekord

RZ; R18
R14; R15;
R16; R17

Kráľovská šprintérska disciplína mala pomerne slabú účasť. Prebiehala na novo
vytýčených dráhach „Za kertu“. Výborné časy dosiahli najmä starší pretekári aj vďaka
obutým tretrám. Hlavný rozhodca (časomerač): Anton Žužo.

ATLETIKA: hod kriketovou loptičkou – 150 g
Poradie

Športovec (rok narodenia)

1.

Meteňko Ján (1962)

2.

Dzurjovčin Ľubo (1962)

3.

Kolesár Peter (1964)

Výkon

47,82 m
45,32 m
37,40 m

počet pretekárov: 8
Body

10
10
9

Rekord

R14

Túto disciplínu mali v programe iba žiacke kategórie. Prebiehala na futbalovom
ihrisku, severojužným smerom. Hlavný rozhodca (vrchník): Anton Meteňko.

ATLETIKA: hod oštepom – 800 g
Poradie

Športovec (rok narodenia)

počet pretekárov: 6
Výkon

Body

Meteňko Ján (1962)

50,90 m
23,50 m

17
5

Dzivák Štefan (1958)

26,30 m

5

1.

Meteňko Anton (1958)

2.
3.

Rekord

RZ; R18
R14; R15;
R16; R17

Tejto disciplíny sa mohol zúčastniť každý pretekár. Vyhodnocovali sa však vekové
kategórie dorastencov a mužov. Prebiehala na futbalovom ihrisku, severojužným
smerom. Veľkým problémom bolo nájsť vhodnú techniku: správny odhod a dopad
náčinia, čo odradilo mnohých, ktorí mienili v tejto disciplíne zápoliť, ale po
tréningových pokusoch zostali radšej v roli divákov.
V tejto disciplíne sa zrodil najlepší individuálny športový výkon nielen tohto
podujatia, ale zrejme aj celej športovej histórie individuálnych súťaží na území obce
Zbudza. V roku 1976 to bol zrejme aj najlepší výkon v tejto disciplíne dosiahnutý na
území okresu Michalovce.
Hlavný rozhodca (vrchník): Anton Žužo.
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ATLETIKA: Beh Zbudze
Poradie

počet pretekárov: 7

Športovec (rok narodenia)

1.

Meteňko Jozef (1957)

2.

Meteňko Ján (1962)

3.

Meteňko Anton (1958)

Výkon

6:22,6 min
6:31,0 min
6:37,0 min

Po behoch na dlhšie trate volali mnohí športovci už dávnejšie. Škoda, že
premiérovej súťaže sa ich nezúčastnilo veľa. Trať mala dĺžku okolo 1700 – 2000 m.
Vytýčená bola v novej bežeckej lokalite „Za kertu“. Štart bol hromadný. Podobne ako
v ostatných disciplínach, v ktorých nebolo použité bodové hodnotenie rozhodoval
absolútny výkon. Hlavný rozhodca (časomerač): Anton Žužo.

ATLETIKA: Štvorboj
Poradie

počet pretekárov: 18
Športovec (rok narodenia)

1.

Meteňko Ján (1962)

2.

Geľatko Ondrej (1963)

3.

Dzurjovčin Ľubo (1962)

Výkon

38 b
32 b
19 b

Podobné disciplíny predstavujú akúsi všestrannosť športovcov. Aby mali šancu
uspieť aj mladší športovci, tento viacboj bol určený len pre žiacke kategórie.
Disciplínu tvoril súčet bodových ohodnotení v týchto atletických disciplínach:
beh na 50m resp. 60m,
skok do diaľky,
skok do výšky,
hod kriketovou loptičkou.
Víťaz tejto súťaže dosiahol tieto výsledky:
beh na 60m
9,1 s
skok do diaľky
425 cm
skok do výšky
110 cm
hod kriketovou loptičkou
47,82 m

10b
11b
7b
10b.
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ATLETIKA: Šesťboj

počet pretekárov: 37

Poradie Športovec (rok narodenia)
1.

Meteňko Anton (1958)

2.

Meteňko Jozef (1957)

3.

Meteňko Ján (1962)

Výkon

85 b
50 b
49 b

Bola to zrejme najmasovejšia súťaž v histórii individuálnych disciplín konaných
v obci Zbudza vôbec. Klasifikovaní boli všetci súťažiaci, ktorí sa zúčastnili aspoň v jednej
z týchto atletických disciplín:
beh na 60m, beh na 100m, skok do diaľky,
skok do výšky, vrh guľou, hod oštepom.
Víťaz súťaže dosiahol tieto výsledky:
beh na 60m
7,2 s
17b
beh na 100m
12,2 s
13b
skok do diaľky
554 cm
11b
skok do výšky
165 cm
15b
vrh guľou (6,25kg)
11,60 m
12b
hod oštepom (800 g)
50,90 m
17b
Výkony v troch disciplínach: beh na 60m, skok do diaľky, skok do výšky sú
doteraz (2015) osobnými rekordmi v týchto disciplínach víťaza súťaže (a zrejme
vzhľadom na vek športovca i charakter týchto disciplín, ostávajú už osobne
neprekonateľnými).
Pre porovnanie, tento športovec sa v septembri 1976 zúčastnil aj preteku
v atletickom desaťboji na Majstrovstvách Východoslovenského kraja vo Svite. Päť
z disciplín šesťboja (okrem behu na 60m) boli totožné s 5-imi disciplínami desaťboja.
Pretekár v nich dosiahol tieto výkony:
beh na 100m
12,2 s
skok do diaľky
537 cm
skok do výšky
150 cm
vrh guľou (6,25kg)
11,42 m
hod oštepom (800 g)
48,30 m
Práve tieto výkony patrili vo Svite k jeho „bodovo lepším“ (400-600 bodov za
disciplínu). Celkovým súčtom 3586 bodov obsadil nepopulárne 4.miesto. Ak by bol
zopakoval výkony z letnej súťaže v Zbudzi, zrejme by sa mu ušla aj medaila.
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Moderná doba umožňuje aj akési retro porovnanie dosiahnutých výsledkov.
Výkony, ktoré dosiahol víťaz súťaže boli vložené do on-line tabuľky pre výpočet bodov
disciplín 10-boja podľa slovenskej i medzinárodnej verzie prepočtu bodov. Oba
prepočty vykazujú rovnaké výsledky (Viď Obr. 4a, Obr. 4b). (Zdrojom sú aktuálne
oficiálne bodovacie tabuľky IAAF platné od roku 1985 pre súťaž dospelých).
Výpočet preukázal tieto výsledky:
beh na 100m
12,20 s
612b
skok do diaľky
554 cm
490b
vrh guľou (6,25kg)
11,60 m
582b
skok do výšky
165 cm
504b
hod oštepom (800 g)
50,90 m
602b
________
2 790b

Obr. 4a: Výpočet bodov (SVK) pre vložené výkony disciplín 10-boja
Zdroj: autor, podľa http://www.michalovic.net/DVypocet.aspx

Obr. 4b: Výpočet bodov (IAAF) pre vložené výkony disciplín 10-boja
Zdroj: autor, podľa http://cheshireaa.com/statistics/CEscoring.htm

Poznamenajme, že beh na 100m by mal byť elektronicky meraný a vrh guľou by
mal mať náčinie hmotnosti 7,25kg (pre kategóriu dospelých).
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PLÁVANIE: 60 m voľný spôsob
Poradie

počet pretekárov: 7

Športovec (rok narodenia)

Výkon

Rekord

1.

Čmiľ Jaro (1961)

2.

Ferko Emil (1962)

RZ
R15;R16
R17;R18
1:00,1 min
R14

3.

Štachyra Vlado (1962)

1:10,0 min

0:53,3 min

Táto disciplína bola oživením celého podujatia. Bola však výrazne naviazaná na
„poveternostné podmienky“. Trať pre túto disciplínu bola vytýčená na toku rieky
Laborec, povyše miesta, kde bol svojho času najbližší brod cez rieku do neďalekej
Nacinej Vsi. Výkon je o to hodnotnejší, že sa neštartovalo z pevných blokov, ani z brehu,
ale priamo z vody, z línie vytýčenej rozhodcami. Uskutočnila sa najmä vďaka
zanietencom, ktorí ju pomohli pripraviť. Hlavný rozhodca (časomerač): Anton Meteňko.

Medaily jednotlivcov
Športovec (rok narodenia)

počet pretekárov:37
Zlato Striebro Bronz Spolu

Meteňko Anton (1958)
Meteňko Ján (1962)
Meteňko Jozef (1957)
Ferko Dušan (1960)
Čmiľ Jaro (1961)
Soták Jozef (1961)
Geľatko Ondrej (1963)
Dzurjovčin Ľubo (1962)
Ferko Emil (1962)
Mandžák Marián (1963)
Vrábel Jozef (1960)

5
3
1
1
1
1
-

1
2
3
1
1
1
1
1
1

1
3
1
2
1
-

Dzivák Štefan (1958)
Kolesár Peter (1964)
Štachyra Vlado (1962)
Žužo Anton (1959)

-

-

1
1
1
1

7
8
4
2
2
1
3
2
1
1
1
1
1
1
1

Medailové umiestnenie dosiahlo až 15 športovcov. Najväčším zberateľom medailí
v tomto roku bol Meteňko Ján, keď takmer každá štvrtá medaila bola „jeho“. O jeho
všestrannosti svedčí aj fakt, že okrem cyklistiky štartoval (a pravidlá mu to aj
umožňovali) v každej individuálnej disciplíne (celkom v 11-tich z 12-tich
klasifikovaných). Toto hodnotenie jednotlivcov nebolo oficiálne.
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Celkové hodnotenie jednotlivcov, počet pretekárov:37
Poradie Športovec (rok narodenia)
1.

Meteňko Anton (1958)

2.

Meteňko Ján (1962)

3.

Meteňko Jozef (1957)

Výkon

47 b
46 b
27 b

V celkovom hodnotení jednotlivcov sa umiestnenie na prvých šiestich (finálových)
miestach každej z 12 individuálnych disciplín hodnotilo systémom:
1. miesto
7 bodov
2. miesto
5 bodov
3. miesto
4 body
4. miesto
3 body
5. miesto
2 body
6. miesto
1 bod.

Celkové zhodnotenie podujatia
II. DOH – „Dedinské olympijské hry“, či „Dedinská športová olympiáda“ sa konali
v dňoch 12.VII. – 27.VII. 1976. Veľkou inšpiráciou i k samotnej účasti na súťažiach boli
nesporne i prebiehajúce svetové letné Olympijské hry.
Účasť bola skutočne masová. Výrazný bol nástup vekovo mladšej generácie (ročníky
narodenia 1961-1964). Aj keď sa na prvý pohľad zdalo, že ich v poradí najmä v
„bodovaných atletických disciplínach“ zvýhodňoval uplatnený nový bodovací systém,
absolútne výkony nastupujúcej generácie v mnohých disciplínach svedčia skôr o opaku.
Bolo na škodu, že niektorí starší jednotlivci, ktorí sa pomerne výrazne presadili
v minulom ročníku športového podujatia, po počiatočnom pomerne veľkom sklamaní
(najmä po skončení disciplín skok do diaľky a vrh guľou,...) rezignovali a do ďalších
športových súťaží nenastúpili. O to väčšia „športová česť“ patrí najmä tým, ktorí
športovo uznali svoju porážku, ale na druhej strane prispeli k úspešnému priebehu tohto
podujatia, či už ako organizátori alebo členovia rozhodcovského zboru.
II. DOH mali celkom 12 disciplín určených pre jednotlivcov – chlapcov a mužov.
Novou pomerne netradičnou disciplínou bolo plávanie. Zúčastnilo sa ich celkom 37
športovcov, občanov – obyvateľov obce Zbudza. Diplomom boli ocenení športovci za
prvé 3 miesta v každej disciplíne. Víťaz celkového hodnotenia bol odmenený aj vázou –
cenou DO SZM. Za najlepší výkon hier (II.DOH) možno (i podľa tabuľkových bodov)
považovať víťazný výkon v hode oštepom.
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Majstrovstvá obce Zbudza 1976
V prebiehajúcich súťažiach sa súčasne vyhodnocovali majstrovské súťaže pre vekové
kategórie, ktoré boli v tom čase ustanovené. Vo vyššej vekovej kategórii mohol štartovať
každý pretekár z nižšej vekovej kategórie. Samozrejme, že v danej vekovej kategórii už
rozhodoval absolútny výkon. To kompenzovalo výsledky jednotlivých disciplín v
„olympijskej súťaži“, najmä tých, ktoré boli bodované (všetky atletické), napr. šprinty
(50m, 60m, 100m), skok do diaľky, skok do výšky, vrh guľou. Absolútne najlepší výkon
znamenal aj prvenstvo v príslušnej kategórii. Pri hodnotení, sa v r.1976 prihliadalo podľa
vtedajšej metodiky na tieto vekové kategórie:

Muži
osoby mužského pohlavia bez vekového obmedzenia.
Starší dorastenci (17-18r.)
(osoby mužského pohlavia, ktorí v danom roku dosiahli max. vek 18 rokov).

Mladší dorastenci (15-16r.)
(osoby mužského pohlavia, ktorí v danom roku dosiahli max. vek 16 rokov).

Starší žiaci (13-14r.)
(osoby mužského pohlavia, ktorí v danom roku dosiahli max. vek 14 rokov).

Mladší žiaci (do 12r.)
(osoby mužského pohlavia, ktorí v danom roku dosiahli max. vek 12 rokov).
Dátum uvedený na diplome (viď Prílohy) súvisí najmä s časovým obdobím
ukončenia celej športovej akcie (DOH), keď sa hodnotili výsledky a športová komisia
udeľovala diplomy.

Majstri Zbudze pre rok 1976
ATLETIKA: beh na 60 m / 50 m
Veková kategória

Športovec (rok narodenia)

muži

Meteňko Anton (1958)

starší dorast

Meteňko Anton (1958)

mladší dorast

Meteňko Ján (1962)

starší žiaci

Meteňko Ján (1962)

Výkon

7,2 s
7,2 s
9,1 s
9,1 s

mladší žiaci /50m
Kategória mladší žiaci mali súťažnú disciplínu beh na 50m.
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Majstri Zbudze pre rok 1976
ATLETIKA: beh na 100 m
Veková kategória

Športovec (rok narodenia)

Výkon

muži

Meteňko Anton (1958)

starší dorast

Meteňko Anton (1958)

mladší dorast

Meteňko Ján (1962)

12,2 s
12,2 s
15,2 s

Najmladšou vyhodnocovanou kategóriou bol mladší dorast.

ATLETIKA: skok do diaľky
Veková kategória

Športovec (rok narodenia)

muži

Meteňko Anton (1958)

starší dorast

Meteňko Anton (1958)

mladší dorast

Ferko Dušan (1960)

starší žiaci

Meteňko Ján (1962)

Výkon

554 cm
554 cm
500 cm
425 cm

mladší žiaci

ATLETIKA: skok do výšky
Veková kategória

Športovec (rok narodenia)

muži

Meteňko Anton (1958)

starší dorast

Meteňko Anton (1958)

mladší dorast

Ferko Dušan (1960)

Výkon

165 cm
165 cm
150 cm

starší žiaci
mladší žiaci

ATLETIKA: vrh guľou
Veková kategória

Športovec (rok narodenia)

muži – 6,25kg

Meteňko Anton (1958)

starší dorast – 6,25kg

Meteňko Anton (1958)

Výkon

11,60 m
11,60 m

mladší dorast –
starší žiaci – 4,00kg

Meteňko Ján (1962)

9,51 m

mladší žiaci – 4,00kg
Rôzne vekové kategórie mali náčinie rôznej hmotnosti
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Majstri Zbudze pre rok 1976
ATLETIKA: hod kriketovou loptičkou -150g
Veková kategória

Športovec (rok narodenia)

starší žiaci

Meteňko Ján (1962)

mladší žiaci

Kolesár Peter (1964)

Výkon

47,82 m
37,40 m

Disciplína bola určená len pre žiacke kategórie.

ATLETIKA: hod oštepom - 800g
Veková kategória Športovec (rok narodenia)
muži

Meteňko Anton (1958)

starší dorast

Meteňko Anton (1958)

mladší dorast

Meteňko Ján (1962)

Výkon

50,90 m
50,90 m
23,50 m

Najmladšou vyhodnocovanou kategóriou bol mladší dorast.

ATLETIKA: Štvorboj
Veková kategória Športovec (rok narodenia)
starší žiaci

Meteňko Ján (1962)

Výkon

38 b

mladší žiaci
Vyhodnocované boli iba žiacke kategórie.

ATLETIKA: Šesťboj
Veková kategória Športovec (rok narodenia)
muži

Meteňko Anton (1958)

starší dorast

Meteňko Anton (1958)

mladší dorast

Meteňko Ján (1962)

Výkon

85 b
85 b
49 b

Najmladšou vyhodnocovanou kategóriou bol mladší dorast.
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Majstri Zbudze pre rok 1976
ATLETIKA: Beh Zbudze
Veková kategória Športovec (rok narodenia)
muži

Meteňko Jozef (1957)

starší dorast

Meteňko Ján (1962)

mladší dorast

Meteňko Ján (1962)

starší žiaci

Meteňko Ján (1962)

Výkon

6:22,6 min
6:31,0 min
6:31,0 min
6:31,0 min

mladší žiaci

PLÁVANIE: 60 m voľný spôsob
Veková kategória

Športovec (rok narodenia)

muži

Čmiľ Jaro (1961)

starší dorast

Čmiľ Jaro (1961)

mladší dorast

Čmiľ Jaro (1961)

starší žiaci

Ferko Emil (1962)

Výkon

53,3 s
53,3 s
53,3 s
1:00,1 min.

mladší žiaci

CYKLISTIKA: časovka (Zbudza - Oreské a späť)
Veková kategória

Športovec (rok narodenia)

muži

Soták Jozef (1961)

starší dorast

Soták Jozef (1961)

mladší dorast

Soták Jozef (1961)

Výkon

18:42,0 min.
18:42,0 min.
18:42,0 min.

starší žiaci
mladší žiaci
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Majstri Zbudze pre rok 1976
„Majstri Zbudze“ - tituly jednotlivcov
Športovec
(rok narodenia)

Muži

Meteňko Anton (1958)
Meteňko Ján (1962)

7
-

Starší Mladší Starší Mladší Spolu
dorast dorast žiaci žiaci
7

-

-

-

1

5

6

-

Čmiľ Jaro (1961)

1

1

1

-

-

Soták Jozef (1961)

1

1

1

-

-

Ferko Dušan (1960)

-

-

2

-

-

Ferko Emil (1962)

-

-

-

1

-

Kolesár Peter (1964)

-

-

-

-

1

Meteňko Jozef (1957)

1

-

-

-

-

10 / 10

9 / 10

7/9

1/9

Spolu 10/10

14
12
3
3
2
1
1
1
37 / 48

Z celkového počtu 12 disciplín sa v kategóriách mužov, staršieho a mladšieho
dorastu nesúťažilo (a ani neudeľovali majstrovské tituly) v týchto dvoch disciplínach: hod
kriketovou loptičkou, Štvorboj. V žiackych kategóriách sa nesúťažilo (neudeľovali tituly)
v 3 disciplínach: beh na 100 m, hod oštepom, Šesťboj.
Samozrejme, že disponovaný mladší športovec sa mohol presadiť v každej vyššej
súťažnej kategórii. Trom jednotlivcom (Ján Meteňko, Jaro Čmiľ, Jozef Soták,) sa to
podarilo dokonca až v troch vekových kategóriách. Počty identifikovaných a udelených
titulov za jednotlivé kategórie i celkom sú uvedené v poslednom riadku bilancie.
Neidentifikovaní sú držitelia majstrovských titulov pre rok 1976:
V kategórii mladšieho dorastu v disciplíne (1): vrh guľou.
V kategórii starších žiakov v disciplínach (2): cyklistika, skok do výšky.
V kategórii mladších žiakov, vzhľadom na nedostatočné dokumentačné podklady,
takmer vo všetkých disciplínach (až 8): šprint, skok do diaľky, skok do výšky, vrh guľou,
Štvorboj, beh Zbudze, plávanie, cyklistika. Jediným, preukázateľne známym, „Majstrom
Zbudze“ je v tejto vekovej kategórii Peter Kolesár, ktorý vyhral hod kriketovou
loptičkou. Je možné, že práve tento športovec získal v tejto vekovej kategórii aj viac
titulov „Majstra Zbudze“, treba to však nejako doložiť.
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III. DOH
Zbudza VII. – VIII.1977
Posledný ročník športového podujatia, organizovaného v roku 1977 sa niesol
v znamení generačnej výmeny, ktorá do značnej miery postihla nielen mládežnícku
organizáciu v obci, ale sa odzrkadlila aj na tomto podujatí. Celej akcii chýbalo aj
finančné krytie. Keďže neboli udeľované ani diplomy, odmenou pre športovcov bol len
dosiahnutý výkon.
Osobnosti, ktoré sa presadili v predchádzajúcich rokoch si buď už hľadali
uplatnenie v reálnom živote, resp. vo väčšine vystupovali v úlohe organizátorov, či
rozhodcov. Celá súťaž bola skôr propagáciou športu pre mladšiu generáciu. Zo
zaujímavých disciplín realizovaných v roku 1977 spomeňme napr. skok o žrdi, či beh
cez prekážky. Na svoje zápolenie s Igorom Kozarom si živo spomína napr. Michal Barkaj
(*1966), v súčasnosti známy miestny hudobný producent, ale aj iní.
Prvýkrát v histórii obce si zasúťažilo aj nežné pokolenie. Držiteľkou niekoľkých
bežeckých výkonov – rekordov obce Zbudza sa stala Marienka Hrušková (*1963).
Svoje kvality dokazovala neskôr aj na mestskej, či okresnej úrovni. V žiackych
kategóriách okrem atletiky reprezentovala V.ZDŠ aj v iných športových odvetviach.
Osobne som si opis výsledkov tohto podujatia neurobil. Je možné, že výsledkové
listiny aj z tohto podujatia sú ešte niekde v archívoch.

Organizátori športových podujatí
Pri celkovom hodnotení uskutočnených športových podujatí netreba zabúdať ani
na „ľudí v pozadí“, napr. tých, ktorí priamo pôsobili na športoviskách ako rozhodcovia,
či organizátori. Takým dobrovoľným, nestranným „arbitrom“ v roku 1975 bol Gabriel
Dzurjovčin. Pod jeho rozhodovaním sa uskutočnila väčšina súťaží, ktoré v ten rok
prebehli.
Vďaka patrí aj administratívnym pracovníkom, či pracovníčkam, ktoré pod
vedením vtedajšej predsedníčky DO SZM Milky Tkáčikovej mali na starosti
„spoločenskú časť podujatí“. Veď len napr. v roku 1976 bolo potrebné vyhotoviť nielen
takmer 40 diplomov pre „medailistov olympiády“ ale aj ďalších takmer 50 diplomov pre
„Majstrov Zbudze“.
O krátku charakteristiku najmä športovcov súťažiacich na týchto podujatiach sa
pokúsime v nasledujúcej časti dokumentu.
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Športovci a reprezentanti obce Zbudza
Stáročia bol spoločenský život v tak malej dedinke akou je Zbudza spätý najmä
s existenciou božieho chrámu (kostola, cerkvi, ...), školy a hostinca (krčmy), pri ktorom
si zvyčajne našla svoje miesto aj maloobchodná predajňa.
Novodobým spoločenským fenoménom, hlavne od medzivojnového obdobia, sa
stal šport. Vo vidieckych podmienkach Slovenska to bol najmä futbal. Nespornou
výhodou obce Zbudza aj napr. oproti ostatným, veľkosťou podobným susedným obciam,
je umiestnenie športového ihriska a to takmer priamo v centre obce. „Polaty“ tak boli
desaťročia magnetom najmä mužskej populácie, ale aj centrom istej formy spoločenského
života, najmä počas nedeľňajších odpoludní. Aj v prípade organizácie športových súťaží
v obci Zbudza v rokoch 1975-1977 bol tento priestor ich ústredným bodom. Zrejme
každý súťažiaci bol nejako spätý s týmto ihriskom, či už ako žiak miestnej školy, alebo
ako reprezentant obce vo futbale v dorasteneckom mužstve, resp. v súťaži dospelých.
Aj keď nie je cieľom tohto dokumentu vytvárať osobné profily jednotlivých
športovcov, obyvateľov, občanov obce Zbudza, je zrejmé, že bez akéhosi „podhubia“ by
sa nepodarila ani športová, ani spoločensko-organizačná časť týchto športových súťaží
v obci Zbudza v rokoch 1975-1977. Tým podhubím popri bezprostrednej rodine, bolo
širšie rodinné zázemie a prakticky aj celé spoločenstvo obce inklinujúce k športovému
dianiu. Pripomeňme si aspoň tie hlavné rodinné spoločenstvá, z ktorých vyšli výrazné
osobnosti nielen tu opísaných športových súťaží v rokoch 1975-1977, ale môžeme
povedať, že aj obce Zbudza v neskoršom časovom horizonte. Výber jednotlivcov môže
byť subjektívny, je zúžený minimálne na zlatých, či viacnásobných medailistov
spomínaných súťaží a viacnásobných rekordérov obce Zbudza i neskoršie významné
športové osobnosti späté s obcou (v abecednom poradí).

Jaro Čmiľ (*1961) – plavecký fenomén. Vyhral plaveckú súťaž v r. 1976 s obrovským
náskokom. V r. 1976 sa stal Majstrom Zbudze v 3 vekových kategóriách. Je
držiteľom plaveckých rekordov v 5 vekových kategóriách. Celkom dobre mu šiel
aj skok do výšky.

Dušan Ferko (1960 – 1991) – svoj štandard si držal hlavne v skokanských
disciplínach. V oboch rokoch 1975, 1976 získal po 2 medaily a v r 1976 aj 2
majstrovské tituly. Je držiteľom 4 rekordov obce. Ako radový člen DO SZM
v Zbudzi sa aktívne podieľal aj na mnohých iných podujatiach tejto organizácia.

Anton Hirjak (*1959) – súťažil v roku 1975 (3 medaily, 2. miesto v celkovom
hodnotení). Reprezentoval obec aj v oficiálnych futbalových súťažiach –
dorastenci, dospelí.
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Václav „Vaťo“ Kločanka (*1960) – športovú prezývku „Pelé“ zdedil po svojom
staršom bratovi. Blízke ihrisko mu bolo „druhým dvorom“. Zrejme najväčší talent
„zbudzanského“ futbalu v 20. storočí. Už v dorasteneckom veku nastupoval za
reprezentáciu dospelých obce. Neskôr pôsobil v Strážskom. Aj jeho starší brat Jaro
obúval „zbudzanské kopačky“. Neskôr sa stal trénerom. Veľké úspechy dosiahli
futbalisti zo Zbudze práve pod jeho vedením. Športu ostal verný aj na
funkcionárskom poli. Zmenil však „dres“ aj šport. Upísal sa michalovskému
hokeju.

Anton

Meteňko (*1958) – atlét, samorast. Obec reprezentoval vo futbale len

v dorasteneckej kategórii. V atletike preferoval najmä vrhačské disciplíny, svoj
štandard si držal v bežeckých, skokových disciplínach, ale aj vo viacbojárskej
všestrannosti. Podľa dosiahnutých výsledkov, v r. 1975 získal celkom 6 medailí, aj
prvenstvo v celkovom hodnotení. V ďalšom roku bilanciu potvrdil ziskom
siedmich medailí. V súbežne prebiehajúcich majstrovstvách obce získal v dvoch
vekových kategóriách 14 majstrovských titulov. Je držiteľom 18 rekordov obce
Zbudza. Práve výrazné výsledky z obecných súťaží ho podnietili preukázať svoje
športové schopnosti aj mimo obce.
Najväčšie úspechy dosiahol v dorasteneckom veku. Ako reprezentant Gymnázia
Michalovce, sa 19.5.1976 stal majstrom Východoslovenského
kraja (viď príloha) v hode oštepom (800g) výkonom 51,70 m
i vo vrhu guľou (6,25kg) 11,42m, obdobné výkony potvrdil i na
júlovej súťaži v Zbudzi. Najväčší úspech svojej kariéry
zaznamenal, keď sa stal stredoškolským majstrom ČSSR
23.6.1976. Súťaž v hode oštepom vyhral výkonom 55,84m (príloha). Tento
úspech si pripomenuli aj pri písaní histórie Gymnázia Michalovce. Prvenstvo
potvrdil atlét v tom istom roku aj na stredoškolských majstrovstvách SSR „tzv.
Gymnaziáde“ v Trnave výkonom cez 53m v hode oštepom 800g.
Ako atlét -vysokoškolák reprezentoval UPJŠ Košice v r. 1978-1981 na
celoštátnych univerziádach a akademických majstrovstvách Slovenska. Na súťaži
v Opave v roku 1978 si vytvoril osobný rekord 58,60m (oštep 800g).
Krátko pôsobil ako atlét Slovana STO Michalovce, čoskoro bol dohodnutý jeho
prestup do AO VSŽ Košice. Tu už ako dospelý reprezentoval tento známy
oranžovo-čierny košický športový klub v atletickej SNL, kde pravidelne zbieral
body najmä v hode oštepom. Na majstrovstvách Východoslovenského kraja
dospelých stál 4 krát na stupňoch víťazov v rokoch 1977-1980 (oštep 2x striebro,
2x bronz). Vo vrhu guľou i v hode diskom na medailu nedosiahol, ale obsadzoval
miesta v užšom finále, napr. vrh guľou (7,25kg) r.1978 výkon 11,30m 5.miesto,
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hod diskom (2kg) r.1978 výkon 31,52m, 6.miesto. Hranice výkonnostného
športu však neprekročil, celoštátne sa výraznejšie už nepresadil.
Ján Meteňko (*1962) – všestranný športovec. Presadil sa najmä v roku 1976, keď
získal najviac medailí (až 8). Bol 12-násobným Majstrom obce až v troch rôznych
vekových kategóriách. Je evidovaný ako držiteľ 14 rekordov obce Zbudza. Ako
všestranný atlét sa presadil nielen v bežeckých, skokanských, či vrhačských
disciplínach ale samozrejme aj vo viacbojoch.
Reprezentoval obec aj v oficiálnych futbalových súťažiach – dorastenci (aj za
mesto Strážske) a dlhé roky reprezentoval obec Zbudza v súťaži dospelých,
presadil sa najmä ako stredopoliar na veľkom operačnom priestore.

Jozef Meteňko (*1957) – svoj štandard si držal najmä v bežeckých a skokových
disciplínach (získal celkom 5 medailí). Reprezentoval obec aj v oficiálnych
futbalových súťažiach – dorastenci, dospelí.

Jozef Soták (*1961) – prezývka „Soči“, cyklistický šampión. Vyhral obe cyklistické
súťaže v časovke 1975 a 1976. V r. 1976 sa stal Majstrom Zbudze v troch
vekových kategóriách. Je jediným držiteľom rekordov obce až v 6-tich vekových
kategóriách. Úspešnejším futbalovým reprezentantom obce bol jeho starší brat
„Vinci“, pilier zadných radov. Podobne aj „Soči“

Jozef

Vrábel (*1960) – prezývka „Ody“, atlét, cyklista. V oboch cyklistických
súťažiach v časovke 1975 a 1976 získal medailu, strieborný bol aj v hode
kriketovou loptičkou v roku 1975.

Anton Žužo (*1959) – prezývka „Tjoco“ (celkom 3 medaily, v roku 1975 3. miesto
v celkovom hodnotení). Svoj štandard si držal najmä v bežeckých a skokových
disciplínach. V roku 1976 patril k športovcom, z ktorých mnohí vzhľadom na
systém bodovania (zvýhodňujúci mladšieho pretekára) rezignovali a do ďalších
športových súťaží nenastúpili. On to však zobral športovo a prispel k úspešnému
priebehu pri organizovaní podujatí najmä ako člen rozhodcovského zboru.
Dlhé roky reprezentoval obec v oficiálnych futbalových súťažiach – dorastenci, ale
najmä dospelí, najčastejšie na poste záložníka. Z jeho pracovitosti, prehľadu na
ihrisku a nezištných prihrávok ťažil aj „zbudzanský Pelé“.
Niektorí ďalší účastníci týchto súťaží svoje ambície len naznačili (Dušan Uhaľ,
Štefan Mižo, Ondrej Geľatko, Peter Kolesár, Emil Ferko, Ľubo Dzurjovčin), iní sa
na športovom poli, v inom športe, presadili neskôr. Napr. Václav Kločanka, Jozef
Mandžák, Jozef Soták, Anton Žužo, patrili k oporám futbalového družstva TJ
Družstevník Zbudza, ktoré v ročníku 1984-85 ako víťaz II. triedy sa stalo účastníkom
kvalifikácie o postup do I. triedy.
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V tejto súvislosti treba uviesť aj osoby „v pozadí“, ktoré výrazne prispeli
k vydarenému priebehu športových podujatí.

Gabriel Dzurjovčin (*1955) – hlavný rozhodca väčšiny súťaží v roku 1975.
S prehľadom a nestranne hodnotil výkony súťažiacich.
Sestry Milina (*1957) a Anna Tkáčikové (*1960) – tvorili organizačné
a spoločenské zázemie pre spomínané športové podujatia. Ich zásluhou vznikli
diplomy, ktorými sa mohli pýšiť ocenení v jednotlivých disciplínach. Treba
pripomenúť, že uvedené športové podujatia vznikli organizačne na pôde
mládežníckej organizácie DO SZM v Zbudzi, ktorá v tom období vykazovala
všestrannú činnosť a tieto športové podujatia boli jedným z jej vrcholov. Za rok
1975 bola táto organizácia vyhodnotená ako najlepšia v okrese Michalovce. Na jej
čele v tom čase stála práve Milina (Milka) Tkáčiková. Jadro mládežníckeho
výboru popri nej tvorili ešte jej spolužiačka Magda Hudakocová a ďalší
gymnazisti: Gabo Dzurjovčin a Paľo Malý.

Na pamiatku
Žiaľ život prináša aj smutné chvíle. Na „nebeskom ihrisku“ večné športové súboje
zvádzajú niektorí účastníci športových podujatí z rokov 1975-1977. V roku 40.výročia
týchto podujatí tam svoje miesto ich našlo už niekoľko.
Spomeňme aspoň tých, ktorý boli najaktívnejší v športových zápoleniach, či
v činnosti DO SZM Zbudza.

Dušan Ferko (4.5.1960 – 19.4.1991). Jeho stručný športový profil bol uvedený vyššie.

Obr. 5: DUŠAN FERKO, nápis na náhrobnej tabuli, miestny verejný cintorín Zbudza
Zdroj: Foto autor
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Dušan Čmiľ (25.5.1957 – 23.4.2004) – prezývka „Brixi“. Súťažil v roku 1976,
zároveň bol aj hlavným rozhodcom mnohých disciplín.

Obr. 6: DUŠAN ČMIĽ, nápis na náhrobnej tabuli, miestny verejný cintorín Zbudza
Zdroj: Foto autor

Rednú aj rady bývalých členov výboru mládežníckej DO SZM v Zbudzi.
Na žiadnej „výborovke“ sa už nezúčastnia niektorí jej pravidelní aktéri. Medzi nimi aj
agilná „Magduška“.

Obr. 7: ING. MAGDALÉNA FRENDÁKOVÁ, r. Hudakocová, nápis na náhrobnej tabuli,
miestny verejný cintorín Zbudza
Zdroj: Foto autor

Česť ich pamiatke!
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Namiesto záveru
Pestrá činnosť mládežníckej Dedinskej organizácie Socialistického zväzu mládeže
(DO SZM) v Zbudzi v období r.1973-1977 vyvrcholila športovými podujatiami
v rokoch 1975-1977. Za rok 1975 bola táto organizácia vyhodnotená ako najlepšia
v okrese Michalovce. Na jej čele v tom čase stála Milina (Milka) Tkáčiková. Jadro
mládežníckeho výboru popri nej tvorili ešte jej spolužiačka Magda Hudakocová a ďalší
gymnazisti: Gabo Dzurjovčin a Paľo Malý. Na túto činnosť nadviazal výbor aj v ďalších
rokoch. Z jeho aktívnych členov spomeňme napr. Štefana Dziváka, Ruženu Kolesárovú,
Antona Meteňka, či Antona Žuža.
Športové súťaže v obci Zbudza v rokoch 1975-1977 znamenali určitý posun najmä
v myslení mladej generácie. Aj keď šport bol už v spoločnosti pomerne dobre etablovaný,
na slovenskom vidieku sa presadil najmä futbal. Aj keď individuálne športy tvoria základ
športových disciplín, porovnanie výkonov jednotlivcov sa vo vidieckych podmienkach
realizovalo najčastejšie len na hodinách telesnej výchovy v škole. V obci Zbudza sa až
v rokoch 1975-1977 našiel priestor aj na oficiálne individuálne meranie síl. Treba
povedať, že sa ho zúčastnili vekovo veľmi mladí pretekári, najstarší boli približne vo veku
20-tich rokov. Napriek tomu, účasť na týchto podujatiach možno hodnotiť ako masovú.
Podobne aj dosiahnuté výkony, najmä niektorých jednotlivcov, mali pomerne vysokú
úroveň. Pri porovnaní výkonov by si mali hlavne „vekoví súčasníci“ uvedomiť
skutočnosť, že všetky výkony boli dosiahnuté na športoviskách obce Zbudza, ktoré
predtým reálne neexistovali a pre súťaže sa ich podarilo pripraviť len vďaka obetavej práci
organizátorov, či samotných športovcov. Okrem cyklistiky a plávania, boli to športoviská
s trávnato-hlinitým povrchom.
Verme, že tento dokument bude základom pre hodnotenie pestrej činnosti
mládežníckej DO SZM v Zbudzi. Tú by bolo potrebné zmapovať z viacerých pohľadov.
Dúfajme, že sa na to niekto niekedy podujme.

Zbudza 2015 - Meteňko Anton
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Diplom „Za I. miesto v časovke cyklistov“ v r.1975
Pozn. Víťazom cyklistickej časovky sa stal Jozef Soták, „Soči“

Diplom „Za I. miesto vo vrhu guľou“ v r.1975
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Diplom „Za I. miesto v hode kriketovou loptičkou“ v r.1975
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Diplom „Za I. miesto v hode oštepom“ v r.1976
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Diplom „Za I. miesto vo vrhu guľou“ v r.1976
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Diplom „Majstrovi Zbudze“ v kategórii mužov – beh Zbudze, za r.1976

Diplom „Majstrovi Zbudze“ v kategórii mužov – skok do diaľky, za r.1976
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Diplom „Majstrovi Zbudze“ v kategórii mužov – cyklistika, za r.1976

Diplom „Majstrovi Zbudze“ v kategórii st. dorastu – skok do výšky, za r.1976
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Diplom „Majstrovi Zbudze“ v kategórii st. dorastu – beh na 100m, za r.1976

Diplom „Majstrovi Zbudze“ v kategórii st. dorastu – cyklistika, za r.1976

Všetky výkony dosiahnuté na športoviskách obce Zbudza!!!

Pamätnica pri príležitosti 40. výročia I. Dedinskej športovej olympiády v obci Zbudza v roku 1975
DOH – Dedinské olympijské hry!

Diplom „Majstrovi Zbudze“ v kategórii ml. dorastu – Šesťboj, za r.1976

Diplom „Majstrovi Zbudze“ v kategórii ml. dorastu – cyklistika, za r.1976

Všetky výkony dosiahnuté na športoviskách obce Zbudza!!!

Pamätnica pri príležitosti 40. výročia I. Dedinskej športovej olympiády v obci Zbudza v roku 1975
DOH – Dedinské olympijské hry!

Diplom „Majstrovi Zbudze“ v kategórii st. žiakov – hod kriket. loptičkou, za r.1976
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Obr. P-01: Aj keď sa ešte len prideľujú body za výkony, niektorí už vedia, či vyhrali, r.1975
(S priradenie mien si snáď poradí čitateľ: Toňo Meteňko, Eďo Andrejov, Vaťo Kločanka,
Milka Tkáčiková, Toňo Hirjak, Gabo Dzurjovčin, Števo Mižo)
Zdroj: Autor - archív, foto Jozef Meteňko 1975

Všetky výkony dosiahnuté na športoviskách obce Zbudza!!!

Obr. P-02: Odmeňovanie najlepších v hode kriketovou loptičkou, r.1975
(Janko Meteňko, Vaťo Kločanka, Jožko Vrábel, Toňo Meteňko, sestry Tkáčikové odovzdávajú ceny)
Zdroj: Autor - archív, foto Jozef Meteňko 1975
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Obr. P-03: Krátka prestávka medzi súťažnými disciplínami, r.1975 (Toňo Meteňko, Jožko Soták – „Soči“, Anka Tkáčiková)
Zdroj: Autor - archív, foto Jozef Meteňko 1975
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V stoji: Jožko Soták (Soči), Jožko Meteňko, Václav (Vaťo) Havrilla,
Emil Ferko, Ľubo Dzurjovčin, Milan Čmiľ

V sede: Dušan Ferko, Dušan Uhaľ, Števo Mižo, Jožko Poľak,
Václav (Vaťo) Kločanka

V ľahu: Jožko Mandžák

(Zaujímavé je aj miesto záberu: „nasypa u ujca Benedika“)

Obr. P-04: Futbaloví dorastenci obce Zbudza, takmer všetci boli aj účastníkmi súťaží 1975-1977
Zdroj: Autor - archív, foto približne r. 1975
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Obr. P-05a, b: Pôvodná časť opisov výsledkov súťaží, r.1975
Zdroj: Autor, KMS II, s. 117-118
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Obr. P-06a, b: Pôvodná časť opisov výsledkov súťaží, r.1976
Zdroj: Autor, KMS II, s. 121-122
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Obr. P-07a, b: Pôvodná časť opisov výsledkov súťaží, r.1975, 1976
Zdroj: Autor, KMS II, s. 116, 120

Obr. P-08a,b,c: Diplom a medaila za 1. miesto vo finále Stredoškolských hier ČSSR v atletike 23.6.1976
Zdroj: Autor
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Obr. P-09a,b: Víťaz Krajského kola (Východoslovenský kraj) SH v atletike 19.5.1976, hod oštepom (800g) 51,70m
Zdroj: Autor
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Obr. P-10a,b: Víťaz Krajského kola (Východoslovenský kraj) SH v atletike 19.5.1976, vrh guľou (6,25kg) 11,42m
Zdroj: Autor
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