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Mám rada,

keď ma

dá muž

do laty!
Mladá, krásna a nesmierne talentovaná.
Už na vysokej škole z nej bola hotová polovica
ročníka (viem o čom hovorím), ale ona dávala
prednosť puške a asfaltovým holubom. Teraz je
vo svojich 28 rokoch bronzovou medailistkou
z vlaňajšej letnej olympiády v Londýne a stala
sa z nej mediálne známa osobnosť.
Najnovšie hrdo zbiera cenné skúsenosti
v Komisii športovcov MOV, kam si ju ako
historicky vôbec prvého zástupcu spod
Tatier zvolili jej kolegovia. Napriek všetkým
úspechom, stále zostala milým a skromným
dievčaťom, ktoré proste musíte mať rád.

DANKA BARTEKOVÁ.
TEXT MARTIN ERDÖFY, IVO SOKÁČ PFOTO XXXXXXXXX XXXXXXXX
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/ Keď sa na Teba človek pozrie, nikdy by nepovedal, že Tvojou láskou sú práve pušky. Hádali by sme nejaký
úplne iný šport. Prečo a ako Ti učarovala práve tá streľba?

Páči sa mi, keď sa ma na to ľudia pýtajú.
Som rada. Viem, že vzbudzujem rozpaky a že by ma nikto netipoval na streľbu,
ani nič podobné. Zbrane však podľa môjho názoru ženám svedčia. Keď sa pozriete na slečnu, ktorá vyzerá sľubne a má
v ruke brokovnicu – vidíte ten jej zastretý
pohľad, ako sleduje terč a nemyslí na nič
iné, len na to, ako ho trafiť. Je to super.

02/ Ty si musela mať streľbu naočkovanú od narodenia
v krvi, lebo nie všetky dcéry poľovníkov sa na to dobrovoľne dajú – a uspejú rovno na olympiáde. Bolo ich veľa,

čo prišli na strelnicu, vyskúšali si to a povedali, že to
teda pre nich fakt nie je. Ale ja som ambiciózny človek. Vycítila som príležitosť, lebo tam vtedy bolo voľné miesto. Keď sme so streľbou začínali, nemali sme
u nás takmer žiadne juniorky. Šanca presadiť sa bola
aj preto väčšia. Bol tam priestor na realizáciu, tak sme
ho so sestrou využili. Povedali sme si, že to skúsime,
veď môžeme niekam vycestovať. Ak nebudeme dobré,
zostaneme doma. Nič sa nedeje. Povedali sme si však,
že to skúsime. Mňa to začalo hneď baviť. Približne od
nejakých trinástich rokov si neviem predstaviť leto bez
toho, aby som nezobrala flintu a nešla strieľať.

03/ Nehnevalo Ťa, že kým vy ste tvrdo makali, Tvoje rovesníčky a kama-

rátky behali po diskotékach a uháňali chalanov? Mňa to veru vôbec nelákalo. Nemôžem si pomôcť. Musím však uznať, že toto všetko som si potom
vynahradila na výške. Počas strednej školy išli všetky tieto diskotékové
záležitosti bokom a potom, neskôr, sa trošku objavili. Aj tak som však mala
stále pocit, že keď chcem byť s kamarátmi a mám sa s nimi zabaviť, nepotrebujem k tomu hlasnú hudbu – a už vôbec nie nepočuť si vlastné slovo. Ja
som si to v podstate vynahradila inak. Cestovala som po svete, cez víkendy
som chodila po celom Slovensku – a o niečo som sa snažila. Mala som vnútorné naplnenie, že robím niečo zmysluplné.

04/ Ako Ťa vnímajú Tvoje sokyne a rivalky? Nezávidia Ti? Doma je to

v pohode, u nás sa toho veľa nezmenilo. Akurát možno len to, že som viac
na telefóne a možno menej na tréningoch, keď ony trénujú. Pripravujem
sa samostatne, alebo nejdem strieľať niektoré preteky. To sú všetko veci,
ktoré sa odo mňa po olympijskej sezóne čakali. Že si od streľby dám taký
menší odstup. A začnem makať až vtedy, keď budem mať chuť. A z medzinárodného hľadiska? Bola som teraz nedávno na Svetovom pohári, kde
sme sa veľmi nerozprávali. My sme individuálny šport a každá kopeme len
sama za seba. Nie sme extra kamarátky. Určite však budem zo svojej novej
pozície iniciovať nejakú diskusiu o nových pravidlách streľby, ktoré máme.
Po olympiáde sa kompletne zmenili – a nie všetci sú s tým spokojní, ani
z toho nadšení. U strelcov prakticky nikto, len naši funkcionári.
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volorro quas
mlorerumet
iunt lam
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voloribus
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labor estis.

05/ Držíš ešte ten svetový rekord, či Ťa už niekto prekonal? Zrušili sa nám

rekordy, lebo máme celkom nové pravidlá. Všetko sa to teraz vynulovalo.
Predtým som držala svetový, finálový, 99 zo 100. Už som v tabuľkách. Berie
sa to ako rekord, ale nie aktuálny, akýsi zvláštny, minulý. Na domácich prete-

08/ Ako prebiehal Tvoj deň s vytúženým bronzom?

Čo nasledovalo? Užila si si to? Oslava sa uskutočnila

koch som dokonca strelila absolútny nástrel, sto zo sto. Keď som išla na ten
posledný terč, naozaj mi nebolo všetko jedno. Lebo keď človek strieľa, ani si to
neuvedomuje, koľko trafil, veď je to len asfalt. Lenže na tom fakt záleží. Keď
som k tomu už bola tak blízko, boli to ohromné nervy. Všetko vo mne pracovalo. A hralo proti mne. Človek má výhru istú, je v pohode, no stále je tu ešte
ten tlak, že mu zostáva ten úplne posledný terč. Jediný. Teraz, alebo nikdy! Už
sa to viac nemusí zopakovať, nič podobné nemusí prísť. Musím to dať!

06/ Na letných olympijských hrách si už ako doma. Ako to tam v tej olympij-

skej dedine vlastne vyzerá a chodí? Je to tam krásne. V Amerike bolo veľké

haló z toho, že sa tam diali nejaké veľké hromadné párty, až sexuálne orgie.
Ja však o tom nič neviem, lebo som tam len prespávala. Všetci ma z takýchto vecí vynechávajú a nezúčastňujem sa ich.

07 Pre mňa to bola v tom momente úľava. Do tých/ Čo všetko Ti preblesklo hlavou vo chvíli, keď si získala olympijskú

medailu?

to posledných letných hier som išla už ako skúsená, už
som nejaké zažila, aj celá tá kampaň bola postavená aj na
mojom mene. Niečo sa odo mňa očakávalo. Ľudia ma už
poznali, boli aj tlaky. Urobila som však jednu vynikajúcu
vec, ktorú spravím aj pred Riom. Od januára do augusta, tie dlhé mesiace, som obetovala čisto streľbe. Zmenila
som si číslo a to nové malo asi len osem ľudí z môjho najbližšieho okolia. Nikto ma neotravoval, zámerne som sa
stránila spoločnosti, ani s kamarátmi som vlastne nebola.
Chodila som trénovať len do zahraničia, aby ma tu, doma,
nikto nerušil. Nepotrebovala som žiadne potľapkávanie
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po ramenách, že to dám. Len svätý pokoj.
Pred olympiádou som si povedala, že som
pre to, pre úspech, urobila všetko. Ak to
dopadne dobre, bude to super, ak to vypáli zle, bohužiaľ, viac sa nedalo. A keď som
potom v tom rozstrele tú medailu získala,
odľahlo mi. Bola to eufória. Chvalabohu.

v Slovenskom dome, odkiaľ som odchádzala asi o jednej ráno totálne zničená. Bola som z toho celého dňa
úplne hotová, lebo som stála na nohách už náramne
dlho. Po mojom výkone sa okolo mňa miešali všetky
tie emócie, telefonáty, novinárske otázky. Celé to bolo
úžasné, no ja som si to veľmi neužila. Až po odchode.
Človek sa však musí niekedy uvoľniť a nebyť upätý len
na ten šport. My vieme, prečo sme na pretekoch, na
olympiáde – a o čo nám celkovo ide. Ale potom aj tie
oslavy musia prísť. Robiť šport na takejto úrovni sú
také neuveriteľné nervy a také napätie, že sa absolútne
nedivím, keby tam niekde boli žúrky až do rána a keby
tam mali diskotéku, otvorenú nonstop. Pretože koľko
je tam stresu, to je niečo extra. Človek musí byť naplno
koncentrovaný, musí si všetko ustrážiť. Aby oči stíhali,
aby to reakcia zvládala. Psychika i fyzika sú dôležité,
rovnako tak technika. Jednoducho prídu preteky –
a buď to skončí dobre, alebo zle. Vždy je dôvod sa odreagovať. Kto to nerobí, nie je podľa mňa normálny.

09/ Po vlaňajších letných hrách v Londýne Ťa zvolili za
členku Komisie športovcov Medzinárodného olympijského
výboru. Čo predchádzalo naplneniu tohto Tvojho sna? Už

na gymnáziu som rozmýšľala, ako a čo ďalej. Bola tam
žurnalistika i právo. Na to som sa veľmi chcela dostať, no
napokon ma osud zavial inam. Do výberovej školy. Bola
to úplná eufória a pravé šťastie. Bolo nás tam len zopár
vyvolených zo všetkých kútov Slovenska. Hlásilo sa nás
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/ Myslíš si, že si svojimi schopnosťami, šarmom a ženskými zbraňami
dokážeš presadiť to, čo budeš považovať za správne – a vedieť čeliť tlakom zo
všetkých strán? To neviem. Skúsim to na nich s tou puškou!

Tomu sa hovorí športová diplomacia v pravom slova zmysle! Ale teraz vážne. Nie som na to ešte úplne pripravená.
Viem, že to bude dosť ťažké. MOV čakajú v septembri voľby nového prezidenta a už teraz viem, že keď prídem na
júlové mimoriadne zasadnutie, už tam budú tlaky na to,
kto kandiduje, kto by chcel. Som v odhodlaní všetko to
zisťovať, skúšať sa nenápadne asimilovať a zistiť, o čom
to je. Som tu nová a postupne do toho prenikám. Aby som
do toho mohla riadne vhupnúť. Lebo ešte neviem, čo ma
čaká. Reprezentovať športovcov na úrovni takejto inštitúcie idem po prvý raz. Myslím si ale, že ich hlas je dôležitý!

11/ Pýtala si sa už aj kolegov, ako to tam funguje, na čo si treba dávať pozor,

si to ešte stále naplno neuvedomujem, aký obrovský úspech som dosiahla.
Všetci okolo mňa sú z toho nadšení.

14/ Nezačneš pomaličky flákať ten Tvoj šport, keď budeš už takto inak a viac
vyťažená? Bála som sa toho. A práve vtedy, keď som zvažovala svoju kandi-

datúru, sa ma snažili mnohí moji priatelia, známi a kolegovia z tohto dôvodu
od toho odhovoriť. Že je to veľmi náročné. Čo ak to vyjde? V duchu som si len
zopakovala, že mojím najlepším streleckým rokom v živote bol ten 2010, keď
som mala štátnice, bola som tou ambasádorkou a musela som vypadnúť na
mesiac preč. Potom som sa vrátila, bola som tretia na svete a vystrieľala som
si miestenku na olympiádu. Takže si tak hovorím, že čím viac si toho na seba
naložím, tým lepšie fungujem a viem si to dať všetko pekne dokopy. Verím
a budem sa to snažiť všetko zladiť, aj-aj, aby som to zvládla. Prioritou pre mňa,
samozrejme, zostáva streľba! A bude ňou ešte minimálne štyri roky. Túžim sa
kvalifikovať do Ria, byť tam – a prvýkrát vo dvoch rozdielnych úlohách.

18

/ Aký je Tvoj ideál správneho chlapa, muža, priateľa? Čím Ťa musí okúzliť? Mám rada silné osob-

nosti. Potrebujem, aby ma dal doma niekto, ako sa hovorí, do laty. Keď mám pocit,
že už môžem všetko, niekto ma musí
stiahnuť za nohy nazad. Vyžadujem tiež,
aby človek, ktorý stojí pri mne, mal isté
ambície. Nie, aby to bol niekto, kto je spokojný s tým, čo mu tento život dáva, ale
skôr niekto, kto ide za niečím, má nejaký
cieľ a frčí za ním. Navyše musí mať pre
mňa pochopenie. Musí ma podporovať
a nie naopak, brzdiť ma. Táto kombinácia
je úplne vražedná. A teraz ju doma mám.
Našla som ju a som spokojná.

alebo ako vystupovať? Alebo Ti nepovedali nič, lebo Ti závidia, že si mladšia,
krajšia a schopnejšia? V Komisii športovcov sú aj ďalšie mladé a pekné ženy.

Beriem to tak, že keď sa po tom trištvrte roku konečne opäť stretneme,
budeme tam mať nejaký ten krúžok. Že budeme bojovať za ženy a ich postavenie v olympijskom hnutí. Práve trebárs myšlienkou dostať ženy na vyššie posty. Nie som však žiadnou feministkou, že by som sa teraz išla siloumocou drať za svoje právo reprezentovať. Má to byť, podľa mňa, najmä
o kvalitách. Pokiaľ ich budem mať, tak ich ukážem a budem mať záujem
sa niekam dostať. Ak si ich niekto všimne, budem len rada. Ak na to ale
nebudem mať a budú mi chýbať tie povestné gule, že sa nebudem vedieť za
niečo poriadne biť, tak to robiť nebudem. Prečo by som si mala sama škodiť?

12/ Ako prebiehal celý ten proces kandidatúry? Začala som to celé riešiť
päťsto, osemdesiatich brali. Vedela som, že chcem študovať jazyky, politiku či právo a mať všeobecný rozhľad.
Táto škola bola v tom špeci, že nás zorientovala – hoci
nie úplne do detailov – v mnohých sférach. Vtedy som
si uvedomila, že ma to baví a nerada by som sa zbavila,
alebo vzdala, v budúcnosti ani toho môjho milovaného
športu. Aj keď som vedela, že raz to musí prísť... Tak som
začala hľadať spôsoby, ako to skombinovať. Nič lepšie,
ako skúsiť to v tejto oblasti, mi nenapadlo. Ruka v ruke
s tým ide aj to, že som momentálne športovcom a pasívnym prijímateľom toho, o čom naša vláda rozhodne. Raz
by som bola rada tým, kto bude aj niečo meniť a kto sa
bude o tých športovcov starať. Ak, samozrejme, bude
čo meniť. Situácia v našom športe je extrémne zložitá.
Streľba je momentálne na Slovensku športom, ktorý má
paradoxne najlepšie výsledky a najhoršie zázemie. Chýbajú sponzori i väčšia podpora. Nemáme vlastne žiadne
dôstojné športovisko, ktoré by vyhovovalo nejakým normám. V hre je aj koeficient popularity – pri rozdeľovaní
štátnych dotácií hrá veľkú úlohu aj obľúbenosť, ktorú si
streľba nevie inak zabezpečiť, ako len kvalitnými výsledkami. Nemáme stánok, kam by sme pozvali ľudí, kde by
sme spravili atraktívne podujatie, kde by sme urobili
európsku alebo svetovú akciu.

vlastne už v roku 2007. Vtedy sme spolu s mojím trénerom oslovili Slovenský
olympijský výbor s tým, že by som sa v tejto sfére chcela nejakým spôsobom
podieľať – a bola by som rada, keby so mnou počítali do budúcnosti. V 2010
som bola ambasádorkou singapurských letných olympijských hier mládeže
a už tam sa začalo také menšie zoznamovanie s ľuďmi, ktorí sú v MOV. Ukázala som sa. Ani nie také tie tradičné lobingové ťahy, lebo vtedy sme ešte nevedeli, že nakoniec budem fakt kandidovať. Keď som dostala v roku 2011 ponuku
a musela som naisto povedať, či do toho idem, alebo nie, bola to pre mňa hodená rukavica. Bola tu odrazu veľká šanca uspieť. A možno si splniť ten sen.
Národné olympijské výbory majú právo vždy navrhnúť jedného športovca, v podstate toho svojho. Tentoraz ich bolo spolu so mnou 21, z nejakých
siedmich alebo deviatich športov. Podstatné je, že z každej krajiny mohol byť
len jeden – a takisto z každého športu tam môže byť len jeden. Čiže tie, ktoré
sú tam už zastúpené, svojho kandidáta postaviť nemohli. Keďže streľba tam
nemala nikoho, kandidovala som ja a Katarčan Nasser Al-Attiya. Porazila
som ho a umiestnila som sa veľmi dobre. Vybrali si mňa. A bolo to prekvapenie pre nás všetkých! Ani na Slovensku sme neverili, že by to mohlo vyjsť.
Veď predo mnou kandidovali už také legendy a mená svetového formátu,
ako Moravcová, Habšudová, Šatan. A nič nevyšlo. Oukej, v tej streľbe možno
niečo znamenám, vravela som si, ale v tom svetovom športe sú určite oveľa
väčšie hviezdy. Povedala som si však, že to skúsim, zabojujem – a uvidíme.
Vsadila som na výborný prezentačný materiál, na fajn fotku, snažila som sa,
nech je to zvládnuté profesionálne. Nechcela som, aby to vyzeralo tak, že
som len niekto, kto sa tam to ráno zobudil a povedal si, že ide kandidovať.
Uviedla som svoje vzdelanie i skúsenosti a predstavila som sa všetkým ako
človek, ktorý by takéto niečo chcel naozaj robiť. Myslím si, že to zavážilo.

13/ Je to veľmi veľké medzinárodné uznanie. Ako sa s tým žije? Dobre. Je

nás dokopy 115, ktorí máme právo hlasovať prakticky o všetkom, čo súvisí
s olympijskými hrami a o všetkom, čo sa na nich udeje. Je to fajn. A možno
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Streľba ma naučila relaxovať, lebo tým, že sme mentálnym športom, potrebujem byť v pohode. Pred olympiádou som spávala deväť hodín denne. Seriózne. Spánok je
u nás fakt dôležitý. Priznávam, že normálne už o ôsmej
rozmýšľam, že sa pôjdem dať dokopy a o desiatej sa u mňa
zhasína. Bez nejakých prehadzovačiek, zaspím hneď. Od
vyčerpania, no s dobrým pocitom. Bez akýchkoľvek problémov. A vstávam pritom úplne normálne. Tých deväť
hodín si ale doprajem.

19/ Dokedy plánuješ ešte strieľať na holuby? Ešte
minimálne štyri roky a ak aj po nich budem mať chuť,
tak aj ďalej. Uvidíme. Som vo veku, že už aj rozmýšľam
o rodine a záväzkoch, no zatiaľ ma láka to, že som v dobrej kondícii, v priaznivom rozpoložení, mám bronzovú
olympijskú medailu a chuť po ďalších úspechoch. Takže
prečo by som si to hatila? Môj partner to všetko chápe.
Sám je trénerom, má svojich chalanov. Tak, ako on sa
snaží byť pri mne, keď strieľam, tak sa aj ja snažím byť
pri ňom, keď má tréningy. Už som dokonca sedela aj
v kajaku. Všetko už máme za sebou.

16/ Dá sa toto všetko skĺbiť so súkromným životom? Dá, mám tolerantné-

20/

/ Dokážeš pri takomto životnom štýle vôbec oddychovať, relaxovať, zastaviť sa? Som maximálne hyperaktívnym človekom.

ho priateľa. Aj rodinu, ktorá si musela zvyknúť na to, že oni všetci sú pre
mňa to najdôležitejšie v živote, no niekedy musím odísť – a nie som tam,
keď sa niektoré veci dejú. Už toľko spoločných osláv som neabsolvovala, že
by ma moja rodina už pomaly mohla vydediť. Mám však šťastie, že mám
okolo seba ľudí, ktorí toto všetko chápu. Poznajú moje ambície a vedia, že
by som nedokázala sedieť na mieste.

17/ Si aj doma diplomatkou, alebo vieš byť aj zlá? Keď doma začnem, hneď

som zrušená. Žiadna diplomacia, ideme na rovinu. Takže veľmi nemôžem
byť diplomatkou. V mnohých vzťahoch, čo som mala, som sa o to snažila,
no nikam to neviedlo. Keď to proste nedá človek na rovinu, tak je to nanič.
Pozeráme sa na seba cez prsty, riešime veci cez telefón – a chodíme zbytočne okolo horúcej kaše. Teraz som sa konečne ocitla vo vzťahu, že sa normálne a otvorene bavíme o veciach. Je to uľahčujúce.

Máš ešte nejaký nesplnený sen? Pre mňa bolo
veľkým snom dostať sa do Komisie športovcov. A keďže
ten sa mi splnil, dávam si hneď aj ďalší. Teraz mám osem
rokov na to, aby som presvedčila celé osadenstvo, plénum, aby si ma zvolilo za stáleho a plnoprávneho člena
MOV. To by bolo pre mňa úplne super! Je to relatívne dlhý
čas a budem robiť všetko pre to, aby som uspela. Taktiež
snívam o tom, aby boli raz na Slovensku konečne vhodné podmienky, nielen pre hokej a futbal, ale i pre streľbu a ďalších športovcov, ktorí to potrebujú, aby mohli
byť vzormi. A ak tomu budem vedieť nejako napomôcť,
budem sa snažiť to zmeniť k lepšiemu – a urobím to! b
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