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Úspechy slovenských špor-
tovcov súťažiacich pod znač-
kou DUKLY robia radosť širo-
kej športovej aj nešportovej 
verejnosti. Vrcholové špor-
tové stredisko rezortu Minis-
terstva obrany SR „Vojenské 
športové centrum DUKLA 
Banská Bystrica“ počas svo-
jej 43-ročnej existencie svoji-
mi výsledkami neustále pou-
kazuje na kvalitu svojej práce 
a jej výsledky. 
Vrchol športového majstrov-

stva v podobe víťazstva na olympiáde chytia za srdce azda 
každého. Naša Nasťa (Anastasiya Kuzmina) to dokázala. 
Dokázala po 38. rokoch, od víťazstva Slováka Ondreja Ne-
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pelu, pokoriť vrchol na zimných olympijských hrách vo Van-
couveri. Prežívame spolu s ňou i bronzovým olympijským 
medailistom Pavlom Hurajtom obrovskú radosť, zadosťu-
činenie a motiváciu do ďalšej práce. Robiť ľuďom radosť 
v podobe prekrásnych zážitkov z výsledkov a prezentácia 
našich športovcov je jedným z našich cieľov. Podobne je 
našim cieľom motivovať mládež k športovaniu, zdravému 
životnému štýlu, povzbudzovať národnú hrdosť.
Časopis „Šport v DUKLE“, ktorý sme sa rozhodli vydávať, 
má napomôcť prezentovať výsledky našich športovcov, 
systém našej práce, nové poznatky v oblasti športovej 
problematiky a nášho života.
Verím, že toto nové periodikum si nájde svojich priazniv-
cov, čitateľov a podporovateľov.

PaedDr. Peter Korčok, PhD.
riaditeľ VŠC DUKLA Banská Bystrica

Minister obrany SR Jaroslav Baška na pôde ministerstva pri-
jal medailistov z XXI. zimných olympijských hier vo Vancou-
veri Anastasiyu Kuzminu a Pavla Hurajta. Obidvaja inštruktori 
športu z Vojenského športového centra DUKLA Banská Bys-
trica sa postarali o historický úspech Slovenska na zimných 
olympijských hrách. Za úspešnú reprezentáciu rezortu obra-
ny na olympiáde im minister Baška udelil pamätné medaily 3. 
stupňa. 
Takisto náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR Ľu-
bomír Bulík ocenil príkladnú reprezentáciu Slovenska i ozbro-
jených síl vojenským odznakom. Na otázku, ako vníma po 
dvoch olympijských medailách ocenenie od ministra, Kuzmi-
na odpovedala: „Túto medailu si veľmi vážim, pretože som 
veľmi hrdá, že reprezentujem Vojenské športové centrum.“ 
Minister obrany SR Jaroslav Baška Kuzmine a Hurajtovi za-
blahoželal a poďakoval. „Pokiaľ budem ja ministrom, vojenský 
šport bude podporovaný, aby ste získavali medaily aj v budúc-
nosti,“ prisľúbil minister. 

Minister obrany SR prijal olympijských medailistov 

 Daniel Duchoň, Jaroslav Baška, Anastasiya Kuzmina, Pavol Hurajt, Ľubomír Bulík, Juraj Sanitra, Marek Nemeček, 
Peter Korčok

 Ocenení olympijskí medailisti s ministrom obrany
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Zabávam sa trochu v po-
silňovni, venujem sa kon-
dičke, plávaniu, ale nepre-
háňam to. Dôležité je, aby 
sme boli dieťatko i ja v po-
riadku,“ zdôraznila. Martina 
sa chce po pôrode čo najskôr 
vrátiť k športu. V roku 2011 by 
na svetovom atletickom šam-
pionáte mala obhajovať bronz 
z Berlína 2009.

tretej priečke kladivárka Martina Hrašnová, 
bronzová na svetovom šampionáte v Berlí-
ne. Na jej konto tak pribudla už tretia trojka. 
„Tretia som bola na majstrovstvách sve-
ta, tretie miesto som získala aj v ankete 
Športovec roka 2009 a tretia som aj te-
raz, čo ma teší. Teší ma najmä medaila 
z majstrovstiev sveta, lebo som na ňu 
dlho čakala. Mám za sebou určite naj-
úspešnejšiu sezónu v kariére. A aby 
tých trojok nebolo dosť, teraz opäť figu-
ruje v mojom živote ďalšia. Termín pôro-
du mám stanovený na tretí júl,“ usmieva-
la sa na vyhlasovaní najlepších armádnych 
športovcov Martina Hrašnová. 
Tehotenstvo si užíva, ale stále sa hýbe. „Tré-
nujem len v rámci možností a ľahučko. 

Najlepším športovcom rezortu Ministerstva 
obrany SR v roku 2009 sa v kategórii olym-
pijských športov stala biatlonistka Anastasiya 
Kuzmina, vicemajsterka sveta z juhokórej-
ského Pjongčangu v pretekoch na 12,5 km 
s hromadným štartom a dvojnásobná maj-
sterka Európy do 26 rokov. Na druhej prieč-
ke skončil vodný slalomár Michal Martikán, 
ktorý v roku 2009 v kategórii C1 získal na 
majstrovstvách sveta v Seu d´Urgell strieb-
ro a v Nottinghame sa stal tretí raz za sebou 
majstrom Európy. Elitnú trojicu najlepších 
armádnych športovcov Slovenska uzatvára 
kladivárka Martina Hrašnová, bronzová na 
svetovom šampionáte v Berlíne.

V kategórii neolympijských športov získala 
ocenenie pre najlepšiu športovkyňu rezortu 
majsterka Európy a víťazka Svetových hier 
v neolympijských športoch v kulturistike 
Jana Purdjaková, najlepším juniorom sa stal 
vodný slalomár Martin Halčin. V kategórii 
trénerov tvoria najlepšiu trojku (bez určenia 
poradia) Jozef Hanušovský (atletika), Jozef 
Martikán a Juraj Ontko (obaja vodný sla-
lom). 
Vedenie rezortu ocenilo svoje športové 
hviezdy 12. 1. 2010 v Dome kultúry v Ban-
skej Bystrici. Športovci zaradení do VŠC 
DUKLA získali v roku 2009 na svetových 
šampionátoch 5 zlatých, 5 strieborných a 7 
bronzových medailí, z európskych šampi-
onátov priviezli až 11 titulov a k nim pridali 

  Elita armádneho športu na Slovensku spoločne s ministrom obrany SR 
Jaroslavom Baškom a riaditeľom VŠC Petrom Korčokom

 Trojica najlepších športovcov 
v neolympijských disciplínach 
dekorovaná primátorom mesta  
B. Bystrica Ivanom Saktorom  
a vedúcim odboru športu VŠC DUKLA 
Ľubomírom Roškom

  Najúspešnejší tréneri s Petrom 
Korčokom a štátnym tajomníkom 
MO SR Danielom Duchoňom

 Najlepší juniori rezortu v spoločnosti hlavného trénera 
VŠC Igora Kováča a náčelníka generálneho štábu generála 
Ľubomíra Bulíka

  Michal Martikán 
odovzdal ministrovi obrany 
symbolicky pádlo  
a pozvanie na divokú vodu

7 strieborných a 1 bronzovú medailu. Na 
Svetových hrách v neolympijských športoch 
bola bilancia športovcov DUKLY 1 - 2 - 0 
a na juniorských ME 2 - 1 - 2.

Najlepší športovci rezortu Ministerstva 
obrany SR za rok 2009:
Olympijské športy:
1. Anastasiya Kuzmina (biatlon)
2. Michal Martikán (vodný slalom)
3. Martina Hrašnová (atletika)
Neolympijské športy:
1. Jana Purdjaková (kulturistika)
2. Marián Jung (vodný motorizmus)

3. Igor Kočiš (kulturistika)
Juniori:
1. Martin Halčin (vodný slalom)
2. Patrik Gajarský (vodný slalom)
3. Milan Randl (džudo)
Tréneri (bez určenia poradia):
Jozef Hanušovský (atletika), Jozef Martikán 
(vodný slalom), Juraj Ontko (vodný slalom)

Starosti Kuzminy, Hrašnová si užíva 
tehotenstvo

Najlepšia športovkyňa rezortu Ministerstva 
obrany SR v roku 2009 biatlonistka Anas-
tasiya Kuzmina neskrývala počas slávnost-
ného oceňovania radosť, ale celkovo mala 
zmiešané pocity: „Prvýkrát v živote som 
zvíťazila v takejto ankete. Je to pre mňa 
prekvapenie i česť, z prvenstva sa veľ-
mi teším. Na druhej strane mám trochu 
zmiešané pocity, pretože pre každého 
športovca je nešťastím, ak sa pred vr-
cholným podujatím zraní. Žiaľ, mne sa 
to stalo.“ 
Kuzmina je už myšlienkami vo Vancouveri. 
Po vlaňajšom striebre na MS totiž patrí do 
úzkeho okruhu slovenských medailových 
nádejí. „Úspech z majstrovstiev sveta 
nebude jednoduché na olympiáde zo-
pakovať. Cítim veľký psychický tlak -  
i od ľudí čo mi fandia a držia palce. Aj 
ja veľmi chcem dokázať, čo vo mne je 
a skúsim zabojovať o medailu,“ skonšta-
tovala A. Kuzmina.
Za druhým v ankete MO SR vodným slalo-
márom Michalom Martikánom skončila na 

Vyhlásenie najlepších športovcov MO SR
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Profil Anastasiye 
Kuzminy, víťazky šprintu 
biatlonis�ek na XXI. zimných 
olympijských hrách vo 
Vancouveri

Anastasiya Kuzmina 
vek: 25 rokov 
narodená 28. augusta 1984 v Ťumene 
(Rusko) 
disciplína: biatlon 
výška: 180 cm 
hmotnosť: 67 kg 
bydlisko: Banská Bystrica 
stav: vydatá, syn Jelisej 
povolanie: športová inštruktorka 
klub: VŠC DUKLA Banská Bystrica 
tréneri: Daniel Kuzmin (kondičný) a Juraj 
Sanitra (strelecký), Milan Gašperčík (v re-
prezentácii),  
záľuby: varenie a hudba 
športové úspechy - vo farbách SR: ZOH 
2010 - 1. v šprinte na 7,5 km, 2. v stíhacích 
pretekoch, MS 2009 - 2. v pretekoch s hro-
madným štartom, 7. v šprinte, ME do 26 
rokov - 1. v šprinte a stíhacích pretekoch; 
vo farbách Ruska: MSJ 2002 - 2. v štafete, 
MSJ 2003 - 1. v štafete, 2. v šprinte a stí-
hacích pretekoch, MSJ 2004 - 2. v štafete, 
MSJ 2005 - 1. v štafete a 3. v šprinte 
zaujímavosť: 5. v ankete Športovec roka 
2009, ešte nikdy nevyhrala preteky Sveto-
vého pohára 

Fantastické zlato pre
Anastasiyu Kuzminu 13. 2. 2010
Víťazkou úvodnej disciplíny biatlonového 
programu na XXI. zimných olympijských 
hrách v kanadskom Vancouveri - rých-
lostných pretekov žien na 7,5 km sa stala 
senzačne slovenská reprezentantka Anas-
tasiya Kuzmina. Dvadsaťpäťročná rodáčka 

z ruského Ťumenu pri svojej olympijskej 
premiére zvládla trať za 19:55,6 min, na 
ceste za zlatom ju nezastavil ani prvý chybný 
výstrel v ľahu. Zvyšných deväť potom zvládla 
stopercentne a bežecky podala fantastický 
výkon. V dramatickom finiši o 1,5 s zdolala 
šesťnásobnú majsterku sveta Nemku Mag-
dalenu Neunerovú, o necelých jedenásť 
sekúnd zaostala bronzová Marie Dorinová 
z Francúzska. Je to vôbec prvé slovenské 
zlato v ére samostatnosti zo zimnej olympi-
ády.
Anastasiya Kuzmina preteky výborne roz-
behla a na bežeckých medzičasoch sa 
pohybovala na popredných priečkach. Na 
prvej streleckej položke v ľahu však netrafila 
hneď prvý terč a musela ísť na trestný okruh. 
Vo výsledkovej listine po prvej streľbe sa za-
radila až do tretej desiatky. Bojovala však 
ďalej a v druhom kole postupne znižovala 
náskok súperiek, ktoré prvú streľbu zvládli 
bezchybne. 
Streľbu v stoji zvládla bravúrne a bežecky za 
ňou žiadna z jej súperiek nestačila. Už po 
absolvovaní druhej streľby bola na medailo-
vej pozícii, ale iba o desatinky sekundy pred 
famóznou bežkyňou Neunerovou. Práve ony 
dve sa potom až do cieľa striedali vo vedení, 
na záverečnej méte sa však tešila z tesného 
víťazstva slovenská biatlonistka. 
„Bežalo sa mi veľmi dobre a po pr-
vom chybnom výstrele som si vravela, 
že ešte nič nie je stratené,“ podelila sa 
o svoje prvé dojmy zo životného úspechu 
25-ročná Anastasiya Kuzmina, vlaňajšia 
vicemajsterka sveta v pretekoch s hromad-
ným štartom. „Tá chyba ma poriadne 
vyburcovala. Z úspechu sa veľmi teším, 
lebo som zúročila výbornú prípravu,“ 
uviedla v cieli šťastná olympijská víťazka. 
„Je to fantastické. Veril som, že Nasťa 
môže bojovať o popredné priečky, ale 
že podá až takýto úžasný výkon a doká-
že triumfovať s jedným trestným kolom, 
to je naozaj skvelé. Ďakujem jej a aj 
všetkým fanúšikom, ktorí nám verili. 
Podala neuveriteľne koncentrovaný, 

mňa takto dobre. Pred olympiádou som 
o dvoch medailách ani nerozmýšľala. 
Vancouverské súťaže sa pre mňa roz-
behli fantasticky, budem sa snažiť, aby 
to takto aj pokračovalo. Na druhej stra-
ne si všetci musia uvedomiť, že ani my 
nie sme roboti. Dôležité bude, aby som 
si udržala psychickú pohodu. Ďakujem 
všetkým fanúšikom na Slovensku, ktorí 
mi držali palce.“

Daniel Kuzmin (manžel a bežecký tréner): 
„Synček Jelisej odprevádzal mamu 
s tým, že chce tri medaily, takže stále 
máme čo robiť... Nasťa dodržala taktic-
ký plán i predpoklad, že na prvú streľ-
bu pôjde spolu s Neunerovou. Teraz už 
nemá zmysel uvažovať, či niečo malo 
a mohlo byť inak. Je mi jasné, že každý 
od nás akoby už chcel ďalšie zlato, tre-
ba však ako cenné brať aj toto striebro 
a uznať súperkine kvality. Dnešná osla-
va bude naozaj iba symbolická. Niečo 
väčšie pripravíme až po štafetách.“
Kuzmina: „Keď sme prežili zlato, zvlád-
neme aj striebro“
Ak niečo Anastasiyi Kuzmine na týchto zim-
ných olympijských hrách veľmi nejde, tak je 
to splnenie si povinností na antidopingovej 
kontrole. Už dvojnásobná medailistka z biat-
lonových súťaží vo Whistleri strávila v miest-
nosti pre povinné odbery prakticky celé stí-
hacie preteky mužov, až kým sa po dobrej 
hodinke a pol konečne objavila s kyticou 
v ruke pred hlúčikom ruských a slovenských 
novinárov. „Ja mám už dve medaily? Ešte 
tomu neverím, kým nemám v rukách to 
striebro,“ spýtala sa samej seba, odpove-
dala si zároveň a ďalej pokračovala rovnako 
v odľahčenom tóne: „Je to pekný chaos 
takto po medailových pretekoch. Samé 
povinnosti, ale milé. Keď sme prežili 

radosť zo zlata, aj to striebro nejako 
zvládneme...Som strašne unavená, ale 
zároveň aj nesmierne šťastná.“
 Kuzmina a Neunerová predviedli v utorkovej 
stíhačke bežecký výkon snov. Obe vyštarto-
vali plece pri pleci ako rakety a na mokrom 
snehu predvádzali korčuliarsky štýl najvyššej 
úrovne. Favorizovaná Nemka, ktorá je dl-
hodobo považovaná za najlepšiu bežkyňu 
spomedzi svetových biatlonistiek, sa pri rov-
nakom počte dvoch nepresných výstrelov 
napokon tešila v cieli z 12-sekundového zla-
tého náskoku. Slovenka totiž ako prvá zača-
la strácať kontakt na strelnici a v závere ho 
už nestihla získať späť, hoci sa po poslednej 
položke priblížila na šesť sekúnd.
 „Dnes to bol ťažký boj. Viete, to nie je 
len tak behať s Magdalenou Neunero-
vou a bojovať s ňou o zlato. Bol to aj 
po mentálnej stránke veľký boj, možno 
preto som nezvládla druhú ležku, ale aj 
prvú stojku,“ zamyslela sa Kuzmina a po 
chvíli dopovedala myšlienku: „Pred posled-
nou stojkou som si vravela, že ju musím 
zvládnuť bezchybne, lebo som vedela, 
že Francúzka ma ešte môže predstih-
núť na druhej pozícii. Nechcela som 
stratiť medailu. Som rada, že sa mi to 
podarilo a dosiahla som ďalší výnimoč-
ný výsledok. Potešila som ním nielen 
samu seba, ale aj celé Slovensko.“ 
A ako charakterizovala sympatická Nasťa 
utorkový súboj o zlato s nemeckým rých-
likom Neunerovou? „S takouto výborne 
bežecky disponovanou súperkou je to 
vždy veľmi náročné. Ja mám vyššiu 
hmotnosť, čo mi pomáhalo dolu kop-
com, mám aj dlhšie nohy, ale ona má 
úplne inú techniku behu, ktorú má fan-
tasticky zvládnutú. A ešte niečo. My 
sme bojovali vlastne len na trati. Lebo 
keď prídem na strelnicu, nepozerám 
sa doľava - doprava a vôbec nemám 
prehľad o tom, ako strieľa súperka. Na 
strelnici to sú úplne iné preteky, tam 
súperky, v tomto prípade Neunerovú, 
nevnímam.“

Profil Pavla Hurajta, 
bronzového v pretekoch 
s hromadným štartom 
biatlonistov na 15 km
na XXI. zimných 
olympijských hrách
vo Vancouveri:

Pavol Hurajt 
vek: 32 rokov
narodený: 4. februára 1978 v Poprade
disciplína: biatlon

sústredený výkon. Ten prvý výstrel bol 
veľmi tesný, mierila pod terč. Predvie-
dla sa však ako veľký bojovník. Myslím, 
že sme to aj takticky zvládli veľmi dob-
re, že sme ju nasadili do prvej skupiny. 
Počas pretekov sa menili poveternost-
né podmienky, začalo pršať a pretekár-
ky, ktoré štartovali neskôr, mali ťažšie 
podmienky. Opakujem však, že podala 
fantastický výkon,“ povedal prezident Slo-
venského zväzu biatlonu (SZB) a strelecký 
tréner olympijskej víťazky Juraj Sanitra. 
Anastasiya Kuzmina, ktorá si slovenský dres 
oblieka iba druhú sezónu, si vybojovala vý-
bornú východiskovú pozíciu do utorkových 
stíhacích pretekov a aj právo štartovať v pre-
tekoch s hromadným štartom, v ktorých 
na vlaňajšom svetovom šampionáte v ju-
hokórejskom Pjongčangu skončila druhá. 
Celkovo to bolo iba jej siedme umiestnenie 
v desiatke najlepších v pretekoch, ktorých 
výsledky sa započítavajú do celkovej klasi-
fikácie bojov o krištáľový glóbus v kariére, 
tretíkrát bola na stupňoch víťazov. 

Reakcie po striebre Kuzminy
v stíhacích pretekoch 16. 2. 2010
Anastasiya Kuzmina: „Je to super. Pred 
pretekmi som bola nervózna a neverila 
som, že by som to mohla takto perfekt-
ne zvládnuť. Po prvej medaile som cí-
tila zvýšený tlak, preto som šťastná, že 
mám aj druhú. Boli to nesmierne ťažké 
preteky, som veľmi unavená. S Magda-
lenou sme rovnako strieľali, ona o nie-
čo lepšie bežala. Je to skvelá biatlonist-
ka. Objektívne musím povedať, že na 
Neunerovú som v závere nemala, rých-
lostne na tom bola tentoraz lepšie. Ja 
som mala už ťažké nohy. Situáciu som 
si však kontrolovala a vedela som, že 
striebro mi neujde. Snehové podmien-
ky sa oproti včerajšku zmenili, ale lyže 
som mala pripravené opäť výborne. Ale 
také isté rýchle mala aj Magdalena, 
lenže celkovo bola ona tentoraz lep-
šia. Som však rada, že to dopadlo pre 

výška: 172 cm
hmotnosť: 68 kg
bydlisko: Štrba 
stav: ženatý
povolanie: športový inštruktor
klub: VŠC DUKLA Banská Bystrica
tréneri: Juraj Sanitra (osobný), Pavol Kobela 
(v reprezentácii)
záľuby: čítanie, kino
športové úspechy: ZOH 2010 - 3. v prete-
koch s hromadným štartom na 15 km, 5. 
vo vytrvalostných pretekoch na 20 km, 7. 
v rýchlostných pretekoch na 10 km, 16. 
v stíhacích pretekoch na 12,5 km, ZOH 
2006 - 24. v stíhacích pretekoch na 12,5 
km, MS 2009 - 20. v šprinte na 10 km, MS 
2008 - 14. v šprinte na 10 km, MS 2003 
- 19. v stíhacích pretekoch na 10 km, ME 
2005 - 2. vo vytrvalostných pretekoch na 
20 km, majster sveta v letnom biatlone v ro-
ku 2004, vo Svetovom pohári 2003/2004 

celkovo 19. (dvakrát na 3. mieste).

Senzačný bronz pre Hurajta 21. 2. 2010
V pretekoch biatlonistov na 15 km s hromad-
ným štartom na XXI. zimných olympijských 
hrách v kanadskom Vancouveri si zlato vy-
bojoval Rus Jevgenij Usťugov. Druhý skon-
čil Francúz Martin Fourcade, ktorý zaostal 
o 10,5 sekundy. Fantastický výkon však 
podal Slovák Pavol Hurajt. Tridsaťdvaročný 
rodák z Popradu stopercentne zvládol streľ-
bu, keď trafil všetkých dvadsať terčov na 
štyroch položkách a do cieľa prišiel na tretej 
pozícii s odstupom 16,6 sekundy. Je to prvá 
medaila pre slovenského biatlonistu - muža 
v histórii ZOH. Slovensko jeho zásluhou zís-
kalo už tretí cenný kov na vancouverských 
hrách.
„Už pred štartom som tušil, že to dnes 
dopadne veľmi dobre a cítil som, že by 
sme mohli získať takéto skvelé umiest-



8 informačný spravodaj VŠC DUKLA Banská Bystrica 1/2010

www.dukla.sk

9informačný spravodaj VŠC DUKLA Banská Bystrica1/2010

www.dukla.sk

nenie. Verím v osud a spravodlivosť 
a dnes sa to naplnilo. Bronz je výsled-
kom najmä Paľovej trpezlivej a poctivej 
práce, zaslúžil si ho. Veľmi, ale veľmi 
som mu túto medailu doprial,“ uviedol na 
margo Hurajtovho životného úspechu jeho 
osobný tréner a šéf Slovenského zväzu biat-
lonu Juraj Sanitra.
V prvom trojkilometrovom okruhu sa viac 
taktizovalo ako súťažilo. V netradične teplom 
a slnečnom počasí sa nikomu nechcelo ťa-
hať celé 30-členné štartové pole, preto na 
prvú streleckú položku v ľahu prišli všetci 
biatlonisti v jednom balíku. Väčšina z nich 
odstrieľala bezchybne, medzi nimi aj Pavol 
Hurajt. Trestné kolo však z favoritov musel 
absolvovať líder poradia v hodnotení tejto 
disciplíny Svetového pohára Nór Ole Einar 
Björndalen aj úradujúci majster sveta z mi-
nuloročného svetového šampionátu v juho-
kórejskom Pjongčangu Rakúšan Dominik 
Landertinger. 
Druhá strelecká položka opäť v ľahu už bola 
väčším sitom. Hurajt však opäť trafil všetkých 
päť terčíkov a vybiehal zo strelnice na skve-
lej tretej pozícii. Pole pretekárov sa natiahlo, 
medzi prvým a posledným bol v polovici trate 
takmer dvojminútový rozdiel. 
Keď popradský rodák zvládol bezchybne aj 
tretiu streľbu - prvú v stoji, dostal sa na čelo 
a strelnicu opúšťal s vyše dvojsekundovým 
náskokom pred olympijským víťazom z rých-
lostných pretekov Francúzom Vincentom 
Jayom, o tri sekundy zaostával Švéd Björn 
Ferry. Vpredu sa vytvorila päťčlenná skupi-
na, ktorú ešte dopĺňali Rus Jevgenij Usťugov 
a Rakúšan Daniel Mesotitsch. Ďalší už zao-
stávali o bezmála 20 sekúnd. 

Pavol Hurajt perfektne zvládol aj poslednú 
streleckú položku a na posledný trojkilome-
trový okruh opäť išiel ako prvý, ale v tesnom 
závese za ním bol Rus Jevgenij Usťugov. 
Rozpútal sa ostrý bežecký súboj, ale sloven-

ský biatlonista v ňom evidentne ťahal za krat-
ší koniec. Zozadu sa za ním začal doťahovať 
Francúz Martin Fourcade. Ten ho necelý ki-
lometer pred cieľom dobehol. Hurajtovi evi-
dentne dochádzali sily, ale do cieľa si už túto 
pozíciu udržal. Je to jeho tretie umiestnenie 
na pódiu v pretekoch, ktorých výsledky sa 
započítavajú do celkovej klasifikácie Sveto-
vého pohára, všetky mali bronzový lesk.

Pavol Hurajt: 
„Dnes je to pre mňa veľký deň“ Tridsať-
dvaročný Popradčan sa od úvodu držal 
v popredí. „Od prvých kilometrov som 
vedel, že v bežeckej časti to bude z mo-
jej strany celkom slušné. Lyže boli veľmi 
dobre pripravené, musím pochváliť celý 
servis, pretože boli jedny z najlepších 
v celom štartovom poli. Celkovo som 
bol presvedčený, že bežecky to bude u 
všetkých veľmi rýchle, lebo sneh bol tro-
chu primrznutý. Dnešná streľba mi vyšla 
na sto percent, bola naozaj excelentná. 
Sústredil som sa na to, aby som zostrelil 
všetkých dvadsať terčíkov. Každý jeden, 
ktorý by som tam nechal nevybielený, by 
ma určite posunul vo výsledkovej listine 
dozadu na nemedailové pozície,“ vy-
svetľoval po pretekoch šťastný Pavol Hurajt: 
„Keď som po tretej položke išiel na čelo 
pretekov, bolo mi jasné, že bude rozho-
dovať posledná streľba. Sústredil som 
sa preto na ňu, aby tam po mne neosta-
lo nič. Vyšlo to. V poslednom kole som 
vedel, že na Rusa Usťugova asi budem 
len ťažko stačiť. Chcel som si však urči-
te udržať medailovú pozíciu.“

Slovenský pretekár vybiehal na trať po štvr-
tej streleckej položke na vedúcej pozícii, 
no len s polsekundovým náskokom pred 
skvelým bežcom Usťugovom. „Na Rusa 
som nemal. Podľa správ, ktoré som 
dostával, mal byť za mnou Rakúšan Su-

mann. Keď som sa však obzrel, zbadal 
som Francúza Fourcada a vtedy som sa 
trochu zľakol, či hneď za ním nie je aj 
Rakúšan. Našťastie, nebolo to tak. V zá-
vere stúpania, keď som už nemal síl, ma 
Fourcade predbehol. Pri zjazde som sa 
za seba obzrel a už som nikoho nevidel. 
Vtedy som vedel, že to asi bude medai-
la a v cieľovej rovinke som tomu naplno 
uveril. Mojou prvá myšlienka v cieli? Vy-
dýchol som si, že som to konečne doká-
zal. Dnes je to pre mňa veľký deň,“ tešil 
sa Hurajt, ktorý na ZOH 2010 vo Vancou-
veri obsadil okrem tretieho aj piate, siedme 
a šestnáste miesto.

Hurajt má na ZOH 2010 excelentnú strelec-
kú formu. Všetky terče však trafil až v nedeľu 
a to mu prinieslo životný úspech. A čo mu 
vírilo hlavou pred záverečným 20. výstre-
lom v nedeľňajších pretekoch? „Muška mi 
prišla do čierneho, stlačil som spúšť 
a padlo to,“ opisoval svoje pocity poprad-
ský rodák reprezentujúci VŠC DUKLA Ban-
ská Bystrica. „Vôbec som vtedy neriešil, 
že to bol posledný výstrel. Až keď som 
si dával pušku na chrbát, uvidel som, 
že každý zo štyroch pretekárov predo 
mnou nechal nezostrelený nejaký terč. 
Vtedy som vedel, že môžem definitívne 
zabojovať o medailu. Až potom som 
vlastne začal rozmýšľať nad tým, že by 
to už naozaj mohlo vyjsť...“
Bronzovú nedeľu opísal Pavol Hurajt ako úpl-
ne ideálny deň. „Všetky detaily, ktoré sú 
potrebné k úspechu, zapadli do seba 
presne tak, ako by mali. Všetko mi vy-
šlo presne v jeden deň,“ priznal. „Každé 
preteky sú iné. O medaile sa mi zatiaľ 
len snívalo, lebo sú tu pretekári, ktorí 
sú lepší najmä bežecky. Ale mne dnes 
vyšlo všetko perfektne. Zdolal som ich 
takmer všetkých vrátane legendárneho 
Björndalena.“

Úspešní olympionici pricestovali prezident-
ským špeciálom na Slovensko nad ránom 
2. marca, na letisku ich vítali kolegovia z Vo-
jenského športového centra DUKLA Banská 
Bystrica. Tu aj prebehli prvé prípitky a gra-
tulácie na slovenskej pôde. Keďže 3 olym-
pijské medaily nie sú každodenný jav, čakal 
Anastasiyu a Pavla náročný, avšak zaslúžený 
deň slávy a úspechu, pozornosti vďačných 
slovenských divákov, známych aj nezná-
mych, kolegov, susedov.
Po krátkom spánku sa kolotoč začal privíta-
ním v popoludňajších hodinách na Sloven-
skom zväze biatlonu, odkiaľ sa presunuli spo-
lu s reprezentačným trénerom a prezidentom 
Slovenského zväzu biatlonu Jurajom Sanitrom 
do priestorov VŠC DUKLA na Hutnej ulici. Tu 
sa zhromaždili všetci „dukláci“ - účastníci XXI. 
zimnej olympiády vo Vancouveri a nasledova-
li gratulácie od športovcov, zamestnancov 
a vedenia VŠC DUKLA. 
Medzitým bol  už pripravený program na Ná-
mestí SNP v Banskej Bystrici, od 16.30 h 
pódium patrilo folklórnemu súboru Bystrina. 
Moderátor Slavo Jurko predstavil olympioni-
kov – „duklákov“: bratov Mareka a Miroslava 

Privítanie Kuzminy a Hurajta 
v Banskej Bystrici 

Matiaška, Dušana Šimočka, Mateja Kazá-
ra, Martinu Halinárovú, Ľubomíru Kalinovú 
a Tomáša Zmoraya. A potom sa Bystričania 
dočkali aj medailistov, Anastasiyu Kuzmi-
nu a Pavla Hurajta s medailami priviezlo od 
DUKLY Dolnou ulicou priamo k pódiu histo-
rické vozidlo Daimler DB 18 Barker. Veterán 
vyrobený v roku 1952 je podobný tomu typu 
vozidiel, ktoré do roku 1956 používala ang-
lická kráľovná. 
Olympionikov privítal primátor Banskej Bys-
trice Ivan Saktor, riaditeľ Vojenského špor-
tového centra DUKLA Banská Bystrica Peter 
Korčok, prezident Slovenského zväzu biatlo-
nu Juraj Sanitra, za Olympijský Klub Banská 
Bystrica Martin Vrábeľ a predseda BBSK  
Vladimír Maňka. „Mesto Banská Bystrica 
si do svojej kroniky významných uda-
lostí zlatými písmenami navždy zapíše 
účinkovanie oboch biatlonistov na XXI. 
zimnej  olympiáde v Kanade. Medailové 
úspechy oboch športovcov sú hodné 
uznania a obdivu, preto sme sa spolu 
s predstaviteľmi VŠC DUKLA Banská 
Bystrica, Slovenským zväzom biatlonu, 
Olympijským klubom Banská Bystrica 

a BBSK rozhodli pripraviť pre našich 
reprezentantov slávnostné privítanie,“ 
hovorí primátor Ivan Saktor. Úspešným olym-
pionikom zablahoželali aj predseda Bansko-
bystrického samosprávneho kraja Vladimír 
Maňka a primátor Banskej Bystrice Ivan Sak-
tor ich dekoroval vavrínovými vencami. 
Na počesť zlatej medailistky zo ZOH vo Van-
couveri Anastasiye Kuzminy vznikla pieseň 
„Nasťa“, ktorej autorom textu je Peter Valo 
a hudbu zložil Pavol Janíček. Kým prišli Kuzmi-
na a Hurajt na námestie, moderátor s divákmi 
už pieseň „precvičovali“ a pred dekorovaním 
vavrínovými vencami si ju Nasťa vypočula 
v plnej kráse. „Je to velikánske šťastie, 
keď príde tak veľa ľudí, ktorí nám celú 
olympiádu držali palce. Som šťastná, že 
sa im páči, ako sme s Paľom dokázali,“ 
povedala Kuzmina. „Privítanie toľkými ľuď-
mi na námestí som naozaj nečakala, je 
to pre mňa veľký zážitok.“ Počas celého 
programu si priaznivci prostredníctvom zábe-
rov na veľkoplošnej obrazovke mohli pripo-
menúť úspešné účinkovanie oboch športov-
cov v Kanade.
Nasledoval krátky brífing pre médiá a oča-
kávaná autogramiáda, po jej ukončení sa 
presunuli športovci a hostia do priestorov 
BBSK. Kultúrny program na námestí ukonči-
la svojím vystúpením banskobystrická kapela 
Rock For.

Výsledky športovcov VŠC DUKLA na ZOH Vancouver 2010

1.miesto Anastasiya KUZMINA biatlon, rýchlostné preteky

2. miesto Anastasiya KUZMINA biatlon, stíhacie preteky

3. miesto Pavol HURAJT biatlon, preteky s hromadným štartom

5. miesto Pavol HURAJT biatlon, vytrvalostné preteky

7. miesto Pavol HURAJT biatlon, rýchlostné preteky

8. miesto Anastasiya KUZMINA biatlon, preteky s hromadným štartom

10. miesto Veronika ZUZULOVÁ zjazdové lyžovanie, slalom

13. miesto
HALINÁROVÁ,KUZMINA, 
PREKOPOVÁ, GEREKOVÁ

štafeta

15. miesto
Mir. MATIAŠKO, Marek MATIAŠKO,
Dušan ŠIMOČKO, Pavol HURAJT

štafeta

16. miesto Pavol HURAJT stíhacie preteky

18. miesto čat. Dušan ŠIMOČKO biatlon, vytrvalostné preteky

33. miesto rtm. Marek MATIAŠKO biatlon, vytrvalostné preteky

39. miesto Anastasiya KUZMINA vytrvalostné preteky

40. miesto Jana GEREKOVÁ biatlon, rýchlostné preteky

40. miesto Jana GEREKOVÁ biatlon, stíhacie preteky

43. miesto Tomáš ZMORAY skoky na lyžiach, HS-140

44. miesto Martina HALINÁROVÁ biatlon, vytrvalostné preteky

46. miesto Janka GEREKOVÁ biatlon, vytrvalostné preteky

47. miesto rtn. Miroslav MATIAŠKO biatlon, vytrvalostné preteky 

52. miesto Tomáš ZMORAY skoky na lyžiach, HS - 106

54. miesto Martina HALINÁROVÁ biatlon, rýchlostné preteky

66. miesto rtm. Marek MATIAŠKO biatlon, rýchlostné preteky

75. miesto čat. Dušan ŠIMOČKO biatlon, rýchlostné preteky

76. miesto rtn. Miroslav MATIAŠKO biatlon, rýchlostné preteky

80. miesto Ľubomíra KALINOVÁ biatlon, vytrvalostné preteky

81. miesto Ľubomíra KALINOVÁ biatlon, rýchlostné preteky

Nedokončil súťaž

X nrtm. Martin TEŠOVIČ štvorboby 

Výsledky:
Muži - preteky na 15 km s hromadným štartom: 
1. Jevgenij Usťugov (Rus.) 35:35,7 min (0 trest-
ných okruhov), 2. Martin Fourcade (Fr.) +10,5 s 
(3), 3. Pavol Hurajt (SR) +16,6 (0), 4. Christoph 
Sumann (Rak.) +25,9 (1), 5. Daniel Mesotitsch 
(Rak.) +30,2 (3), 6. Ivan Čerezov (Rus.) +33,5 
(3), 7. Dominik Landertinger (Rak.) 34,0 (4), 8. 
Vincent Jay (Fr.) +34,6 (1), 9. Jakov Fak (Chorv.) 
+34,8 (3), 10. Michael Greis (Nem.) +35,0 (3).

Výsledky: 
Rýchlostné preteky žien na 7,5 km: 1. Anastasia 
Kuzminová (SR) 19:55,6 min (1 trestný okruh), 
2. Magdalena Neunerová (Nem.) +1,5 s (1), 3. 
Marie Dorinová (Fr.) +10,9 (0), 4. Anna Bulygi-
nová (Rus.) +12,1 (0), 5. Jelena Chrustalevová 
(Rus.) +24,8 (0), 6. Marie Laura Brunetová (Fr.) 
+27,7 (0), 7. Oľga Zajcevová (Rus.) +27,8 (0), 8. 
Darja Domračevová (Bielorus.) +31,8 (0), 9. Teja 
Gregorinová (Slovin.) +33,6 (0), 10. Ann Kristin 
Aafedt Flatlandová (Nór.) +34,1 (1),... 40. Janka 
Gereková +1:58,4 (3), 54. Martina Halinárová 
+2:23,4 (2), 81. Ľubomíra Kalinová (všetky SR) 
+3:51,6 (5)
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Uchovov rekord 
mí�ngu 238 cm,
Vlašičovej pokusy 
o rekord
Sedemnásty ročník medzinárodného halové-
ho výškarského mítingu Europa SC High Jump  
4. marca 2010 v Banskej Bystrici priniesol opäť 
skvelé výkony. Víťaz mužskej súťaže Rus Ivan 
Uchov výkonom 238 cm zlepšil o 1 cm rekord 
mítingu Švéda Stefana Holma z roku 2007 a tiež 
vlastné tohtosezónne svetové maximum z 23. 
januára v moravských Hustopečiach. Chorvátka 
Blanka Vlašičová skočila 204 cm, čo je druhý 
najlepší výkon na svete v tohtoročnej zimnej se-
zóne a zároveň aj v histórii banskobystrického 
podujatia. Potom sa pokúšala aj o jednocenti-
metrové zlepšenie svetového rekordu Švédky 
Kajsy Bergqvistovej 208 cm z roku 2006, ale 
latka na stojanoch ani v jednom z troch pokusov 
nevydržala.
Dvadsaťtriročný rodák z Čeľabinska sa do histórie 
mítingu hneď vo svojej premiérovej účasti zapísal 
ako prvý ruský víťaz mužskej súťaže, celkovo dru-
hý, keď v roku 1995 triumfovala medzi ženami 
Tatiana Motkovová. Týždeň pred svetovým šam-
pionátom v katarskej Dauhe sa Ivan Uchov pred-
viedol vo výbornej forme. Na Štiavničkách začal 
až na 221 cm, ktoré prekonal na prvýkrát, potom 
225 cm vynechal, 228 cm zvládol na prvý raz, 
opäť nasledovalo vynechanie 231 cm a vzápätí 
znovu úspešný skok hneď prvým pokusom na 
233 cm. Nasledovali pokusy o 238 cm a muž, 
o ktorom jeho kouč Sergej Kľugin tvrdí, že rád 
riskuje, v treťom pokuse súboj s latkou vyhral. 
Jediný pokus o ruský halový rekord 241 cm mu 
však už nevyšiel.
Blanka Vlašičová z piatich štartov na Štiavničkách 
zvíťazila štvrtýkrát, keď predtým triumfovala v ro-

koch 2006, 2008, 2009 a bola 4. v roku 2007. 
Aj v piatom štarte v sezóne pokorila dvojmetrovú 
hranicu, takže v posledných 61 finálových súťa-
žiach sa jej výkon nezačal dvojkou iba dvakrát - 
vlani v júli na mítingoch Zlatej ligy v Ríme a Paríži. 
„Som rada, že som skočila aspoň 204 cm, je to 
výborný výkon. Iba dva metre mňa už šťastnou 
neurobia,“ poznamenala 26-ročná dvojnásobná 
svetová šampiónka, ktorá si po neúspechu na re-
kordnej výške 209 cm aj poplakala. „Cítila som sa 
skvele, ale nedokázala som nájsť optimálnu tech-
niku. Po neúspešných skokoch na 209 cm som 
bola vnútorne sklamaná, čo ma prekvapilo a pre-
kvapili ma aj slzy, ktoré sa mi tisli do očí. Veľmi, 
veľmi som chcela rekord. Hoci som neuspela, je 
výborné, že som sa opäť mohla o rekordný výkon 
pokúšať a ponúknuť divákom takýto zážitok. Pred 
budúcotýždňovými halovými majstrovstvami sveta 
to bola naozaj výborná generálka.“

Vlašičová začala súťaž rovnako ako vlani na 185 
centimetroch a bez najmenších problémov svoj 
základ zvládla. Potom 189 cm vynechala a za 
povzbudzovania divákov sa s rezervou prehupla 
ponad 192 cm. Aj na 195 cm jej stačil iba jeden-

-jediný pokus. Na tejto výške z Chorvátkiných 
súperiek uspela už len bronzová z MS 2005 
v Helsinkách Emma Greenová zo Švédska, ktorá 
si o centimeter vylepšila tohtosezónne maximum 
a po márnej snahe vyrovnať svoj absolútny osob-
ný rekord 198 cm skončila druhá. Vlašičová na 
rozdiel od minulého roku 198 cm vynechala. Prvý 
skok na rovných dvoch metroch jej nevyšiel, na 
druhý raz však túto výšku zvládla. Ten istý sce-
nár sa opakoval aj na 204 cm: na prvý raz latka 
spadla, prvá oprava bola úspešná, ale len veľmi 
tesne. Potom nasledovali tri skoky na rekordných 
209 cm, najnádejnejší bol druhý, ale splitská ro-
dáčka si na historický zápis musí ešte počkať.

V mužskej súťaži skončil na druhej priečke  
28-ročný Brit Samson Oni zásluhou zlepšenia 
absolútneho osobného rekordu o 1 cm, keď sa 
ponad 231 cm preniesol hneď na prvý raz. Na 
tretiu priečku z vlaňajšej štvrtej sa posunul Ukra-
jinec Viktor Šapoval s 228 cm. Z trojice Slovákov 
v 13-člennom štartovom poli si pred zaplnenou 
halou (1100 divákov) najlepšie počínal 26-ročný 
Peter Horák, ktorý skončil na 5. mieste a výko-
nom 225 cm vyrovnal vlastný najlepší tohtoročný slovenský výkon. Už víkendový slovenský šampi-

onát naznačil stúpajúcu Horákovu formu, ktorý 
sa v Banskej Bystrici odhodlal na risk. Začal až 
na 216 cm a túto výšku i 221 a 225 cm prekonal 
hneď na prvý pokus. Potom odvážne vynechal 
228 cm a išiel zabojovať o jednocentimetrové 
zlepšenie absolútneho osobného rekordu 231 
cm. Risk mu nevyšiel, takže pri jeho mene sa 
v zápise zo súťaže objavilo 225 cm a rovnako 
ako vlani 5. miesto. Najlepším umiestnením 
i výkonom zverenca trénera Radovana Mišíka 
na banskobystrickom mítingu ostáva 4. priečka 
a 230 cm z roku 2007.

„Už v rozcvičovaní som sa cítil veľmi dobre. 
Skákal som uvoľnene, veril som si a mys-
lel som, že 231 cm dnes skočím. Ďalšia 
šanca bude až v lete. Najprv musím splniť 
limit, a potom sa na európskom šampionáte 
v Barcelone pokúsim o nejaký pekný výsle-
dok. V žiadnom prípade však nechcem limit 
naháňať až do poslednej chvíle ako vlani 
pred MS,“ uviedol po pretekoch Peter Horák.

Výborne si počínal aj ďalší Slovák Matúš Bube-
ník. Do hlavnej súťaže sa kvalifikoval až víťaz-
stvom v predprograme, keď si absolútne osobné 

maximum vylepšil o 5 cm až na 220 cm. Večer 
potom v eufórii pridal ešte centimetrík navyše  
a v slovenských historických tabuľkách je už sied-
my spoločne s takými výškarmi ako Michal Pogá-
ny, Radovan Mišík či Ľuboš Benko. Dvadsaťročný 
Holíčan, ktorý študuje a trénuje v Brne u Stanisla-
va Joukala, začal súťaž s jednou opravou na 211 
cm, na 216 cm potreboval dokonca až tri pokusy, 
ale ponad 221 cm sa preniesol na prvý raz.
„Začiatok bol vlažný, dopoludnia v pred-
programe som sa nevedel poriadne trafiť do 
rozbehu, ale postupne som naberal rytmus 
a od pokusu k pokusu som sa cítil stále lep-
šie. Po 220 cm som si veril aj v hlavnej súťa-
ži, ale ďalší osobný rekord bol prekvapením 
už aj pre mňa. Hovoril som si, že ak ma príliš 
nebudú bolieť nohy, tak môžem skočiť ešte 
218 cm, ale v 221 cm som naozaj nedúfal. 
V prvých večerných pokusoch sa mi podla-
movali členky, mal som toho plné zuby, len-
že skvelé publikum ma vyburcovalo,“ vravel 
šťastný Matúš Bubeník, ktorý začínal s atletikou 
v Holíči pod vedením Rudolfa Roučku a Dušana 
Chanečku.
Výsledky - súhrn:
Muži: 1. Ivan Uchov (Rus.) 238 - svetový výkon 
roka a rekord mítingu, 2. Samson Oni (V. Brit.) 
231, 3. Viktor Šapoval (Ukr.) 228, 4. Sergej 
Mudrov (Rus.) 228, 5. Peter Horák (SR/VŠC 
DUKLA Banská Bystrica) 225 - vyrovnaný slo-
venský výkon roka, 6. Osku Torro (Fín.) 225, 7. 
Abdoulaye Diarra (Fr.) 225, 8. Matúš Bubeník 
(SR/Junior Holíč) 221 - osobný rekord, 9. Nicola 
Ciotti 221, 10. Giulio Ciotti (obaja Tal.) 221, 11. 
Michal Kabelka (SR/Spartak Dubnica N/V.) 216, 
12. Anton Sajevyč (Ukr.) 216, Viktor Ninov (Bulh.) 
bez platného pokusu.
Ženy: 1. Blanka Vlašičová (Chorv.) 204, 2. 
Emma Greenová (Švéd.) 195, 3. Viktoria Kľugi-
nová (Rus.) 192, 4. Kamila Stepaniuková (Poľ.) 
192, 5. Stine Kufaasová (Nór.), 6. Barbora Lalá-
ková (ČR) 185, 7. Barbara Szabóová (Maď.) 181, 
8. Karolina Blazejová (Poľ.) 181, 9. Tatiana Du-
najská (SR/Mostáreň MŠK Brezno) 176.

  Predstavovanie výškarov,  
Peter Horák 3. sprava

 Blanka Vlašičová  Ivan Uchov

  Trojica najúspešnejších skokaniek

  Najlepší výškari v spoločnosti 
najvýznamnejších hostí
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Víťazom 29. ročníka medzinárodných cho-
deckých pretekov Dudinská päťdesiatka, 
na ktorých sa organizátorsky podieľa aj VŠC 
DUKLA Banská Bystrica, sa stal Poliak Rafal 
Augustyn, ktorý časom 3:49:54 h utvoril dru-
hý najlepší tohtoročný svetový výkon a do his-
tórie pretekov sa zapísal po Korzeniowskom 
(1992), Lipiecovi (1998) a Sudolovi (2006, 
2008) ako štvrtý poľský víťaz. Zo slovenských 
reprezentantov bol najlepší Miloš Bátovský 
z VŠC DUKLA Banská Bystrica, ktorý skon-
čil desiaty a časom 4:01:15 h splnil limit na 
májový Svetový pohár v mexickej Chihuahue 
a tiež na júlové ME v Barcelone. Z rovnakých 
limitov i osobného rekordu 4:02:56 h sa tešil 
aj Bátovského oddielový kolega Dušan Maj-
dán na 12. mieste. V pretekoch mužov na 20 
km triumfoval najlepší slovenský chodec Ma-
tej Tóth časom 1:22:25 h a tiež splnil nomi-
načný výkon na európsky šampionát. Na 20 
km žien zaostala v cieli druhá Zuzana Malíko-
vá (1:34:53 h) za víťaznou Češkou Zuzanou 
Schindlerovou i barcelonským limitom o 23 
sekúnd.
Ešte dva kilometre pred cieľom päťdesiat-
ky to však ani zďaleka nevyzeralo na triumf  
25-ročného Rafala Augustyna. Do posledné-
ho okruhu vchádzal so stratou 1:20 min na 
Roberta Heffernana. Tridsaťdvaročný Ír však 
veľké sólo, keď vicemajstrovi sveta z Berlína 
2009 Trondovi Nymarkovi ušiel už po 15. ki-
lometri, nedotiahol do víťazného konca. Totál-
ne vyčerpaného ho najprv 300 metrov pred 
cieľom predstihol Augustyn a v posledných 
metroch pred cieľom aj ďalší Poliak Artur Br-
zozowski. Heffernan, na 20 km šiesty na MS 
2007 v Osake a ôsmy na OH v Pekingu, však 

V Dudinciach Augustynov raketový 
záver, tri limity SR na ME 27.3. 2010

vo svojej premiére v chodeckom maratóne 
aspoň vylepšil írsky rekord Jamieho Costina 
z minulého roku o 43 sekúnd. Ír absolvoval 
posledný dvojkilometrový okruh za 10:57, 
víťazný Poliak za 9:23 min... 
„Nečakal som taký kvalitný čas, o víťaz-
stve ani nehovoriac, veď na štarte boli 
Nymark či Heffernan. Uvažoval som ma-
ximálne o tretej - štvrtej priečke. Som 
veľmi rád, že som získal titul majstra Poľ-
ska, vylepšil som si osobný rekord a teší 
ma aj fakt, že moje meno bude vytesané 
na soche spolu s víťazmi doterajších 
ročníkov,“ vravel šťastný Augustyn, ktorý 
zinkasoval prémiu 700 dolárov. „V posled-
ných štyroch kilometroch som stále živil 

nádej a v záverečnom dvojkilometrovom 
okruhu som už cítil, že mám obrovskú 
šancu dostihnúť Heffernana. Tristo či 
štyristo metrov pred cieľom som sa pred 
neho dostal a v tej chvíli mi už v ušiach 
znela poľská hymna. Veľmi som si želal 
vypočuť si ju mimo domova.“
Hlavný favorit pretekov Trond Nymark vzdal 
Dudinskú päťdesiatku po 30. kilometri. „Zra-
dil ma žalúdok, pre veľké bolesti som musel 
odstúpiť, už sa to nedalo vydržať. Chcel som 
dnes atakovať čas na úrovni 3:45 h,“ uviedol 
33-ročný nórsky reprezentant.
Miloš Bátovský si vybojoval v sobotu v Dudin-
ciach druhý titul majstra SR na 50 km v karié-
re. Predtým triumfoval v roku 2007. „Naroz-
diel od súperov sme formu nesmerovali 
k Dudinciam. Oni sa viac sústredili na 
tieto preteky, napríklad pre Poliakov to 
bola kvalifikácia na Svetový pohár aj 
majstrovstvá Európy,“ vysvetľoval 30-roč-
ný zverenec trénera Juraja Benčíka, ktorý 
šliapal v hlavnej skupine do 30. kilometra. 
„Chcel som si to vyskúšať s pretekár-
mi, ktorí sú na približne rovnakej výkon-
nostnej úrovni ako ja, ale mne narozdiel 
od nich po 35. kilometri došla energia. 

Škoda, že som s nimi nevydržal o dva 
- tri okruhy dlhšie. Potom som už zvoľ-
nil a nemal som ani extra vnútornú silu, 
aby som bojoval o nejaký výkon. Prežil 
som aj miernu krízu, preto som prešiel 
do úsporného režimu, aby som sa dostal 
do cieľa bez nejakých problémov. Splnil 
som limit, to je dôležité. Pre nás sa teraz 
hlavná časť prípravy na sezónu ešte len 
začína,“ dodal Bátovský. 
Dvadsaťdvaročný Dušan Majdán si vybojoval 
tretiu medailu z majstrovstiev Slovenska, po 

striebre v roku 2007 a bronze v roku 2008 to 
bolo opäť striebro. Väčšiu radosť ako z me-
daily však mal z osobného rekordu 4:02:56 
h, ktorý ho posunul nielen na Svetový pohár, 
ale aj európsky šampionát. Doterajšie maxi-
mum z roku 2008 si zlepšil o 11 sekúnd.
„Dva okruhy, čiže štyri kilometre pred 
koncom som už neveril, že splním limit 
4:03 h. Neveril som ani na poslednom 
kilometri, ktorý býva mojou silnou strán-
kou. Hoci som výrazne zrýchlil, bol som 
stále skeptický. Uveril som, až keď som 
sa v cieli pozrel na časomer,“ priznal cho-
dec banskobystrickej DUKLY. „Veľká vďa-
ka patrí mojim kamarátom a kolegom 
z DUKLY, najmä strelcovi Jurajovi Tužin-
skému, ktorí ma v závere vyburcovali.“

Na štarte pretekov na 50 km, ktorých výsled-
ky sa počítali aj do prestížneho chodeckého 
seriálu IAAF Race Walking Challenge, bolo 
54 chodcov, v cieli ich klasifikovali 32.
V popoludňajších súťažiach na 20 km pribu-
dol k limitárom na ME aj Matej Tóth. Dvadsať-
sedemročný pretekár banskobystrickej DUK-
LY zvíťazil v súťaži mužov úplne suverénne za 
1:22:25 h, čo bol o 2:05 min lepší výkon ako 
požadovaný ostrý limit SAZ.
„Celý čas som si kontroloval tempo, 
a keď som pred posledným dvojkilomet-
rovým okruhom zistil, že by z toho mohol 
byť aj limit na budúcoročné MS v juho-
kórejskom Degu, pridal som trochu, aby 
som aj tento čas splnil. Išlo sa mi ľahko, 
v pohode, a som rád, že som dosiahol 
kvalitný čas aj napriek tomu, že zatiaľ 
som v príprave na sezónu neabsolvoval 
vysokohorskú prípravu a na tieto prete-
ky som ani špeciálne nevylaďoval. Za-
šliapal som asi to, na čo som mal mo-
mentálne natrénované,“ hodnotil Matej 
Tóth svoj sobotňajší výkon v Dudinciach.

Výsledky:
Muži - 50 km: 1. Rafal Augustyn 3:49:54 
h, 2. Artur Brzozowski (obaja Poľ.) 3:50:07, 
3. Robert Heffernan (Ír.) 3:50:08, 4. Lukasz 
Nowak (Poľ.) 3:50:30, 5. Christopher Linke 
(Nem.) 3:53:24, 6. António Pereira (Portug.) 
3:55:41, 7. Kim Dong Young 3:56:40, 8. 
Shin Il Yong (obaja Kór. rep.) 3:57:46, 9. 
Cedric Houssaye (Fr.) 3:59:20, 10. Miloš 
Bátovský 4:01:15 - splnený limit SAZ na SP 
a ME,... 12. Dušan Majdán (obaja SR/VŠC 
DUKLA B. Bystrica) 4:02:56 - splnený limit 
SAZ na SP a ME.
Majstrovstvá SR: 1. Miloš Bátovský 4:01:15 
- splnený limit SAZ na SP a ME, 2. Dušan 
Majdán (obaja SR/VŠC DUKLA B. Bystrica) 
4:02:56 - splnený limit SAZ na SP a ME, viac 

pretekárov v cieli neklasifikovali.
Ženy: 1. Zuzana Schindlerová (ČR) 1:34:20 
h, 2. Zuzana Malíková (SR/Lokomotíva Šura-
ny) 1:34:53, 3. Viktória Madarászová (Maď.) 
1:36:27,... 7. Mária Czaková (SR/VŠC DUK-
LA B. Bystrica) 1:46:50, 12. Miroslava Sta-
šová (SR/KAC Jednota Košice) 2:05:53.
Majstrovstvá SR: 1. Zuzana Malíková (Lo-
komotíva Šurany) 1:34:53 h, 2. Mária Cza-
ková (VŠC DUKLA B. Bystrica) 1:46:50, 3. 
Miroslava Stašová (KAC Jednota Košice) 
2:05:53.
Muži - 20 km: 1. Matej Tóth (SR/VŠC DUK-
LA B. Bystrica) 1:22:25 h - splnený limit na 
ME, 2. Ruslan Dmytrenko 1:22:47, 3. Na-
zar Kovalenko (obaja Ukr.) 1:23:46,... 5. 
Anton Kučmín (SR/VŠC DUKLA B. Bystrica) 
1:27:04.

Dudinská päťdesiatka v chôdzi: Triumf Poliaka Augustyna, Bátovský a Majdán  
s limitmi na ME na 50 km, Tóth na 20 km

 Majster SR 
pre rok 2010 
Miloš Bátovský

 Päťdesiatkari v akcii

  Víťaz Dudinskej 50-tky
Poliak Augustyn

  Dušan Majdán

  VIP tribúna 
s významnými 

hosťami

  Matej Tóth
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V kategórii seniorov súťažiacich v olympijských 
športoch boli ocenené tri dámy, Anastasiya 
Kuzmina (biatlon VŠC DUKLA), Martina Hrašno-
vá (atletika - hod kladivom VŠC DUKLA) a Alena 
Procházková (bežecké lyžovanie). Všetky z tých-
to dám získali počas uplynulého roka na svoje 
konto niekoľko skvelých umiestnení, no jedno-
značne najviac potešili tie medailové. V kategórii 
juniorov olympijských športov boli medzi ocene-
nými Martin Halčin (vodný slalom VŠC DUKLA), 
Patrik Gajarský (vodný slalom VŠC DUKLA), 
Katarína Strmeňová (atletika – 
chôdza VŠC DUKLA) a Barbora Lu-
káčová (alpské lyžovanie). Ocenení 
však boli aj športovci, ktorí získavajú 
skvelé umiestnenia a dosahujú veľ-
ké úspechy v športoch, ktoré nie sú 
súčasťou letnej či zimnej olympiády.  
V takejto kategórii bola medzi juni-
ormi zaslúžene ocenená niekoľko-
násobná majsterka sveta vo fitness 
Eva Martinková. Silové športy boli 
zastúpené aj v kategórii seniorov, 
kde si cenu odniesla kulturistka 
Janka Purdjaková a za povšimnu-
tie stál aj Marián Jung, súťažiaci vo 
vodnom motorizme obidvaja z VŠC 
DUKLA. Sympatické bolo ocenenie 
v kategórii veteráni. Tu dostal cenu 
Vladimír Výbošťok za jeho pôso-
benie na poli atletiky, ktorý je tiež 
pod krídlami VŠC DUKLA.
Následne sa ocenili najlepšie kolek-
tívy. V seniorskej kategórií si cenu 
vyslúžilo tenisové družstvo žien TE-
NISIA a futbalové družstvo mužov 
FK Dukla Banská Bystrica. Medzi 
juniormi to bol hokejový klub HC 
‘05 Banská Bystrica a basketba-
lové družstvá BK UMB 08 Banská 
Bystrica a ŠKP Banská Bystrica.
Okrem športovcov sa oceňovalo aj 
v kategórii tréner, funkcionár, novi-
nár, kde si ocenenie vyslúžil Ladi-
slav Longauer (cyklistika, bežec-
ké lyžovanie, školský šport), Ivan 
Štulajter (futbal), Marta Beňová 
(rekreačná telesná výchova a šport) 
a Miroslav Greško (novinár).

Anastasiya Kuzmina sa stala čestnou ob-
čiankou Banskej Bystrice
Vedenie mesta chce Kuzminu v Banskej Bys-
trici udržať darovaním bytu alebo stavebného 
pozemku
Biatlonistka Anastasiya Kuzmina sa stala čestnou 
občiankou Banskej Bystrice. Tento titul, ktorý 
jej na poslednom zasadnutí udelilo mestské za-
stupiteľstvo za vzornú reprezentáciu mesta, jej 
vo štvrtok na slávnosti oceňovania najlepších 
športovcov Banskej Bystrice za minulý rok ofici-
álne odovzdal primátor Ivan Saktor. Kuzmina bola 
zároveň ocenená v kategórii seniorov v olympij-
ských športoch a stala sa aj športovou osobnos-
ťou mesta za minulý rok.

Slovenský reprezentant v športovej streľbe 
Juraj Tužinský má za sebou týždeň, na ktorý 
zrejme tak skoro nezabudne. Na jeho začiat-
ku bol smútok, možno až beznádej vzhľadom 
na nečakané zdravotné problémy s lakťom 
ľavej ruky, ktoré si vyžiadali chirurgický zá-
krok. Čas sa krátil a vzduchovkový európsky 
šampionát v nórskom Merakeri bol už predo 
dvermi. V jeho prípade však stopercentne 
platilo: zlý začiatok, dobrý koniec. Po skla-
maní, že zrejme príde o štart vo svojej ob-
ľúbenej disciplíne na vrcholnom podujatí, sa 
veci začali meniť k lepšiemu. Rana sa dob-
re hojila a lekári mu deň pred plánovaným 
odletom dali súhlas na účasť na ME. Táto 
správa ho povzbudila, pretože sa napriek 
zdravotným problémom cítil v dobrej forme, 
ktorú dokazoval aj na tréningoch. A on svoju 
výbornú „fazónu“ predviedol aj v Merakeri, 
kde sa vo vzduchovej pištoli 60 najskôr po-
dieľal na zisku bronzu pre Slovensko v súťaži 
mužských družstiev a potom si kov rovnakej 
hodnoty vybojoval aj v jednotlivcoch. 
„Priznávam, pred pár dňami by som 
tomu asi príliš neveril, že sa z ME vrá-
tim ako dvojnásobný medailista. Dúfal 
som, že ako družstvo nesklameme, 
aj keď nám veľa ľudí neverilo, 
a zabojujeme o nejakú medailu.  
V jednotlivcoch je pre mňa moje 
umiestnenie také malé príjemné 
prekvapenie. Mal som však na-
trénované a tušil som, že v Nór-
sku by som mohol siahať na ne-
jaký cenný kov, ale nečakal som, 
že to dopadne až takto dobre,“ 
uviedol Juraj Tužinský, ktorý je v ére 
samostatnosti prvým slovenským 
pištoliarom s medailou zo seniorskej 
súťaže jednotlivcov na európskom 
šampionáte.
Člen VŠC DUKLA Banská Bystrica 
bol po kvalifikačnej časti druhý, ve-
dúci Francúz Walter Lapeyre mal na 
svojom konte len o bod viac. „Pote-
šil ma môj výkon, 583 bodov je 
krásny výsledok, ktorý som strie-
ľal aj počas sezóny. Dosiahnuť 
ho však na vrcholnom podujatí, 
kde výrazne pracujú nervy, je 
oveľa cennejšie. Posledná po-
ložka bola veľmi náročná, najmä 
záverečný výstrel v kvalifikácii 
po deviatich desiatkach za se-
bou bol na hranici mojich mož-

ností. Ruka sa mi triasla, bol som rád, 
že to išlo do terča a jeho čiernej časti,“ 
povedal po pretekoch šťastný J. Tužinský.
Dvadsaťpäťročný Lučenčan mal na dosah 
aj striebornú pozíciu. Pred posledným finá-
lovým výstrelom mal náskok 0,8 bodu pred 
vtedy tretím Maurom Badaracchim z Talian-
ska. „Deviaty výstrel sa mi vydaril, dal 
som 10,7, čo ma povzbudilo a pomohlo 
sa vzdialiť súperom. Pri desiatom však 
žiaľ zapracovali nervy. Veľmi som sa už 
tešil z výsledku a padla osmička (8,1 
– pozn.). Aj potom následný k.o. rozstrel 
som nezvládol psychicky, čakal som, 
že je už koniec a zrazu som musel ešte 
bojovať o striebro,“ vrátil sa k rozhodujú-
cim chvíľam zverenec trénera Tibora Kissa, 
ktorý nepociťoval sklamanie z poklesu na 3. 
miesto. „Som rád, že som sa udržal na 
stupni víťazov a nikto ma z neho neod-
sunul. Boli to vyrovnané preteky, vyhrať 
mohol hocikto. Lapeyre viedol ešte pred 
posledným výstrelom a napokon skončil 
až šiesty. Aj ja som mohol zvíťaziť, ale aj 
dopadnúť ako tento Francúz.“
Paradoxom je, že Tužinský sa k svojej vô-
bec prvej individuálnej seniorskej medaile 

z vrcholného podujatia prepracoval, keď ne-
bol stopercentne fit. „Ruka bolí už menej 
a hoci ma to trochu počas súťaže ob-
medzovalo, snažil som sa sústrediť na 
každý jeden výstrel a ruku príliš nevní-
mať,“ dodal slovenský reprezentant, ktorý si 
vystrieľal ako „bolestné“ aj finančnú prémiu 
1000 eur.
„Juraj ukázal v pretekoch, čo dokáže 
a medailu si vydrel,“ spokojne skonštato-
val reprezentačný tréner pištoliarov SR Ivan 
Némethy.

Výsledky:
vzduchová pištoľ 60
muži: 1. Mauro Badaracchi (Tal.) 
683,6 bodu (583+100,6), 2. Sergej 
Kudrija (Ukr.) 682,0 (581+101,0) 
– k.o. rozstrel 10,4, 3. Juraj Tužin-
ský 682,0 (583+99,0) - k.o. rozstrel 
8,7,... 18. Pavol Kopp 577, 28. Ján 
Fabo (všetci SR) 574
družstvá: 1. Rusko 1738, 2. Ukraji-
na 1736, 3. Slovensko 1734
bežiaci terč - VzBT 30+30 
muži: 1. Dmitrij Romanov (Rus.) 578 
(k. o. rozstrel 15) - semifinále 6:2, 
finále 6:1, 2. Vladyslav Prianišnikov 
(Ukr.) 578 (k.o. rozstrel 20) - semifi-
nále 6:3, finále 1:6, 3. Emil Martin-
sson (Švéd.) 577 (k. o. rozstrel 36) 
- semifinále 2:6, o 3. miesto 6:2, 
4. Maxim Stepanov (Rus.) 577 (k. 
o. rozstrel 33) - semifinále 3:6, o 3. 
miesto 2:6,... 8. Peter Pelach 572, 
9. Miroslav Jurčo 569, 14. Peter 
Plánovský (všetci SR) 561
družstvá: 1. Rusko 1731, 2. Ukra-
jina 1707, 3. Švédsko 1705,... 5. 
Slovensko 1702

Tužinského týždeň: najskôr operácia, 
potom medaily z ME 
Pre slovenského pištoliara Juraja Tužinského medaila zo súťaže jednotlivcov na 
vzduchovkových ME v nórskom Merakeri 9. - 14. 3. 2010 malým prekvapením

  Juraj Tužinský v akcii

  Najlepší európski pištoliari, bronzový Juraj Tužinský

  Anastasiya Kuzmina preberá titul čestná občianka mesta BB

„Je to pre mňa veľká česť, som rada, že 
takto ocenili moje športové úspechy. Som 
hrdá, že som občianka Slovenska a občian-
ka Banskej Bystrice,“ povedala Kuzmina. Do-
dala, že v Banskej Bystrici chce zostať žiť, páčia 
sa jej tamojšie vzťahy medzi ľuďmi a k jej rodine. 
Vedenie mesta ju chce podľa primátora Saktora 
udržať v tomto meste aj tým, že jej ponúkne poze-
mok na dom alebo byt, podľa jej výberu. Kuzmina 
k tomu uviedla, že by ju potešil väčší byt, pretože 
jej terajší na sídlisku Sásová je malý.

Kuzmina vybojovala pre Slovensko na tohtoroč-
ných zimných olympijských hrách vo Vancouveri 
zlatú medailu v rýchlostných pretekoch na 7,5 
kilometra a striebornú v stíhacích pretekoch na 
10 kilometrov.

Na slovenskom tróne zostáva aj ďalší rok 
Kuzmina
Výsledky ankety Slovenského zväzu biatlonu 
- Kráľ biatlonovej stopy
Anastasiya Kuzmina sa stala víťazkou 16. ročníka 
ankety Slovenského zväzu biatlonu (SZB) - Kráľ 
biatlonovej stopy. Ocenenie si prebrala na sláv-
nostnom vyhlásení výsledkov v Banskej Bystrici. 
Dvadsaťpäťročná rodáčka z ruského Ťumenu si 

zopakovala svoje minuloročné prvenstvo a zostá-
va na tróne druhý rok v rade.
Kuzmina má za sebou mimoriadne úspešnú 
sezónu, ktorej vrcholom bolo jej vystúpenie na 
XXI. zimných olympijských hrách v kanadskom 
Vancouveri. V rýchlostných pretekoch na 7,5 km 
zvíťazila a získala pre Slovensko historicky prvú 
zlatú olympijskú medailu zo ZOH. Svoju skvelú 
formu potom využila na zisk striebra v stíhacích 
pretekoch na 10 km. Okrem toho v dvoch prete-
koch Svetového pohára obsadila tretiu priečku, 
celkovo sedemkrát sa dostala do desiatky najlep-
ších. V konečnom poradí obsadila 20. miesto, čo 
bolo vzhľadom na nútené vynechanie niekoľkých 
kôl pretekov pre zranenie mimoriadne dobrým 

výsledkom. „Samozrejme, je to 
pre mňa veľká česť. Myslím si, 
že je to ocenenie všetkých mo-
jich výsledkov v sezóne. Nielen 
tých olympijských medailí, ale aj 
ostatných umiestnení počas se-
zóny najmä vo Svetovom pohá-
ri,“ povedala skromne novopečená 
Banskobystričanka. „Bola to nao-
zaj nádherná sezóna. Tie zážit-
ky vo mne ostanú na celý život. 
Má to však aj svoju druhú stranu 
- nebola som pripravená a zvyk-
nutá na takú veľkú slávu, a tak 
sa musím vyrovnávať aj s touto 
pre mňa novou skutočnosťou,“ 
pokračovala Anastasiya Kuzmina. 

Najpopulárnejším slovenským biat-
lonistom sa stal Pavol Hurajt. Ten 
dosiahol takisto ako Anastasiya 
Kuzmina životný výsledok na ZOH, 
kde v pretekoch na 15 km s hromad-
ným štartom skončil tretí a vybojoval 
si bronz. Počas sezóny sa šesťkrát 
dostal medzi elitnú desiatku v prete-
koch o krištáľový glóbus, celkovo to 
stačilo na konečné 24. miesto.
„Priznám sa, že ma výsledok 
hlasovania o najpopulárnejšie-
ho biatlonistu prekvapil, samo-
zrejme, že príjemne,“ zareagoval 
32-ročný rodák z Popradu na svoje 
anketové prvenstvo a po chvíli po-
kračoval: „Som rád, že som svo-
jimi výsledkami v sezóne prispel 
k tomu, že biatlon sa zviditeľnil 
a začalo sa o ňom viac hovoriť. 
Potešilo by ma, keby jeho popu-

larita na Slovensku išla ešte vyššie,“ dodal 
Pavol Hurajt.
K oceneniu obom najúspešnejším reprezentan-
tom pridal SZB aj finančnú odmenu. Kuzmina 
dostala 11 000 eur, Hurajtovi pribudne na účet 
8000 eur.
Na slávnostnom vyhlásení rozdali ocenenia aj 
ďalším úspešným pretekárom. Prevzali si ich Mi-
roslav Matiaško, ktorý na majstrovstvách sveta 
v letnom biatlone v nemeckom Oberhofe získal 
bronz, a členovia zmiešanej štafety Anastasiya 
Kuzmina, Janka Gereková, Dušan Šimočko a Pa-
vol Hurajt, ktorí na tom istom šampionáte rovnako 
skončili na 3. priečke. Najúspešnejšími mládež-
níkmi sa stali Tomáš Hasilla a Paulína Fialková.

Športovci prebrali ocenenia - Kuzmina čestná občianka
Veľká sieň MsÚ BB bola vo štvrtok 8. apríla podvečer miestom odovzdávania cien 
pre najlepších športovcov mesta Banská Bystrica za rok 2009

  Kladivárka
Martina 

Hrašnová
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ATLETIKA-HMS: 
VELĎÁKOVÁ O FINÁLE:
„ŠIESTU PRIEČKU BERIEM
VÝKON NIE“

DAUHA 13. marca - Slovenská reprezen-
tantka Dana Velďáková (VŠC DUKLA Banská 
Bystrica) obsadila vo finále trojskoku žien na 
XIII. halových majstrovstvách sveta v atletike 
v katarskej Dauhe 6. miesto výkonom 14,18 
m z prvej série pokusov. Zverenkyňa trénera 
Radoslava Dubovského si v druhom štarte 
na HMS v kariére vylepšila o dve priečky 
svoju pozíciu zo svojho premiérového šam-
pionátu pred štyrmi rokmi v Moskve. Velďá-
ková si vo finále nezlepšila tohtosezónne 
maximum 14,29 m a skočila o 7 cm menej 
ako v piatkovej kvalifikácii. Za šiestu prieč-
ku, ktorá je po 5. mieste výškarky Márie Me-
lovej na šampionáte v japonskom Maebaši 

v roku 1999 druhým najlepším slovenským 
ženským umiestnením na halových MS v ére 
samostatnosti, zinkasovala od IAAF prémiu 
4000 dolárov. Titul majsterky sveta si sen-
začne nevybojovala hlavná favoritka Yargelis 
Savigneová z Kuby, ale Kazaška Oľga Rypa-
kovová, ktorá vo finále trikrát zlepšila vlastný 
ázijský rekord až na 15,14 m, čo bol súčas-
ne aj svetový výkon roka.
„So šiestym miestom som spokojná, ale 
s výkonom určite nie, chcela som sko-
čiť viac,“ priznala sebakriticky pri hodnotení 
svojho finálového vystúpenia Dana Velďáko-
vá. „Žiaľ, hneď môj prvý pokus 14,18 m 
som dosiahla bez toho, aby som poriad-
ne trafila dosku. Cítila som sa totiž na 
výkon niekde medzi 14,30 až 14,40 m, 
mala som na to v pohode formu.“

ZÁPASENIE-ME:
BABRNÁK A MIHÁLIK
OBSADILI 8. MIESTO 

Z dvojice slovenských reprezentantov v zá-
pasení voľným štýlom, ktorí sa predstavili na 
majstrovstvách Európy seniorov v azerbaj-
džanskom Baku 12. - 18. 4. 2010, sa viac 
darilo Dušanovi Babrnákovi. Skúsený borec 
mal v hmotnostnej kategórii do 74 kg naj-
skôr v 1. kole voľno, v ďalšej fáze si potom 
poľahky poradil s Cyperčanom Yiangouom 
Christakisom (3:0, 7:0). Vo štvrťfinálovom 
3. kole prehral zverenec reprezentačného 
trénera Radiona Kertantiho s favorizovaným 
Gruzíncom Gelom Sagirašvilim (0:2, 0:2), 
ktorý v semifinále podľahol Rusovi Deniso-
vi Cargušovi, čo pre Babrnáka znamenalo 
stop na ME a neúčasť v repasáži. Slovenský 
reprezentant napokon obsadil 8. miesto.
Posledný deň majstrovstiev Európy v zá-
pasení seniorov a senioriek v azerbajdžan-
skom Baku sa na žinenkách predstavili dva-
ja slovenskí reprezentanti v grécko-rímskom 

štýle. Viac sa darilo Mariánovi Mihálikovi 
v hmotnostnej kategórii do 84 kilogramov, 
ktorý na šampionáte dosiahol vyrovnanú bi-
lanciu dve výhry a dve prehry a obsadil ôsme 
miesto. Zápasník VŠC DUKLA najskôr v pr-
vom kole zdolal Gréka Alexandrosa Poikili-
disa, v osemfinále však nestačil na neskor-
šieho neúspešného finalistu Alexeja Mišina 
z Ruska. Ten ho „potiahol“ do opravného 
pavúka, kde Mihálik najprv vyradil Slovinca 
Dejana Serneka a vzápätí si vylámal zuby na 
Ukrajincovi Antonovi Babkovi. 
Druhý slovenský zástupca Filip Köszeghy 
prehral v hmotnosti do 96 kíl hneď svoj 
úvodný duel proti Talianovi Daigorovi Timon-
cini a v konečnom poradí skončil na 16. 
priečke.

DŽUDO-ME: RANDL
NAPOKON SIEDMY,
PÁLKOVÁCS VYPADOL
v 2. KOLE 

Z dvojice slovenských reprezentantov, ktorí 
sa 24. 4. 2010 predstavili vo Viedni na maj-
strovstvách Európy v džude, si lepšie počí-
nal Milan Randl v kategórii do 90 kg. Ob-
sadil 7. miesto, čo je jeho doteraz najlepšie 
umiestnenie na seniorských ME v kariére. 
Zoltán Pálkovács skončil svoje účinkovanie 
v 2. kole. Zaujímavosťou bolo, že oboch 
Slovákov vyradili neskorší zlatí medailisti.

Slovenský reprezentant Milan Randl obsadil 
v kategórii do 90 kg na majstrovstvách Eu-
rópy v džude vo Viedni 7. miesto. Džudista 
VŠC DUKLA Banská Bystrica zvíťazil v 1. 
kole nad Srbom Nikolom Miloševičom, keď 
získal dvakrát ohodnotenie juko a v druhom 
si poradil s Milošom Lekičom z Čiernej 
Hory, ktorý mu vzdoroval len 38 sekúnd. Ví-
ťazstvo na ippon pre Randla, ktorý v sobotu 

oslávil 23. narodeniny, znamenalo postup 
medzi osem najlepších. V boji o postup do 
semifinále však zverenec trénera Mareka 
Matuszeka nestačil na neskoršieho majstra 
Európy Marcusa Nymana zo Švédska. De-
vätnásťročný Nyman predviedol v súboji so 
slovenským reprezentantom lepšiu techni-
ku, väčšiu sústredenosť a po 23 rokoch sa 
ako prvý švédsky džudista prebojoval až do 
finále ME. V opravách mal potom Milan Ran-
dl šancu ešte postúpiť do bojov o bronz, ale 
po prehre s Karolisom Bauzom z Litvy svoje 
účinkovanie na ME 2010 definitívne skončil 
a v konečnom účtovaní obsadil 7. miesto. 
Bauza vrátil talentovanému slovenskému 
džudistovi prehru z ME 2008 do 23 rokov 
v Záhrebe a vyrovnal bilanciu vzájomných 
súbojov na 1:1. 
Randlov klubový kolega z VŠC DUKLA Zol-
tán Pálkovács skončil svoje účinkovanie vo 

  Dana Velďáková

  Dušan Babrnák

  Marián Mihálik

ŠO ATLETIKA 

Majstrovstvá Európy, Španielsko Barcelona 26.7. – 1.8. 2010

Olympijské hry mládeže, Singapure 14. – 26.8. 2010

ŠO PARAŠUTIZMUS

Majstrovstvá sveta CISM, Švajčiarsko Buochs 15. – 27.7. 2010 

Majstrovstvá sveta FAI, Čierna Hora Niksič 28.8. – 5.9. 2010

ŠO  VZPIERANIE

Majstrovstvá Európy juniorov do 23 r., Cyprus Limasol   23.4. 2010 

ŠO CESTNÁ CYKLISTIKA

Majstrovstvá Európy U23,  Turecko 16.-18.7.2010 

ŠO RÔZNE 

Majstrovstvá Európy v karate,  Grécko Atény 6. – 9.5. 2010 

Majstrovstvá Európy v kulturistike mužov, Holandsko Maastricht 14. – 16.5. 2010 

Majstrovstvá sveta motorových člnov, seriál pretekov, máj - august 2010

Majstrovstvá Európy motorových člnov, Poľsko Frem 25. -27 . 6. 2010

Majstrovstvá sveta zjazd a šprint na divokej vode, Španielsko
I´Aiguerola de Sort 10. – 13. 6. 2010

ŠO STREĽBA

Majstrovstvá sveta, Nemecko Mníchov 29.7. – 11.8.2010

ŠO VODNÝ SLALOM

Majstrovstvá Európy, Slovensko Čunovo  3. – 6. 6. 2010

Majstrovstvá sveta juniorov, Francúzsko Foix 10. – 11.7. 2010

Majstrovstvá Európy do 23 r., Nemecko Markeeberg 5. – 8. 8. 2010

Majstrovstvá Európy juniorov, Nemecko Markeeberg 5. – 8. 8. 2010

ŠO ZÁPASENIE

Majstrovstvá sveta juniorov gréckorímsky štýl, Maďarsko Budapešť 20. – 25.7. 2010

ŠO RÝCHLOSTNÁ KANOISTIKA

Majstrovstvá Európy, Španielsko Trasona 2. – 4.7. 2010

Akademické majstrovstvá sveta, Poľsko Poznaň 27. – 29.8. 2010

Majstrovstvá Európy do 23 rokov, Rusko Moskva 29.7. – 1.8. 2010

Majstrovstvá Európy juniorov, Rusko Moskva 29.7. – 1.8. 2010

Majstrovstvá sveta, Poľsko Poznaň  19. – 22.8. 2010

Očakávané športové akcie máj - august 2010

viedenskej hale Ferryho Dusiku v kategórii 
do 100 kg v 2. kole. Najprv síce v 1. kole 
zvíťazil hladko nad Primožom Ferjanom zo 
Slovinska, ale v druhom ho definitívne zasta-
vil bývalý majster Európy z roku 2002 a ne-
skorší víťaz Elco van der Geest, ktorý od vla-
ňajška reprezentuje namiesto Holandska už 
Belgicko. Dvadsaťosemročný Pálkovács mu 
vzdoroval 3:50 min z päťminútového časo-
vého limitu, napokon však prehral na ippon 
a nevylepší si svoje najlepšie umiestnenie 
na ME, ktorým sú dve piate priečky (Maribor 
2002 a Bukurešť 2004).

Vo vyraďovacích súbojoch na majstrovstvách 
Európy v džude vo Viedni sa slovenským re-
prezentantom nedarilo. Pavol Kubena v ka-
tegórii do 73 kg a aj Matúš Milichovský do 
81 kg prehrali hneď vo svojich úvodných 
dueloch a šampionát sa pre nich skončil.

  Milan 
Randl
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Atletika

Halové majstrovstvá sveta 

Doha (Katar) 12.-14.3. 6.m. Dana Velďáková 14,18 m trojskok

Medzinárodné mítingy

Essing (Nemecko) 5.-6.1.2010 1.m. čat. Peter Horák 224 cm výška 

Dusseldorf (Nemecko) 3.2. 2.m. Dana Velďáková 14,29 m trojskok

Val-du-Reuil (Francúzko) 6.2. 1.m. Dana Velďáková 14,29 m trojskok

Praha (Česká republika) 7.2. 1.m. Jana Velďáková 6,43 m diaľka

Gent (Belgicko) 14.2. 2.m. Dana Velďáková 14,05 m trojskok

Birmingham (Anglicko) 20.2.
4.m. čat. Peter Horák
6.m. Jana Velďáková

224 cm výška
624 cm diaľka

Banská Bystrica 4.3. 5.m. čat. Peter Horák 225 cm výška

Dudince 27.3. 1.m. čat Matej Tóth 1:22:25 20 km chôdza

Poděbrady (Česká republika) 10.4.
5.m. Anton Kučmín
7.m. Katarína Strmeňová

1:23:37 20 km chôdza
48:50 10 km chôdza, juniori

Rio Maior (Portugalsko) 10.4. 7.m. čat. Matej Tóth 1:22:04 20 km chôdza 

Biatlon

Svetové poháre

Anterselva (Taliansko) 18.-24.1.
5.m. Pavol Hurajt
17.m. Anastasiya Kuzmina

20 km vytrvalostné preteky
10 km stíhacie preteky

Kontiolahti (Fínsko) 10.-14.3. 8.m. Pavol Hurajt 12,5 km stíhacie preteky

Holmenkollen (Nórsko) 16.-21.3.
18.m. Anastasiya Kuzmina 12,5 km preteky

s hromadným štartom

Khanty-Mansiysk (Rusko)
23.-28.3.

3.m. Anastasiya Kuzmina 

9.m. Anastasiya Kuzmina
13.m. Pavol Hurajt

12,5 km preteky
s hromadným štartom
7,5 km rýchlostné preteky
12,5 km stíhacie preteky 

Majstrovstvá sveta juniorov

Torsby (Švédsko) 13.-31.1.
14.m. Natália Prekopová 12,5 km vytrvalostné pre-

teky

Cyklistika

Medzinárodné preteky

Vuelta (Uruguaj) 29.3-4.4.

1.m. Matej Jurčo
8.m. Matej Jurčo
8.m. Matej Jurčo
8.m. Matej Jurčo

4. etapa
3. etapa
5. etapa
6. etapa

Džudo

Majstrovstvá Európy

Viedeň (Rakúsko) 23.-25.4. 7.m. voj. 2.st. Milan Randl do 90  kg 

Svetový pohár

Viedeň (Rakúsko) 13.-14.2. 7.m. rtm. Zoltán Pálkovács do 100 kg 

Medzinárodné turnaje

Slovenská Bystrica (Slovinsko) 5.m. Marek Pentka do 60 kg 

Praha (Česká republika) 6.2.
3.m. voj.2.st. Milan Randl
3.m. Pavol Kubena 

do 90 kg 
do 73 kg 

Voklabruck (Rakúsko) 27.2.

1.m. Matej Hajas
2.m. Miroslav Dzúr
-Trnovský do 73 kg 
2.m. Miroslav Novotka

do 90 kg 
do 73 kg 

do 73 kg 

Zágreb (Chorvátsko) 6.-7.3. 5.m. Matej Hajas do 90 kg 

Ostrava (Česká republika) 10.4.
2.m. Miroslav Dzúr
-Trnovský 
3.m. Marek Pentka

do 73 kg 

do 60 kg 

Karate

Zlatá liga v karate

Rotterdam (Holandsko) 13.3.
1.m. nrtm.
Klaudio Farmadín

kumite do 84 kg 

Miláno (Taliansko) 2.-4.4.
4.m. nrtm.
Klaudio Farmadín 

kumite do 78 kg 

Kulturistika

Oslo (Nórsko) 10.4.
1.m. nrtm. Štefan Havlík
1.m. nrtm. Štefan Havlík

do 90 km
absolutka

Lyžovanie

Svetový pohár

Maribor (Slovinsko) 14.-17.1. 15.m. Veronika Zuzulová slalom

Európsky pohár

Malchsee Frutt (Švajčiarsko) 22.1. 1.m. Veronika Zuzulová slalom

Lenggries (Nemecko) 12.2. 1.m. Veronika Zuzulová slalom

FIS preteky

St. Johann im Pongau 7.1. 1.m. Veronika Zuzulová slalom

St. Johann im Pongau 8.1. 1.m. Veronika Zuzulová slalom

Špindlerov Mlyn (Česko) 11.-12.1. 7.m. Šimon Štancel superkombinácia

Zágreb (Chorvátsko) 19.-20.1. 6.m. Šimon Štancel slalom

Maria Alm (Rakúsko) 19.1. 1.m. Veronika Zuzulová obrovský slalom

Maria Alm (Rakúsko) 20.1. 1.m. Veronika Zuzulová obrovský slalom

Malchsee Frutt (Švajčiarsko) 23.1. 3.m. Veronika Zuzulová slalom

Parašutizmus

Majstrovstvá Európy v paraski 

Predazzo (Taliansko) 11.-13.3.
8.m. nrtm. Róbert Juriš, 
 voj. Tomáš Marcínek

družstvo, paraski

Medzinárodné preteky

Dubai (Spojené arabské emiráty) 
5.-10.1.

4.m. nrtm. Peter Platko
1.m. nrtm. Peter Platko, 
rtn. Karol Adamčík,
nrtm. Róbert Juriš,
voj. Tomáš Marcínek 

presnosť pristátia
družstvo, presnosť pristátia

Vodný slalom

Medzinárodné preteky

Liptovský Mikuláš 24.-25.4. 

1.m. Michal Martikán
1.m. Martin Halčin
1.m. Alexander Slafkovský
2.m. Kučera-Bátik
2.m. Elena Kaliská
2.m. Michal Martikán
2.m. Elena Kaliská
3.m. Alexander Slafkovský
3.m. rtn. Ján Šajbidor

C1
K1
C1
C2
K1
C1
K1
C1
K1

Športová streľba

Svetový pohár

Peking (Čína) 19.-24.4.
6.m. nrtm. Jozef Gönci
10.m. rtn. Juraj Tužinský
10.m. nrtm. Jozef Gönci

LM 3x 40
VzPi 60
LM 60 

Medzinárodné preteky

Plzeň (Česká republika) 15.-16.1.
2.m. rtn. Juraj Tužinský
5.m. nrtm. Jozef Gönci
2.m. des. Peter Pelach

VzPi 60, 681,4b
VzPu 60, 696,2b
VzBT 30+30, 573b

Györ (Maďarsko) 23.-24.1. 3.m. des Peter Pelach VzBT 30+30, 372b

Mníchov (Nemecko) 28.-31.1.
2.m. nrtm. Jozef Gönci
6.m. rtn. Juraj Tužinský
5.m. Ivan Sisák

VzPu 60, 700,1b
VzPi 60, 681b
VzPi 60, 672,4b, juniori

Dortmund (Nemecko) 25.-28.3. 7.m. nrtm. Jozef Gönci VzPu 60, 691,8b

Zápasenie

Majstrovstvá Európy

Baku (Azerbajdžan) 14.-18.4.
8.m. des. Dušan Babrnák
8.m. des. Marián Mihálik
16.m. des. Filip Köszeghy

voľný štýl, do 74 kg 
gréckorímsky štýl, do 84 kg 
gréckorímsky štýl, do 96 kg 

Medzinárodné turnaje

Belehrad (Srbsko) 26.-28.2.
3.m. des. Filip Köszeghy
3.m. des. Marián Mihálik

gréckorímsky štýl, do 96 kg 
gréckorímsky štýl, do 84 kg 

Zamose (Poľsko) 12.-14.3.
5.m. David Lengyel gréckorímsky štýl,

do 84 kg, juniori

Prehľad športových výsledkov VŠC DUKLA 
január - apríl 2010

Keď som sa dozvedel, že 2.4.2010 náhle 
zomrel Peter Suchán, večer som si pozrel 
diplomovú prácu o histórii atletiky v Banskej 
Bystrici. Vo fotografickej prílohe sú na jednej 
strane dve fotografie Petra Suchána. Na fo-
tografii z roku 1972 ešte na škvárovej dráhe 
od hlavy po päty škvárou zahádzaný Peter 
Suchán dvíha ruky nad hlavu. Jeho ruka za-
kryla tvár bežca, ktorý dobehol za ním. Pe-
ter mal na tvári úsmev akoby prišiel z korza 
a pritom v lejaku a bahne zvíťazil v l. kole at-
letickej ligy v B. Bystrici. Bežať v bahne pol 
hodinu to sú galeje a Peťo to zvládol z úsme-
vom. V tom čase pred 38 rokmi na atletickú 
ligu chodili Bystričania, no aj priaznivci atle-
tiky zo širokého okolia ako na futbal. Bola 
to dvojdenná športová slávnosť, na atletiku 
chodili celé rodiny a niektorí si v nedeľu, aby 
o nič neprišli, nosili aj ,,slávnostný obed“. 
Atléti DUKLY zvádzali boj o 1. miesto s praž-
skou menovkyňou a korením týchto súbojov 
boli bežecké disciplíny na stredné a dlhé 
trate. Zverenci trénera Roba Rozima dvíhali 
divákov na preplnenej tribúne zo sedadiel. 
Smelo môžem povedať, že Bystričania cho-
dili na atletiku aj kvôli Petrovi Suchánovi. Ho-
vorí sa – ten má talent od Boha. Peter nemal 
fyzické predpoklady na najvyššej úrovni, no 
húževnatosť, nezlomnosť mohol rozdávať 
v tréningu, aj v pretekoch vedel vydať zo 
seba všetko. Fanúšikovia ho mali radi, lebo 
nikdy nesklamal. V uvedenom období Peťo 
na Slovensku nemal konkurenta. Naopak 
v Čechách, bola plejáda vynikajúcich vytr-
valcov, s ktorými Peter zvádzal krásne súbo-
je. Jánsky, Pěnkava, Hofman, Zweifelhofer, 
Petr, to boli páni bežci a Peter, ktorý im bol 
rovnocenným súperom si oslovenie ,,Pán 
bežec“ rovnako plnou mierou zaslúži.

Napokon jeho osobné rekordy v behu 
na 5 km 13:40,2 z roku 1972 v Ostrave 
a 28:27,2 v behu na 10 km z roku 1974 
v Prahe boli slovenské rekordy. Ak tieto časy 

nie sú výpovedné, tak pre ilustráciu vo vla-
ňajších tabuľkách by bol Peter prvý v behu 
na 5 km s náskokom 1:03,10 a v behu na 
10 km o 2:47,95. Najlepšieho súčasného 
slovenského bežca by predbehol o kolo na 
5 km a v behu na 10km takmer o 3 kolá. Za 
vzornú reprezentáciu republiky dostal oce-
nenie Majster športu, v banskobystrickej 
DUKLE dosiahol hodnosť poručíka. 

Vynikajúce výkony Petra Suchána sú ob-
divuhodné najmä preto, že jeho príprava 
prebiehala len v našich – pre bežcov drs-
ných klimatických podmienkach. Za teplom 
chodili bežci DUKLY do Topoľčianok a naj-
vyššou nadmorskou výškou bol tatranský 
Sliezsky dom. Peťo bol bežec do nepoho-
dy, preto najlepšie mu vyhovovali cezpoľné 
behy. 

Aj v centre Slovenska, v Banskej Bystrici, 
ostal Peťo verný svojmu nárečiu. Prihováral 
sa nám tvrdo, no pritom jeho slová zneli pek-
ne – priateľsky, pri rozhovore s Peťom sme 
vedeli vždy pookriať. 

Behanie je drina, no s Peťom sa aj tá drina 
lepšie znášala, chlapci si sním užili aj dosť 

psiny. Bohužiaľ jeho sľubná bežecká karié-
ra sa pre opakované zranenia predčasne 
ukončila v roku 1978.

Peter Suchán zostal verný atletike aj po 
skončení aktívnej činnosti. Pokiaľ vládal ne-
únavne pomáhal pri organizovaní atletických 
podujatí v Banskej Bystrici. V priestoroch pri 
atletickom sklade sme ho pravidelne vídali 
od aprílových pretekov pre žiactvo a dorast 
až po októbrové Horehronské hry mládeže.

Je potešiteľné, že v banskobystrickej 
DUKLE vyrástli bežci, ktorí dokázali Petrove 
výkony prekonať, čo je vidno aj v priložených 
historických tabuľkách.

Pedro – fúz, to bola prezývka, ktorú Pe-
ter Suchán dostal pre nenapodobiteľný 
bežecký prejav a apušovi chlapci (zverenci 
trénera doc. PhDr. Róberta Rozima, CSc.) 
– Samborák, Kvaki, Grco, Ňufo – sa prišli 
s Pedrom rozlúčiť aj do banskobystrického 
krematória spolu so smútiacou rodinou, 
priateľmi a priaznivcami atletiky.

Peter Suchán nám náhle zišiel z očí, no 
určite budeme naňho spomínať. Jeho vý-
kony budú ešte dlho ozdobou atletických 
tabuliek, sú výzvou pre mladých bežcov, 
pre ktorých atletický oddiel VŠC DUKLA  
B. Bystrica na pretekoch Kritérium SNP pri-
praví memoriálovú disciplínu Petra Suchána. 

Česť jeho pamiatke

Spomienka na Petra Suchána

Športové úspechy
1971 Majster Slovenska na 10 000m a v krose 
1972 Majster Slovenska na 5 000m a 10 000m
1973 Majster Československa v krose 
 Víťaz Československej univerziády na 5000m 
1974  3. miesto na Majstrovstvách spriatelených armád v krose 
 Majstrovstvá Európy v Ríme, obsadil v behu na 10 000m
 16. miesto a v maratóne 18. miesto
1975 3. miesto na Majstrovstvách spriatelených armád v krose
1976  2. miesto na Majstrovstvách spriatelených armád v krose
 Majster Československa v krose
1977 3. miesto na Majstrovstvách spriatelených armád v krose.

HISTORICKÉ TABUĽKY
5 000m
13:19,40 8 Róbert Štefko 280568 DUKBB Saint-Denis FRA  
 010695
13:32,87 2 Miroslav Vanko 140273 DUKBB Turku FIN 110695
13:33,14 1 Jozef Lenčéš 290157 INTER Ostrava CZE 030681
13:39,5 5 Jozef Noskovič 030949 CHZJD Berlin GER 140678
13:39,57 3 Martin Vrábeľ 210955 DUKBB Gateshead USA 130682
13:39,83 2 Jozef Výbošťok 061264 DUKBB Drama GRE 090887
13:40,2 5 Peter Suchán 231047 ASDBB Ostrava CZE 010672
13:47,0 1 Štefan Polák 261251 INTER Bratislava 260677
13:53,43 1 Alexander Schmidt 240554 ASDBB Praha CZE 190878
13:55,6 9 Milan Slovák 040456 ASDBB Bratislava 090679
10 000m
27:42,98 2 Róbert Štefko 280568 DUKBB Lille FRA 290697
28:01,84 6 Miroslav Vanko 140273 DUKBB Hengelo NED 010698
28:05,59 6 Martin Vrábeľ 210955 DUKBB Roma ITA 290887
28:27,2 2 Peter Suchán 231047 ASDBB Praha CZE 250574
28:52,53 1 Alexander Schmidt 240554 ASDBB Praha CZE 170878
29:02,8 4 František Višnický 080158 VSZKE Budapest HUN  
 170780
29:08,72 1 Petr Pipa 120664 DUKBB Jablonec n.N. CZE 150691
29:20,72 9 Miroslav Bečka 180856 ASDBB Bratislava 090678
29:28,8 1 Jozef Noskovič 030949 CHZJD Ostrava CZE 230678
29:30,87 13 Milan Slivka 121160 SPFBB Bratislava 260584

Autor: Dušan Valent - bežecký tréner
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