
Attila Baka  1959-1989 

Narodil se 18. 9. 1959 v Štúrove. So vzpieraním začínal pod vedením trénera Miloša 

Zelinku v Juhocelpap Štúrovo. Attila napriek svojej neveľkej postave výška 163 cm 

dosiahol radu pozoruhodných výkonov.  Po vynikajúcich výkonoch v doraste kde 

vybojoval niekoľko titulov majstra Slovenska prestúpil do vtedy špičkového 

slovenského klubu do Dunajplavby Bratislava. Pamätníci Novomestského vzpierania si 

pamätajú jeho súboj s Novomešťanom Petrom Herákom o titul z Majstrovstiev 

Slovenska v doraste vo váhe do 60 kg v roku 1978. Keď sa musel Peter Herák po 

tuhom boji skloniť pred jeho výkonom a uspokojiť sa z 2.miestom. V roku 1978 ešte v 

drese Dunajplavby Bratislava zvíťazil v hmotnostnej kategórií do 60 kg za 207.5 (95, 

112.5) na juniorských majstrovstvách Československa. Po narukovaní do Dukly 

Trenčín pokračoval vo zvyšovaní výkonnosti. Už v drese Dukly Trenčín vybojoval v 

roku 1979 svoj druhý titul majstra Československa v HK do 67,5 kg za 237.5 (105, 

132.5). Po podpise zmluvy s Duklou Trenčín pokračoval vo vynikajúcich výkonoch. V 

roku 1981 zvíťazil na majstrovstvách Československa v HK do 75 kg za 310 (140, 170). 

Vrchol jeho výkonnosti bol na majstrovstvách Československa 1982 kde druhý krát 

zvíťazil v HM do 75 kg za 327.5 (150, 177.5), tu vytvoril aj nový československý rekord 

v trhu 150 kg . Tento rekord vydržal dlhých šesť rokov. V 1982 štartoval na ME v 

Ľubľani. Po peknom trhu 145 kg nevzoprel základ v nadhode na 175 kg a súťaž 

nedokončil. Začiatkom 80 rokov štartoval v drese Československa na viacerých 

medzinárodných turnajoch kde tiež dosiahol celý rad pozoruhodných úspechov. Po 

ukončení pôsobenia v Dukle Trenčín prestúpil v roku 1986 do TJ Považan Nové Mesto 

nad Váhom, ktorému svojím výkonom dopomohol k víťazstvu nad Teplicami v 

kvalifikácií do celoštátnej vtedy Československej ligy. Považan sa po roku vrátil späť 

do Slovenskej ligy. V nej roku 1987 opäť zvíťazil a získal právo zúčastniť sa kvalifikácie 

do celoštátnej ligy. V kvalifikácii v roku 1988 Považan Nové Mesto nad Váhom s 

víťazom Českej ligy Baníkom Ostrava  druhý krát  už neuspel. V roku 1987 založil na 

Starej Turej vzpieračský klub Chirana Stará Turá, ktorého členovia  pod jeho vedením 

Baku vybojovali rad úspechov vrátane niekoľkých titulov majstra Slovenska. Klub po 

jeho úmrtí zanikol. Attila Baka zomrel predčasne na jar 1989 vo veku nedožitých 30 

rokov. Zanechal po sebe mladú manželku a dve malé dcéry. Manželka sa po jeho 

smrti presťahovala za rodinou späť do Štúrova. Výraznou mierou dopomohol  svojím 

výkonom a skúsenosťami k historicky najväčšiemu kolektívnemu úspechu  

Novomestského športu, k postupu klubu vzpierania TJ Považan do celoštátnej 

Československej ligy vo vzpieraní. Attila bol v kolektíve pre svoju priateľskú 

nekonfliktnú povahu veľmi obľúbený. Bol povestný svojou ochotou vždy poradiť a 

pomôcť a veľmi priateľskou a skromnou povahou. Česť jeho Pamiatke. 



 


