ZAČALI SME GYMNASTIKOU

Alexandra Kovalská
ŠPORT JU SPREVÁDZA UŽ OD DETSTVA. V RODNOM PREŠOVE ZAČÍNALA SO ŠPORTOVOU
GYMNASTIKOU, NÁSLEDNE PREŠLA KU ŠPORTOVÉMU AEROBIKU, FITNESS A PO UKONČENÍ
KARIÉRY SA ZAMESTNALA AKO PROFESIONÁLNA VOJAČKA. 27 ROČNÁ ALEXANDRA
KOVALSKÁ MILUJE POHYB, ČAS STRÁVENÝ S RODINOU A DOBRÚ HUDBU. AKTUÁLNE SA
CHYSTÁ NA NOVÚ ŽIVOTNÚ ETAPU, POČAS KTOREJ SA PRVÝKRÁT STANE MAMOU.

ŠPORT JE VÁŠEŇ NA CELÝ ŽIVOT
Kedy ste začali so športovou

predvádzali rôzne premety

si pamätám, že som získavala

gymnastikou a kto vás ku nej

a šnúry. Povedala som si, že to

medailové umiestnenia, nie len

priviedol?

musím vedieť tiež. Po pár

v kategórii jednotlivkýň, ale aj

K športu ma odmalička viedla moja

mesiacoch navštevovania krúžku,

v družstvách. Najcennejšie bolo

mama, ktorá ma ako 7 ročnú

oslovili manželia Perečinskí

pre mňa asi 1. miesto zo Slovenského

prihlásila na krasokorčuľovanie

z klubu gymnastických športov

pohára kategórie „B“ v starších

do prípravky, a aj cez víkendy

Slávia PU Prešov moju mamu,

žiačkach z roku 2005. V roku 2007

chodila so mnou obetavo na všetky

či by nemala záujem prihlásiť

to bolo 3. miesto v kategórii junioriek

skoré ranné tréningy. Po ukončení

ma do ich klubu. Najlepšie

„A“ a 2. miesto v kategórii junioriek

prípravky som však cítila,

fyzické predpoklady som

„B“. Darilo sa mi aj o rok neskôr, keď

že krasokorčuľovanie pre mňa

na tento šport veru nemala,

som skončila na 3. mieste v kategórii

nebude ten pravý šport, a tak som

bola som chudá a slabá, ale chuť

junioriek „A“ na majstrovstvách

v tréningoch ďalej nepokračovala.

naučiť sa všetko, čo vedeli moje

Slovenskej republiky vo viacboji.

So športovou gymnastikou som sa

spolužiačky, bola väčšia.

V roku 2010 som skončila tretia

stretla na základnej škole, kde som

Začala som na sebe pracovať

na majstrovstvách Slovenska

ako 8 ročná začala navštevovať

a vydržalo mi to celé detstvo.

v kategórii senioriek „B“.

gymnastiky. K tomuto úžasnému

Aké sú vaše najväčšie úspechy

.

športu ma priviedli viac menej

v športovej gymnastike?

spolužiačky, ktoré cez prestávky

Úspechov bolo viacero, najmä

v rámci družiny krúžok športovej

v kategórii starších žiačok
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Športovej gymnastike ste sa venovali

hanblivosť a zapracovať na svojom sebavedomí.

približne 10 rokov a následne ste začali
robiť športový aerobik, ktorému ste sa

V akom klube ste robili športový aerobik?

venovali ďalších päť rokov. Ako a prečo

V klube gymnastických športov Slávia PU Prešov pod vedením

došlo k tejto zmene?

doc. PhDr. Květoslavy Perečinskej PhD. a jej manžela

Športovej gymnastike som sa venovala

Ing. Michala Perečinského PhD. Vďaka nim som mala možnosť

od svojich 8 rokov, ale súčasne som sa

byť úspešná okrem gymnastiky aj v tomto športe. O všetky sa

v rámci klubu dostala aj k športovému

starali ako o svoje deti. Venovali nám veľa energie a hlavne

aerobiku, keď som mala približne

nervov, nie len na súťažiach, ale aj na všetkých tréningoch

11 rokov. Tieto športy som

a za to im obom veľmi ďakujem. Bez nich by to nešlo,

na pretekárskej úrovni vykonávala

pretože aj ten najväčší talent na svete potrebuje nad sebou

súčasne. Bolo to niekedy náročné zladiť,

človeka, ktorý ho povedie.

nakoľko sa stávalo, že rozdiel medzi
súťažami bol iba týždeň. Tieto športy
sú úplne rozdielne, ale zároveň k sebe
majú tak blízko, že sa to dalo zvládať.
S dievčatami sme si museli pamätať
veľa zostáv na rôzne hudobné skladby
a rozhodne sme sa nenudili. Dá sa
povedať, že sme robili víkendový
program celým rodinám. Konkrétne
u mňa to vyzeralo tak, že stará mama
ostávala doma držať palce, ale starý
otec, ktorému robila spolujazdca moja
mama, ochotne sadol do auta a jazdil
so mnou po súťažiach na celom
Slovensku. Kým v športovej gymnastike
sme súťažili len samé za seba,
tak v športovom aerobiku sme pretekali
v tom čase ešte v šesticiach, triách,
ale aj individuálne. Osobne som mala
bližšie k športovej gymnastike, hlavne
kvôli tomu, že sa hodnotil
v úvodzovkách len výkon a obťažnosť.
V športovom aerobiku sa hodnotilo
aj prevedenie, tzv. showmanship,
kde ste si doslova museli získať
porotcov a publikum. S tým som mala
ako dieťa dosť veľký problém. Pamätám
si, že som mala problém nadviazať očný
kontakt, pozerala som stále do zeme
a nevedela som sa usmievať počas
zostavy. Nebolo to ružové a niekedy
ma to stálo viac síl ako nácvik nových
prvkov. Ale aj o tom je šport a som
vďačná, že som bola aj takýmto
spôsobom nútená vystúpiť zo svojej
komfortnej zóny, zahodiť
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Aké sú vaše najväčšie úspechy v športovom aerobiku?
V roku 2009 som sa zúčastnila na majstrovstvách Európy v Českej republike a v roku 2010
na majstrovstvách sveta vo Francúzsku v kategórii junioriek. V rámci medzinárodných súťaží by som
ešte rada spomenula v roku 2007 Slovak Aerobic Open v kategórii jednotlivkýň staršie žiačky 3. miesto,
v kategórii triá staršie žiačky 2. miesto. V roku 2008 Slovak Aerobic Open 1. miesto v kategórii triá juniorky.
V roku 2009 Slovak Aerobic Open 2. miesto v kategórii jednotlivkýň juniorky, Austrian Aerobics Open in
Kufstein, kde som skončila na 4. mieste a v roku 2010 Hungarian International Aerobic Open in Budaörs
na 8 mieste.
Po športovom aerobiku ste sa začali venovať fitness, v ktorom ste v roku 2016 skončili tretia
na juniorských majstrovstvách sveta. Aký to bol pocit?
K fitness som sa dostala v rámci štúdia na vysokej škole a úprimne som si nikdy nemyslela, že raz sa tomu
budem venovať súťažne. Pamätám sa, že som sa ešte ako dieťa zúčastnila prvej fitness súťaže v kategórii
detí v Poprade, tuším to bol rok 2005. V tom čase sa fitness detí ešte len rozbiehal. Súťaž sa skladala
z dvoch častí, jednou bolo hodnotenie silových schopností, druhou bola gymnastická zostava. Po silovej
časti som bola na prvom mieste, ale pokazila som si to zostavou, ktorú som zabudla a nakoniec som
skončila na 5. mieste. Brali sme to vtedy trošku ako spestrenie tréningov, nakoľko to bolo niečo nové,
ale ostala som verná športovej gymnastike. Viem ale, že viacero dievčat vtedy presedlalo práve
z gymnastiky na fitness. Ale ako to v živote býva, osud si vás aj tak zavedie tam, kde máte byť. Po viacerých
pripomienkach z okolia som sa v 22 rokoch odhodlala znova skúsiť súťažne fitness. Na juniorské
majstrovstvá sveta v roku 2016 mám celkovo len tie najkrajšie spomienky. Konali sa v Dominikánskej
republike a bolo to pre mňa najďalej, kde som v živote bola. Bolo tam nádherne a dodnes som vďačná
Slovenskej asociácii fitness, kulturistiky a silového trojboja za možnosť reprezentácie Slovenska práve
na tomto podujatí. Bol to úžasný pocit, odniesla som si krásnu trofej a považujem to za môj najväčší
športový úspech v živote.
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Aké ďalšie úspechy ste získali vo fitness?
Medzi ďalšie úspechy vo fitness patrí tretie miesto z juniorských majstrovstiev Európy v roku 2016 a taktiež
tretie miesto z majstrovstiev Európy v kategórii žien v roku 2017. Rada by som spomenula aj môjho trénera
z Liptovského Mikuláša Ľubomíra Hečka, ktorého som si vybrala najmä kvôli tomu, že pripravoval úspešnú
fitnessku Dominiku Multáňovú. Bez neho by som sa na tieto súťaže určite nedostala, takže mu za celú
prípravu vo fitness aj týmto ďakujem. Bohužiaľ mi prvenstvo vo fitness nebolo dopriate. Tento môj malý sen
mi tak ostal nesplnený. Na všetky súťaže však spomínam len v tom najlepšom a neľutujem, že som sa to
rozhodla skúsiť znova.
Čo majú spoločné športová gymnastika/športový aerobik s fitness?
Všetko sú to podľa mňa nádherné športy, ktoré si vyžadujú veľkú disciplínu, odhodlanie, tvrdú prácu
a sebazaprenie. V každom z týchto športov musíte byť silný nie len po fyzickej, ale aj po psychickej stránke
a dokázať obetovať aj niečo zo svojho života. Hlavne v detstve to bolo cítiť najviac. Kým iné deti po škole išli
do mesta na zmrzlinu, ja som utekala domov písať úlohy a rýchlo na tréning. Bol to môj život a úprimne
za seba musím povedať, že mi v detstve nič iné nechýbalo. Všetky tieto športy ma naučili svojim spôsobom
sa nevzdávať a ísť si za svojimi cieľmi. Čo sa výkonnostnej stránky týka, dovolila by som si tvrdiť, že bez
športovej gymnastiky by som ani v jednom z ostatných športov nedosiahla žiadne úspechy. Práve športová
gymnastika je základom športového aerobiku aj fitness. Je to najlepší základ pre akýkoľvek šport.
Prečo ste ukončili športovú kariéru?
Hlavne kvôli zdravotným problémom, ktoré si moja aktívna kariéra vyžiadala. Trápili ma problémy
s chrbticou a bedrovými kĺbmi. Tieto problémy sa zmiernili, avšak pri fitness ma začali trápiť aj kolená.
Asi som už na to bola stará. Bohužiaľ som bola typ športovca, ktorého celý život sprevádzali rôzne zranenia
a mala som smolu na časté zlomeniny a vyvrtnutia. Myslím si, že aj to ma určitým spôsobom vedelo vždy
zbrzdiť počas napredovania v každom športe. Mama sa zo mňa odmalička smiala, že mám kosti po babke.
Genetická stránka zohráva v živote športovca veľmi dôležitú súčasť a nie vždy stačí len makať.
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Po ukončení vysokoškolského štúdia ste sa prihlásili do armády. Ako ste sa k tomuto dostali?
Musím poznamenať, že to bola obrovská náhoda. Už počas strednej školy som pôsobila ako trénerka
športovej gymnastiky v klube Slávia PU Prešov a neskôr počas vysokej školy som začala fungovať
aj ako osobná trénerka v prešovskom fitness centre. Práve tam sa mi dostala do spolupráce jedna pani,
ktorá sa po pôrode potrebovala dostať do formy a splniť preskúšanie z pohybovej výkonnosti, nakoľko bola
zamestnaná ako profesionálna vojačka. Už to bol prvý podnet na otázky, ktoré som jej začala klásť ohľadom
tohto povolania. O niekoľko týždňov som počas návštevy kina videla upútavku na nábor nových členov
do Ozbrojených síl Slovenskej republiky a pamätám si, že tam som sa rozhodla to skúsiť. Hľadala som
v živote niečo, čo ma bude baviť, kde sa budem hýbať, kde budem mať istotu stabilného zamestnania
a toto mi prišlo ako dobré prepojenie všetkého, čo som chcela. Prihlásila som sa, zúčastnila sa výberového
konania, splnila všetky podmienky, ponúkli mi miesto a zrazu je zo mňa profesionálna vojačka. Bolo
to najlepšie rozhodnutie, aké som mohla spraviť po ukončení vysokej školy. Dokonca som tam spoznala
aj svojho snúbenca a budúceho manžela, takže mi toto rozhodnutie prinieslo len samé plusy.
V blízkej dobe vás čakajú materské povinnosti. Ako sa tešíte na novú životnú etapu?
Veľmi sa na to teším, už teraz je to niečo nové. Budem sa toho musieť opäť veľa naučiť a to je na tom
vzrušujúce. Teším sa na všetky zážitky a skúsenosti, ktoré nás najbližšie mesiace a roky čakajú. A úprimne
som zvedavá, ako to spolu všetci traja zvládneme. So snúbencom sme obaja dosť aktívni a už teraz
plánujeme rôzne aktivity aj s bábätkom a tešíme sa, ako ho všetko naučíme. Viem, že nám do života
prinesie veľa radosti a smiechu a náš život vďaka nemu získa hlbší zmysel.
V jednom z interview, ktoré s vami bolo robené dávnejšie, ste povedali: ,,Rodičia, ktorí si nájdu čas
na deti a vedú ich k športu, nemôžu urobiť nič lepšie, než že ich prihlásia na športovú gymnastiku.
Deti sú šikovnejšie, obratnejšie a hlavne nemajú problémy so žiadnou činnosťou. To robí gymnastiku
krásnou a vzácnou.“
Budete aj vy viesť vaše dieťa ku gymnastike?
Neviem, či práve ku gymnastike, ale ku športu určite áno. Ako sa poznám, tak základy športovej gymnastiky
mu odovzdám aj sama už v útlom veku a viem, že budem aplikovať gymnastiku najmä formou hry.
Jednoznačne nebude sedieť za tabletom, ale asi najskôr prekonávať prekážkové dráhy, šplhať
sa po preliezkach a vyskúšame aj nejakú akrobaciu. Športová gymnastika je podľa mňa najideálnejším
športom, v ktorom dieťa môže spoznávať vlastné telo, prekonávať svoje hranice a dosiahne dobrú úroveň
kondičných a najmä koordinačných schopností. Kde ho však život zavedie nechám na ňom. Ako som sa
od mojej mamy naučila, najdôležitejšie je dieťaťu ukázať tú správnu cestu a zároveň ho naučiť vedieť sa
samostatne rozhodnúť, za akým cieľom chce ďalej kráčať. Verím, že nájde vášeň v športe, ktorá mu vydrží
celý život, tak ako som ju našla aj ja. Ak to bude športová gymnastika, budem len rada.
Anouchka Blaško
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