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         Malý Igor uzrel svetlo sveta v dedinke Hronec, ako správny dedinský chlapec sa zaujímal 

o všetky možné športy, ktoré sa dali vykonávať v podmienkach uprostred hôr. Skúšal to so 

skokom na lyžiach ale aj s posilňovaním.... 

            Až prišiel v auguste 1963 do rodnej obce Alex, mladý inžinier z Bratislavy, vypomôcť pri 

asfaltovaní ciest, ktorý už čosi o vzpieraní vedel. To hlavné ale bolo, že bol vyzbrojený útlou 

brožúrkou metodiky vzpierania. A bolo rozhodnuté. Igor sa zahryzol do vzpierania, začal 

posilňovať. Len čo sa ako chlapec trošku rozhľadel, začal sa zaujímať o dosiahnuté výsledky, ale 

aj o mená dobrých vzpieračov. V apríli 1964 sa robil nábor do oddielu vzpierania TJ Partizán 

Banská Bystrica. Mal vtedy 13,5 roka a vážil 49 kg. Keď pri prvom, testovacom tréningu 

zadrepoval 105 kg všetci prítomní to patrične ocenili a bol prijatý. Netrvalo dlho a štartoval na 

prvých Krajských pretekoch dorastu do 18 r., Vyhral kategóriu do 52 kg a misky váh sa naklonili 

tak, že bude robiť vzpieranie. Postupne sa prepracoval do družstva banskobystrického Partizána, 

ktoré rok čo rok postupovalo z krajskej súťaže až do extraligy. Tu vtedy súťažili družstvá Baník 

Ostrava, Baník Sokolov, RH Praha, Sklo Union Teplice a hádam jediní amatéri z Partizána. Na 

základe rady dobrých výsledkov sa dostal ako vojak základnej vojenskej služby do TJ Dukla B. 

Bystrica. 

Tam si odkrútil svoje dva roky a okrem majstrovských súťaží v Československu sa zúčastnil už 

ako juniorský  reprezentant mnohých medzinárodných turnajov. Zostať na vojne sa mu nechcelo, 

pretože Dukla sa mala sťahovať do Trenčína a on mal doma dievča.....  

 Vrcholový šport a rodina, každý to pozná. Niekto sa musí obetovať. A manželka Mária, 

to vzala na seba. Aj vďaka nej sa mohol venovať milovanému športu až do veteránskeho veku. 

Vychovali spolu osem detí. Pri vypĺňaní ich voľného času sa im venoval, v koordinácii 

s vlastnými tréningovými povinnosťami. Preto deti často trávili čas aj v  posilňovni. Tam to 

najviac sedelo prostrednej dcére Kamile, kde sa začala jej kariéra. Ženské vzpieranie ešte 

neexistovalo a tak sme ju stretávali na súťaži talentovanej mládeže, ako Kamila Gurského..... 

Bežná športová kariéra sa uberala vo svojich koľajach. Viaceré úspechy striedala občasná smola 

a vďaka jeho húževnatosti ho vzpieranie stále bavilo.  

Až dospel do veteránskeho veku. Zhodou okolností sa práve v r. 1990 konali Majstrovstvá sveta 

v blízkom rakúskom Mattersburgu. Pre Igora to bola veľká výzva. Sice sponzora na pokrytie 

nákladov nenašiel, a tak siahol do rodinného rozpočtu a štartovné, cestovné a pobyt si zaplatil 

sám. Tam obsadil II. miesto. Na základe dosiahnutých výsledkov na Majstrovstvách Európy, 

 



resp. sveta štartoval od r. 1992 v rakúskej lige. Klub mu vybavil pracovné povolenie 

a zamestnanie. 

 Vo veteránskom vzpieraní stál vždy na stupni víťazov a to prevažne na tom najvyššom. 

Na ME v českých Tepliciach vytvoril svetový rekord v nadhode výkonom 108 kg. Postupne 

každý rok pridával kilečko až to dotiahol na úctyhodných 111 kg. Lenže nebola to len sláva. Boli 

aj roky traumatické. Prišli aj zranenia ale svojou húževnatosťou sa dokázal vzoprieť osudu a na 

Majstrovstvách Európy v rakúskom Linzi sa už znova predstavil v starej forme.  Celkovo získal 

počas veteránskej kariéry 9x titul majstra Európy a 1x titul majstra sveta. Titulov majstra sveta je 

preto tak málo, lebo sa zúčastňoval len súťaží v Európe. Náklady na cestovanie do USA, Kanady 

alebo Austrálie boli pre neho príliš vysoké.  

 Naviac, keď chodil na súťaže, cestoval spolu s manželkou, aby aspoň takto splatil  voči 

nej dlh za starostlivosť o rodinu. Pol dňa sa zdržali na súťaži a potom si už išli po svojom, podľa 

toho, kde sa konala súťaž. Takto navštívili kraje, oblasti a pamiatky, do ktorých by sa za 

normálnych okolností nikdy nedostali. 

 

 

 Jeho základným mottom bolo: 

 

„Nie si vypracovať tréningový plán a čakať aký výsledok z toho vzíde, ale stanoviť si za cieľ 

víťazstvo a podľa toho trénovať!“ 

 

 Touto spomienkou vyjadrujem v mene všetkých veteránov, aj v mene svojom, manželke 

Márii, deťom a celej rodine úprimnú a hlbokú sústrasť nad odchodom skvelého športovca a otca 

rodiny do vzpieračského nebíčka. 
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