Volko myslí na čo najlepšie výkony
Pátek, 03 Srpen 2018 11:25

Slovenský šprintér Ján Volko (TOP ATHLETICS) so svojim trénerským duom Naďa Bendová a
Róbert Kresťanko absolvoval pred odletom na ME v Berlíne tlačovú besedu. Za účastí mnohých
zástupcov elektronických a printových médií prezentoval svoje ciele a ambície.

„Môj cieľ ostáva rovnaký. Chcem sa aspoň raz dostať do finále. Schodnejšiu cestu vidím
na dvojstovke. Aj keby som bol teraz líder tabuliek, vravel by som to isté. Ak sa podarí
čosi viac ako len postup do finále, budem veľmi šťastný, "

vravel pokorne Ján Volko.

Trénerka Naďa Bendová si tiež myslí, že na dvojstovke má jej zverenec väčšie šance na prvú
osmičku. Navyše, v tejto disciplíne pobeží priamo semifinále a ušetrí nejaké sily.

„Na stovke to bude veľmi ťažké, konkurencia je ešte väčšia a navyše, úlohu môže zohrať
aj počasie – niekomu zafúka do chrbta, inému proti a šance sú fuč. V tomto je halový
šprint spravodlivejší, " zdôraznila.

Posledné preteky pred odletom do Berlína absolvoval Ján Volko 21.7.2018. „Aspoň som si
poriadne oddýchol a doliečil si prechladnutie, ktoré má trápilo od českého turné, kde
som bol na sústredení a štartoval som na troch pretekoch. Verím, že ma vyše
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dvojtýždňová pauza nabudí tak, že budem hladný po ďalších pretekoch
," nádejal sa úradujúci európsky šampión na 200 m v kategórii do 23 rokov.

Prechladnutia spojeného so silnou nádchou a kašľom (našťastie, nie s horúčkou...), ktoré ho
začalo trápiť už v Česku, sa dlho nevedel zbaviť. Vírus premohol až po desiatich dňoch. „Už
som sa trochu začal báť, ako dlho to potrvá, no problémy zrazu zo dňa na deň zmizli
," vravel Volko, ktorý na rozdiel od trénerky Bendovej nemohol vyháňať chorobu z tela bežnými
liekmi. Všetko, čo užil, podliehalo prísnej kontrole, aby nebodaj neporušil nejaké antidopingové
pravidlá. V súčasnosti totiž už aj bežné kvapky do nosa či proti kašľu, môžu športovcovi
„vyrobiť" vážny problém.

Momentálne je Volko už zdravý ako buk, čo signalizuje aj nedávny tréningový osobný rekord na
stopäťdesiatke. „Ostať fit – to je kľúčové, aby som v Berlíne mohol predviesť všetko, čo
som natrénoval,
" zdôraznil šprintér BK HNTN Bratislava.

Volkovu aktuálnu pohodu si pochvaľuje i trénerka Naďa Bendová: „Myslím si, že všetko je tak,
ako má byť, a Janík je pripravený predviesť v Berlíne stopercentný výkon. V spolupráci
so Slovenským atletickým zväzom sme mu zabezpečili všetko podľa potrieb
."
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