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Vzpierači sa vrá�li z Trenčína do Banskej Bystrice po 36 rokoch, pod 
Urpínom pôsobili do roku 1974. Rozhodnu�e vrá�ť sa do Bystrice 
padlo už pred rokom, reálne sa presťahovali v októbri. S návratom sú 
viac než spokojní. „Sme veľmi spokojní, pretože vedenie centra splnilo, 
čo pri našom sťahovaní sľúbilo. Teda, že nám utvoria minimálne 
také podmienky na tréning, aké sme mali v Trenčíne. A �eto sú 
podstatne lepšie. Máme kvalitnejšie vzpieračské pódiá, máme so�vér 
na diagnos�ku pohybu našich športovcov pri dvíhaní činky, ktorý je 
unikátny na Slovensku a novinkou vo svete. Dostali sme k dispozícii 
šesť originálnych hlavných vzpieračských pódií, ktoré na Slovensku 
inde nie sú. Kvitujem, že od 1. februára mám zamestnaného aj stále 
ak�vneho Miroslava Janíčka ako môjho asistenta,“ konštatoval hlavný 
tréner vzpierania v DUKLE i reprezentačný tréner Rudolf Lukáč.

TELOCVIČŇA PRE ŠPORTOVÝCH GYMNASTOV S MOLITANOVOU JAMOU,
NESKÔR ŠERMIAREŇ A TERAZ VZPIERAREŇ

„Pod pódiami je zhutnené podložie, pod každým je samostatná 
monoli�cká betónová doska, aby sa vibrácie po dopade činiek na 
podlahu neprenášali na celú budovu haly,“ doplnil informácie správca 
telovýchovných objektov Karol Poláček.
Od októbra mohli začať trénovať v našej posilňovni určenej pre všetky 
športy, ale po rekonštrukcii nastupuje s novou vzpierarňou ešte vyššia 
kvalita. Slovenské vzpieranie získalo, pretože vznikla ďalšia 
špecializovaná hala na Slovensku. Tú v Trenčíne sme zachovali, tam sa 
pripravuje mládež,“ vysvetlil riaditeľ Vojenského športového centra 
DUKLA Peter Korčok.

Pia� vzpieračskí profesionáli – Mar�n Tešovič, Richard Tkáč, Michal 
Beláň, Ondrej Kružel a Michal Pokusa – majú svoj priestor v Športovej 

hale DUKLA na Š�avničkách a na tréning s nimi pozýva Rudolf 
Lukáč mládežníkov z celého Slovenska. 
Chce, aby videli svoje vzory priamo 
v akcii. Preto bolo hneď po oficiálnom 
otvorení v nie veľkej, ale útulnej 
a modernej telocvični toľko buchotu po 
padajúcich činkách...

Vzpieračov v sezóne 2011 čakajú:
11. – 17. 4. 2011

ME vo vzpieraní – Kazaň (RUS)

11. – 20. 11. 2011
MS vo vzpieraní – Paríž (FRA)

Lukáč mládežníkov z celého Slovenska. 

v akcii. Preto bolo hneď po oficiálnom 

a modernej telocvični toľko buchotu po 
padajúcich činkách...

V BANSKEJ BYSTRICI
NOVÉ PRIESTORY PRE VZPIERAČOV

Vážení čitatelia,

som nesmierne rád, že ako minister obrany SR môžem konštatovať, že Vojenské športové 
centrum DUKLA Banská Bystrica je napriek výrazne skresanému rozpočtu najúspešnejším 
slovenským klubom v individuálnych športoch. Celkovo 46 medailí z vrcholných poduja�, 
ktoré sa našim športovcom podarilo získať v minulom roku, hovoria za všetko. Žiaľ, 
neustále sa znižujúci rozpočet pre rezort obrany nám v súčasnos� nedovolí podporovať 
klub v takej miere, ako by sme chceli. Podľa môjho názoru je potrebné konať skôr, ako 
obmedzené financie demo�vujú našich vrcholových športovcov. Na rokovaní vlády preto 
plánujem predniesť požiadavku, aby sa vrcholovému športu venovala väčšia pozornosť. 
Je zrejmé, že z nášho neustále sa zmenšujúceho rozpočtu nemôžeme zabezpečiť jeho 
stabilné financovanie. Verím, že moji kolegovia vo vláde nájdu pre môj zámer pochopenie 
a už čoskoro budem mať pre DUKLU Banská Bystrica dobré správy.

S úctou 

Ľubomír Galko
minister obrany
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Najlepšou športovkyňou rezortu 
Ministerstva obrany Slovenskej 
republiky (MO SR) sa v kategórii 
olympijských športov celkom 
jednoznačne stala olympijská 
šampiónka z Vancouveru v biatlo-
novom šprinte na 7,5 km Anastasia 
Kuzminová. V ankete 47 trénerov 
a funkcionárov VŠC DUKLA získala 
26-ročná rodáčka z ruského Ťumenu 
281 bodov, o 56 viac ako jej kolega 
z biatlonovej reprezentácie Pavol 
Hurajt, bronzový na ZOH 2010 
v pretekoch na 15 km s hromadným štartom. Tre� skončil tohtoročný 
majster Európy a vicemajster sveta vo vodnom slalome v kategórii C1 
Michal Mar�kán so 185 bodmi. Výsledky ankety slávnostne vyhlásili 
21. decembra v klube Ministry of Fun v banskobystrickom obchodnom 
centre Europa.

„Uvedomujem si, že mám za sebou skutočne výnimočný rok. 
Dosiahla som veľké úspechy. Olympijské zlato a striebro sú nádhernou 
odmenou za všetku tú tréningovú drinu. Som rada, že aj v tejto sezóne 
som výsledkami vo Svetovom pohári potvrdila, že to, čo som dosiahla 
vo Vancouveri, nebola náhoda. Teším sa z toho, že som urobila radosť 
nielen sebe, ale aj množstvu športových fanúšikov na Slovensku,“ 
uviedla biatlonistka Anastasia.

Športovci patriaci pod MO SR však boli v roku 2010 mimoriadne 
úspešní aj v neolympijských športoch a disciplínach. Kulturistke Jane 

Purdjakovej vyniesol siedmy 
�tul majsterky sveta v kariére 
a absolútne víťazstvo na MS 
v Mexico City prvenstvo aj v ankete 
rezortu obrany s 245 bodmi pred 
dvojnásobným majstrom Európy 
a majstrom sveta v letnom 
biatlone Matejom Kazárom 
(196 b.) a vicemajstrom sveta 
v rýchlostnej kanois�ke v K1 na 
500 m Petrom Gellem (132 b.). 

Ocenenie pre najúspešnejších 
juniorov si prevzali rýchlostní kanois� Marcel Virga s Tomášom 

Zigom, ktorí na juniorských ME získali bronz v K2 na 200 metrov. Štvoricu 
najlepších trénerov vo VŠC DUKLA za rok 2010 tvoria (bez poradia) Milan 
Gašperčík, Daniel Kuzmin, Juraj Sanitra (všetci biatlon) a Jozef Mar�kán 
(vodný slalom).   

Rok 2010 bol jedným z najúspešnejších v histórii armádneho strediska. 
Jeho športovci získali tri olympijské medaily (bilancia 1 - 1 - 1), až 23 
cenných kovov z majstrovs�ev sveta (6 - 8 - 9), trinásť z ME (6 - 2 - 5), 
jednu medailu z juniorských ME (0 - 0 - 1), dve z armádnych MS (0 - 0 - 2), 
tri z akademických MS (2 - 1 - 0) a do zbierky úspechov DUKLY pribudla 
aj historicky prvá z olympijských hier mládeže, keď si Miroslav Urban 
vybojoval v Singapure v kanois�ckom slalome striebro v K1.

   
Vyhlásenie najlepšieho športovca v rezorte ministerstva obrany za rok 

2010 nemohlo byť lepšie načasované. V predvianočnom čase sa zvyknú 

BIATLONISTKA KUZMINOVÁ
NAJLEPŠOU ŠPORTOVKYŇOU

REZORTU OBRANY
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juniorov si prevzali rýchlostní kanois� Marcel Virga s Tomášom 

Najlepšou športovkyňou rezortu 

 Ocenení v kategórii olympijské športy, 

dole: oceňovanie juniorov

aj športovci vrá�ť zo sústredení či súťaží, a tak si po dlhom čase prevzali 
ocenenia všetci laureá� osobne. Navyše najväčšia favoritka na ocenenie 
najlepšej športovkyne rezortu Anastasia Kuzminová mala za sebou 
fantas�cké vystúpenia na svetových pohároch. Aj keď na odovzdávaní 
cien chýbal minister obrany, nechýbalo veľa iných významných hos� 
z oblas� ozbrojených síl, štátnej správy, či športu: zástupca náčelníka 
GŠ generálmajor Jaroslav Vývlek, generálny sekretár SOV Jozef Liba, 
riaditeľ Ústavu špec. zdravotníctva výcviku MO SR brig. gen. Pavol 
Maslík, generálna riaditeľka SEFIM MO SR Jarmila Mikušová, riaditeľ 
kancelárie štátneho tajomníka Vladimír Tarasovič, štátny tajomník MV 
SR Maroš Žilinka, predstavitelia zväzov, primátor mesta Banská Bystrica 
Peter Gogola a zástupcovia Armádního sportovního centra DUKLA Praha 
a Univerzity Mateja Bela.

Takmer všetci inštruktori športu VŠC DUKLA Banská Bystrica, pozvaní 
hos�a a zamestnanci sa zišli v renomovanom banskobystrickom klube 
Ministry of fun v Europa SC. Pre vyše 200 hos� bol okrem vyhlásenia 
pripravený aj kultúrny program, o ktorý sa viacerými netradičnými 
vstupmi postaral Vojenský folklórny súbor Jánošík. Slávnostné vyhlásenie 
mal pod taktovkou moderátor Milan Stanko, športový redaktor z STV. 
V slávnostnom príhovore riaditeľ VŠC DUKLA Peter Korčok vyzdvihol 
okrem úspechov športovcov aj pokroky v budovaní podmienok pre 
zabezpečenie športovej prípravy. Či už ide o zrekonštruovanie posilňovne, 

stavbu lodenice v Liptovskom Mikuláši a kompletnú rekonštrukciu 
rehabilitačnej linky. Samotné odovzdávanie cien ozvláštnili mladí 
džudis� DUKLY oblečení v kimonách, ktorí pomáhali pri preberaní cien 
a za odmenu si mohli potriasť rukou so slovenskou športovou elitou. 
Počas večera nechýbalo ani bohaté stolovanie a dobrá zábava. 

Veľmi emo�vnou časťou bolo udelenie ceny riaditeľa VŠC in 
memoriam Zoltánovi Palkovácsovi, ktorý nás tragicky opus�l. Ocenenie 
si prišla prevziať jeho matka a na Zola si zúčastnení zaspomínali v krátkej 
dokrútke. Do neba mu potom celé publikum poslalo dlhotrvajúci 
aplauz.

Výsledky športovcov DUKLY potvrdili, že armádny šport má svoje 
opodstatnenie a budúcnosť. Inštruktori športu v DUKLE patria medzi 
najlepších športovcov na Slovensku a do absolútnej svetovej špičky.

 

Výsledky ankety o najlepšieho športovca rezortu MO SR za rok 2010:

Olympijské športy: 

1. Anastasia Kuzminová (biatlon) 281 bodov, 

2. Pavol Hurajt (biatlon) 225, 

3. Michal Mar�kán (vodný slalom) 185, 

4. Alexander Sla�ovský (vodný slalom) 97, 

5. Matej Tóth (atle�ka) 65, 

6. Juraj Tužinský (streľba) 20, 

7. Dana Velďáková (atle�ka) 13, 

8. Samuel Piasecký (športová gymmas�ka) 12, 

9. Veronika Zuzulová (zjazdové lyžovanie) 11, 

10. Peter Gelle (rýchlostná kanois�ka) 10.

Neolympijské športy a disciplíny: 

1. Jana Purdjaková (kulturis�ka) 245, 

2. Matej Kazár (letný biatlon) 196, 

3. Peter Gelle (rýchlostná kanois�ka) 132, 

4. Dušan Šimočko (letný biatlon) 73, 

5. Marián Ostrčil (rýchlostná kanois�ka) 55, 

6. Marián Jung (vodný motorizmus) 44, 

7. Klaudio Farmadín (karate)
a Štefan Havlík (kulturis�ka) obaja 41, 

9. družstvo strelcov na bežiaci terč 36, 

10. Miroslav Jurčo (streľba) 24.

Juniori: 

1. Marcel Virga - Tomáš Zigo (rýchlostná kanois�ka) 98,

2. Miroslav Urban (vodný slalom) 89, 

3. Natália Prekopová (biatlon a letný biatlon) 43, 

4. Katarína Strmeňová (atle�ka) 28, 

5. Mar�n Halčin (vodný slalom) 15.

 Vyhlásenie kategórie 

neolympijské športy
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HISTORICKÝ PREHĽAD ŠPORTOVCOV Z VŠC DUKLA 
ČESKOSLOVENSKÁ ANKETA ŠPORTOVEC ROKA 

1974 2. miesto Anton Tkáč dráhová cyklis�ka

1975 1. miesto Karel Kodejška skoky na lyžiach

1976 1. miesto Anton Tkáč dráhová cyklis�ka

1978

1. miesto Anton Tkáč dráhová cyklis�ka

5. miesto Vladimír Vačkář
-Miloslav Vymazal dráhová cyklis�ka

1981 9. miesto Július Ivan atle�ka

1982 8. miesto Jozef Pribilinec atle�ka

1983
7. miesto Jozef Pribilinec atle�ka

10. miesto Vladimír Kocman džudo

1986 1. miesto Jozef Pribilinec atle�ka

1987

1. miesto Jiří Parma skoky na lyžiach

2. miesto Jozef Pribilinec atle�ka

3. miesto Milan Kadlec moderný päťboj

5. miesto Jan Železný atle�ka

1988 1. miesto Jozef Pribilinec atle�ka

4. miesto Jan Železný atle�ka

1989 3. miesto Petr Blažek moderný päťboj

1990
5. miesto Pavol Blažek atle�ka

7. miesto Milan Kadlec moderný päťboj

1991 8. miesto Jan Železný atle�ka

HISTORICKÝ PREHĽAD ŠPORTOVCOV Z VŠC DUKLA 
SLOVENSKÁ ANKETA ŠPORTOVEC ROKA 

1993 3. miesto A�la Szabó rýchlostná kanois�ka

1994 1. miesto Milan Dvorščík cestná cyklis�ka

1995 2. miesto Michal Mar�kán vodný slalom

1996

1. miesto Michal Mar�kán vodný slalom

2. miesto Slavomír Kňazovický
rýchlostná kanois�ka

3. miesto Jozef Gönci športová streľba

1997
1. miesto Michal Mar�kán vodný slalom

2. miesto Igor Kováč atle�ka

1998 2. miesto Jozef Gönci športová streľba

1999 1. miesto Jozef Gönci športová streľba

2000 3. miesto Michal Mar�kán vodný slalom

2001 3. miesto Jozef Gönci športová streľba

2003 2. miesto Michal Mar�kán vodný slalom

2004
1. miesto Elena Kaliská vodný slalom

3. miesto Michal Mar�kán vodný slalom

2005 2. miesto Elena Kaliská vodný slalom

2007 1. miesto Michal Mar�kán vodný slalom

2008
1. miesto Michal Mar�kán vodný slalom

3. miesto Elena Kaliská vodný slalom

2009

3. miesto Mar�na Hrašnová atle�ka

4. miesto Michal Mar�kán vodný slalom

5. miesto Anastasia Kuzminová biatlon

2010
1. miesto Anastasia Kuzminová biatlon

2. miesto Pavol Hurajt biatlon

V desiatke najlepších v ankete Športovec roka 
2010 sa objavila už druhýkrát. Vlani skončila 
piata, tentoraz už suverénne triumfovala. 
S prvenstvom tak trochu počítala. „Každý 
verí, že by mohol byť v hlasovaní novinárov 
úspešný. Priznám sa, nemám veľký prehľad 
o iných slovenských športovcoch. Viem však, 
že �e moje výsledky vo Vancouveri boli naozaj 
výnimočné. Teším sa aj z tohto úspechu,“ 
neskrývala svoju radosť prvá biatlonová víťazka 
ankety Športovec roka. Ak by mohla ona 
sama rozhodnúť o víťazovi v tradičnej ankete 
športových žurnalistov, hlas by dala inému 
zástupcovi biatlonového odvetvia. „Určite 
práve Pavol Hurajt urobil svojou bronzovou 
olympijskou medailou ďalší veľký výsledok pre 
Slovensko v tomto roku. Svoj hlas by som teda 
odovzdala Paľovi,“ podotkla A. Kuzminová. 

Aj zásluhou Kuzminovej sa tento šport opäť 
dostáva do pozornos� slovenských fanúšikov. 
„Určite to nie je len kvôli mne. Ja som sledovala 
slovenské biatlonistky ešte keď som bola 
v ruskej juniorskej reprezentácii. Vtedy som ani 
netušila, že raz budem medzi nimi. V každom 
prípade som rada, že sledovanosť nášho 
športu na Slovensku ras�e. Verím, že nielen 
ja, ale aj ďalší moji kolegovia z reprezentácie 
doprajeme našim fanúšikom ešte veľa rados� 
z dobrých výsledkov,“ uzavrela Anastasia.

Pavol Hurajt: „Chcel by som si takýto rok 
zopakovať.“

Biatlonista Pavol Hurajt si skvele 
načasoval formu na zimné olympijské hry 
v kanadskom Vancouveri. Piate miesto 
vo vytrvalostných pretekoch, siedme 
v šprinte, šestnáste v s�hačke a nakoniec 
čerešnička na torte v podobe bronzovej 
medaily v pretekoch s hromadným štartom  
- to je vancouverská vizitka mužskej jednotky 
v tomto najúspešnejšom slovenskom zimnom 
olympijskom športe. Po snoubordistovi 

Rado slavovi Židekovi a biatlonistke Anastasii 
Kuzminovej sa stal tre�m slovenským 
športovcom v ére štátnej samostatnos�, ktorý 
si na ZOH vychutnal svoje minúty slávy na 
pódiu pre medailistov. 

„Bol to určite najlepší rok v mojej športovej 
kariére. Chcel by som si ho ešte niekedy 
zopakovať. Nebude to však jednoduché. 
V športe to tak chodí - raz si hore a inokedy 
zase dolu.“ Tridsaťdvaročný rodák z Popradu 
mal už jednu výbornú sezónu. Pred siedmimi 
rokmi bol vo Svetovom pohári 2003/2004 
dvakrát tre� a raz štvrtý. „To však boli iba 
obyčajné preteky svetového pohára, toto 
bola olympiáda,“ odmietol porovnávať svoje 
najlepšie výsledky v kariére. „Celý február 
som mal skutočne fantas�cký, forma mi 
v tom čase neuveriteľne kulminovala. Pred 
odchodom na olympiádu som v Anterselve na 
sveťáku vo vytrvalostných pretekoch skončil 
piaty. Už vtedy som cí�l, že by to mohlo vo 
Vancouveri vyjsť. Bolo skvelé, že som sa 
nemýlil,“ pokračoval Pavol Hurajt.

Svoje vystúpenie na tra�ach vo Whistleri má 
nahraté na DVD. „Asi dvakrát som si to v lete 
vychutnal. Bolo to naozaj krásne. Teraz, keď 
sa nám rozbehla sezóna, už na to nie je čas,“ 
priznal sa bývalý bežec na lyžiach, ktorý sa 
k biatlonu dostal až po vyradení z bežeckého 
oddielu ŠKP Štrbské Pleso.

Očakávania fanúšikov boli v súvislos� s ním 
pred začiatkom sezóny veľmi vysoké. Azda 
preto sa jeho výsledky v úvodných kolách 
novej edície bojov o krištáľový glóbus nestretli 
vo verejnos� s veľkým nadšením. „Nie som typ 
pretekára, ktorý dokáže mať špičkovú formu 
celú sezónu. Opäť to ladím na vrchol a tým 
budú majstrovstvá sveta začiatkom marca 
v ruskom Chanty-Mansijsku,“ naznačil svoje 
plány Pavol Hurajt. 

Výsledky ankety berie ako morálne ocenenie 
svojej práce. „Keď som sa dozvedel, kto všetko 

bude v desiatke najlepších, povedal som si, 
že bude mojím úspechom, ak sa dostanem 
do hornej polovice. Preto ma výsledok milo 
prekvapil a samozrejme, som veľmi spokojný. 
O tom, že vyhrá Nasťa iste nikto nepochyboval. 
Beriem to ako veľký úspech. Podobné ankety 
sú veľmi náročné, veľmi ťažko sa jednotlivé 
výkony porovnávajú. Nedá sa to�ž povedať, 
ktoré športy sú ťažšie a ktoré ľahšie. Hlasujú 
však odborníci, športoví novinári. Mne osobne 
by sa to ťažko hodno�lo. Pre mňa je druhé 
miesto obrovské zadosťučinenie a mo�vácia 
do ďalšej práce. Dúfam, že majstrovstvá sveta 
mi prinesú opäť kvalitné výsledky,“ uzavrel 
Pavol Hurajt.

V desiatke najlepších v ankete Športovec roka Rado slavovi Židekovi a biatlonistke Anastasii 

 Trojica ocenených: Pavol Hurajt, Anastasia Kuzminová, 
Libor Charfreitag

BRATISLAVA 22. decembra (SITA) - 
Biatlonistka Anastasia Kuzminová sa právom 
stala Športovcom roku 2010 na Slovensku. 
Zlatou a striebornou medailou na februárovej 
zimnej olympiáde v kanadskom Vancouveri 
táto 26-ročná rodáčka z ruského Ťumenu 
dostala do pozoru celé športové Slovensko 
a neuveriteľným spôsobom 
spopularizovala biatlon pod Tatrami. 
Na slávnostnom večere v budove 
Slovenského národného divadla 
priznala, že až taký obrovský ohlas na 
svoje úspechy nečakala. Hneď za ňou 
sa v hlasovaní odborníkov a novinárov 
umiestnil Pavol Hurajt, bronzový z OH 
vo Vancouveri. Vďaka biatlonistom tak 
VŠC DUKLA Banská Bystrica môžeme 
považovať za najúspešnejšie športové 
centrum na Slovensku.

Anastasia Kuzminová: „Bol to 
výnimočný rok.“

„Bol to výnimočný rok. Dosiahla som 
veľké úspechy. Teším sa, že som urobila 
radosť nielen sebe, ale aj množstvu 
športových fanúšikov na Slovensku,“ 
skonštatovala olympijská šampiónka.

Rok 2010 sa pre Kuzminovú nezačal dobre. 
Na tréningu v posledný deň roka 2009 
v rakúskom Ober�lliachu si pri nešťastnom 
páde zlomila tre�u a štvrtú záprstnú kos�čku 
na ľavej ruke a na Nový rok ju operoval chirurg 

KUZMINOVÁ NAJLEPŠOU ŠPORTOVKYŇOU 
SLOVENSKA V ROKU 2010

Eduard Sporer v Lienzi. V tom momente sa jej 
sen o štarte na blížiacej sa zimnej olympiáde 
v kanadskom Vancouveri zahmlieval. Nakoniec 
to však dopadlo nad očakávanie dobre. 
Tréningový výpadok nebol nijako dlhý a ona 
sa stala jednou z hviezd vancouverských ZOH. 
V rýchlostných pretekoch na 7,5 km zvíťazila, 

v s�hacích pretekoch na 10 km získala striebro. 
„Veľmi sme sa všetci tešili, olympiáda sa mi 
naozaj vydarila,“ vrá�la sa v spomienkach do 
februára Anastasia Kuzminová.

Bývalá dvojnásobná juniorská majsterka 
sveta a majiteľka striebornej medaily zo 

seniorského svetového šampionátu v roku 
2009 v juhokórejskom Pjongčangu aj v novej 
sezóne potvrdzuje, že je medzi svetovou elitou 
pevne etablovaná. V decembri si na svoje 
konto pripísala prvenstvo a druhé miesto 
v rýchlostných pretekoch Svetového pohára, 
po troch kolách je v celkovej klasifikácii bojov 
o krištáľový glóbus deviata. „Som rada, že mi 
to takto ide. Vlastne len potvrdzujem, že �e 
výsledky na olympiáde neboli náhodné, ale že 
naozaj patrím medzi najlepšie,“ pokračovala 

26-ročná biatlonistka.
S rešpektom sa už na ňu pozerajú 

aj konkurentky z absolútnej svetovej 
špičky. „Samozrejme, že ma najlepšie 
biatlonistky sveta už berú ako 
rovnocennú súperku. Nedá sa povedať, 
že by sme boli priateľkami. Nie je na 
to čas. Určite však vychádzame veľmi 
dobre, kamarátsky. Poblahoželáme 
si navzájom k úspechu, prehodíme 
vetu - dve,“ poodkryla trochu zákulisie 
Anastasia Kuzminová.

Perfektne zvláda nielen svoju 
športovú kariéru, ale aj úlohu mamičky 
3,5-ročného syna Jeliseja. „Je pre 
mňa takým psychickým dopingom. 
Som rada, keď môže byť so mnou na 
sústredeniach či pretekoch. Nie je to 

však vždy možné. Už je vo veku, keď potrebuje 
spoločnosť rovesníkov. To mu zabezpečuje 
materská škola. Mňa teší, keď vidí, čo robím 
ja, čo robí jeho otec. Azda sa niečo na neho 
nalepí a bude ho to neskôr �ež ťahať ku 
športu,“ zaželala si prvá zimná olympijská 
víťazka v ére samostatného Slovenska. 

aj konkurentky z absolútnej svetovej 
špičky. 
biatlonistky sveta už berú ako 
rovnocennú súperku. Nedá sa povedať, 
že by sme boli priateľkami. Nie je na 
to čas. Určite však vychádzame veľmi 
dobre, kamarátsky. Poblahoželáme 
si navzájom k úspechu, prehodíme 
vetu - dve,“ 
Anastasia Kuzminová.

Anketa Športovec roku 2010

- kompletné výsledky JEDNOTLIVCI

1. ANASTASIA KUZMINOVÁ, biatlon 1192 

2. PAVOL HURAJT, biatlon 907 

3. LIBOR CHARFREITAG, atle�ka 685 

4. MARIÁN HOSSA, ľadový hokej 634 

5. JANA DUKÁTOVÁ, vodný slalom 487 

6. RÓBERT VITTEK, futbal 395 

7. PAVOL DEMITRA, ľadový hokej 380 

8. PETER VELITS, cestná cyklis�ka 367 

9. ZUZANA ŠTEFEČEKOVÁ, športová streľba 318 

10. PAVOL a PETER HOCHSCHORNEROVCI, vodný slalom 233 

Biatlonisti DUKLY Anastasia Kuzminová a Pavol Hurajt domino-
vali v ankete OVB Športovec roku 2010
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 VYNIKAJÚCA KUZMINOVÁ
VO SVETOVOM POHÁRI V BIATLONE

Slovenská reprezentantka Veronika Zuzulová síce 
v sobotu dosiahla svoje najlepšie umiestnenie 
na majstrovstvách sveta v slalome v kariére, ale 
so svojím vystúpením a 10. miestom v Garmisch-
Partenkirchene nebola úplne spokojná. Podľa 
predstáv jej nevyšlo najmä prvé kolo slalomu, 
po ktorom bola šestnásta. V druhom dosiahla 
tre� najrýchlejší čas a stačilo to na posun do 
elitnej desiatky. Vo svojom štvrtom slalomovom 
štarte na majstrovstvách sveta vylepšila svoje 
13. miesto spred štyroch rokov zo švédskeho 
Aare, čo bolo jej doterajšie maximum. K tomu 
pridala ešte solídne 15. miesto vo svojej slabšej 
disciplíne obrovskom slalome.

„Som spokojná najmä s druhým kolom, ktoré 
bolo postavené viac technickejšie. Jednoznačne 
som ale v prvom kole mala byť lepšia,“ uviedla 
v cieli Veronika Zuzulová. Dvadsaťšesťročná 
členka VŠC DUKLA Banská Bystrica verila po 

Veronika Zuzulová 10. a 15. na Majstrovstvách 
sveta v zjazdovom lyžovaní

Po obrovskom slalome som mala výborné pocity. V slalome to 
po prvom kole nebolo úplne najlepšie, ale druhé to už vylepšilo

prvom kole, že ešte môže útočiť na vyššie pozície. 
Menšiu smolu mala už pri žrebovaní štartových 
čísel. Na sobotňajšie preteky nastúpila na 
Gudibergu s číslom 15, čiže najmenej výhodným 
spomedzi tých, ktoré sa žrebujú pred štartom 
pretekov na základe celoročného poradia 
v disciplíne. „Keď som si vy�ahla pätnástku, 
nebola som nadšená. Po žrebe som tušila, 
že pätnástka nebude pre mňa najšťastnejšie 
číslo. Ani kopec v Garmisch-Partenkirchene 
nepatrí medzi moje obľúbené. Vedela, že 
musím bojovať, aby som uspela,“ vyjadrila sa po 
pretekoch Zuzulová. Nemecký tréner Chris�an 
Schwaiger postavil prvé kolo s viacerými 
zavretými bránkami a zmenami rytmu najmä 
v úvodnej strmej pasáži po štarte, čo Zuzulovej 
príliš nesadlo. „Počas prehliadky trate som 
videla, že to nebude jednoduchá jazda. Po 
prvom kole som verila, že nič nie je stratené. 
Veď v obrovskom slalome Tessa 

Worleyová získala bronzovú medailu 
z devätnásteho miesta,“ referovala v cieli 1. kola 
Veronika Zuzulová a ďalej pokračovala: „Trať 
nebola ťažká a ani postavená veľmi zložito, 
ale nešlo sa mi práve najlepšie. Vedela som, 
že nie som rýchla, a tak to aj bolo. Netrafila 
som nájazd do strmej čas� v prvej čas� trate 
a stra�la som potrebnú rýchlosť.“
V druhom kole to už bolo zo strany slovenskej 
jednotky oveľa lepšie. Jej jazda mala potrebnú 
dynamiku i rytmus. Výsledkom bol tre� 
najlepší čas. „Vyhovovalo mi, že horná pasáž 
bola trocha viac zatvorená. Možno sa dalo 
pridať ešte v dolnej čas� trate, ale teraz je už 
zbytočné rozmýšľať, kde sa dalo a kde nie. Trať 
držala dobre, nebola až taká rozbitá,“ opisovala 
Zuzulová. Vo svojom výkone našla viaceré pozi�va 
a najmä druhé kolo bude veľkým povzbudením 
do záveru sezóny. Slalomárky čakajú v rámci 
Svetového pohára ešte marcové slalomy 
v českom Špindlerovom Mlýne a švajčiarskom 
Lenzerheide.

V Záhrebe umiestnenie v TOP 10 
Slovenská reprezentantka Veronika Zuzulová obsadila 9. miesto v slalome 
v rámci Svetového pohára alpských lyžiarok v chorvátskom Záhrebe. „Som 
veľmi spokojná, nazbierala som ďalšie dôležité body a dúfam, že teraz 
sa už konečne dostanem do nasadzovacej pätnástky a bude všetko 
v poriadku. V prvej jazde som dnes mala lepšiu hornú časť, v tej druhej už 
vrch taký dobrý nebol. Výborná ale bola stredná pasáž a aj dolu som šla 
lepšie druhé kolo ako to prvé. Dnes to odhadujem tak, že som šla opäť len 
na osemdesiat percent. Stopercentné z mojej strany boli v Záhrebe len 
niektoré pasáže, určite nie celá trať,“ uviedla v cieli Veronika Zuzulová.

Vynikajúce piate miesto vo Flachau 
Veronika Zuzulová obsadila vo večernom slalome Svetového pohára 
v rakúskom Flachau piate miesto a potvrdila, že po zdravotných problémoch 
z predchádzajúcich dvoch sezón je defini�vne späť medzi elitou. Vo svojej 
kariére sa dokázala už pätnásťkrát dostať medzi Top 5 v slalome SP.
 „Som viac ako spokojná. Pred sezónou som si ani nemyslela, že budem 
dosahovať takéto výsledky. Som šťastná a už sa teším na nedeľňajší 
slalom, ktorý sa pôjde na mojom obľúbenom kopci v Maribore,“ povedala 
šťastná 26-ročná Bra�slavčanka. Rovnakým časom si víťazstvo podelili 
Fínka Tanja Pou�ainenová a Nemka Maria Rieschová. 

Zuzulovej návrat na pódium
a neopísateľné pocity 
Nemecký Zwiesel a kopec na Veľkom Javore zostanú pre slovenskú 
zjazdárku Veroniku Zuzulovú jednými z najpamätnejších v jej kariére. 
V roku 2004 si na tomto mieste ako 19-ročná vybojovala svoje prvé 
pódiové umiestnenie kariéry a urobila prvý krok smerom do svetovej 
špičky. Po siedmich rokoch sa jej vtedajšiu tre�u priečku podarilo 
vylepšiť ešte o jednu pozíciu a navyše s defini�vnou platnosťou sa opäť 
zaradila medzi slalomársku elitu, teda tam, kde pred tromi rokmi patrila. 
“Tie predchádzajúce tri roky neboli ľahké. Prišli zranenia, choroby, 
pokles výkonnos�, strata bodov a najmä chýbajúca prax. Dostala som 
sa však z toho a súčasné druhé miesto v Zwieseli si vážim akoby to 

VERONIKA ZUZULOVÁ
VO SVETOVOM POHÁRI

bolo víťazstvo,“ komentovala Veronika Zuzulová na tlačovej besede po 
piatkových pretekoch. Prvé pódiové umiestnenie sezóny a premiérové 
po bezmála troch rokoch vo Svetovom pohári Zuzulovú vďaka skvelým 80 
bodom vynieslo na piatu pozíciu slalomového poradia a celkovo dvadsiatu 
v bojoch o veľký krištáľový glóbus. Netreba dodávať, že všetkých 257 
bodov, ktoré v tejto nazbierala, pochádza zo slalomov. „Tie pocity sú 
neopísateľné, jednoducho úžasné. Vôbec to však dnes nebolo ľahké. Bol 
to skôr veľký boj a ja som musela bojovať až do konca 2. kola,“ referovala 
v cieli natešená. „Trať bola náročná, počasie bolo, aké bolo, dosť fúkalo, 
padala hmla. Už od rána som nemala takú pohodu, akú by som chcela 
mať. Tie pocity v hlave pred druhým kolom… Musela som sa s tým veľmi 
pasovať, ale vyšlo to.“ Obrovskú radosť z piatkového výkonu a celkového 
umiestnenia Veroniky prejavovali všetci členovia jej �mu, ale aj dvoch 
fanklubov, ktorí merali cestu na nemecko-české hranice z Bra�slavy, resp. 
Levíc. „Veľmi sa tešíme, máme veľkú radosť. Veronika začínala sezónu 
úplne zozadu, mala číslo jedno miesto pred tridsiatkou. Postupne však 
stúpala hore a dnes ukázala, kde sa až môže dostať. Párkrát mala aj 
smolu, ale to patrí k športu,“ komentoval tréner a otec Timotej Zuzula. 

Anastazia Kuzminová potvrdzuje svoje postavenie v absolútnej 
svetovej špičke aj v ďalších pokračovaniach súbojov o krištálový 
glóbus. Po výnimočných úspechoch v druhom a treťom kole svetového 
pohára, pokračuje v zbieraní bodov do celkového poradia aj v roku 
2011. Zo slovenských reprezentantov si slušnú formu stále drží aj Janka 
Gereková, ktorej sa darí bodovať.

4. KOLO SP V OBERHOFE
V mass štarte skončila Kuzminová siedma

V drama�ckých pretekoch žien na 12,5 km s hromadným štartom, 
ktorými sa v nemeckom Oberhofe skončilo 4. kolo Svetového pohára 
v biatlone, zvíťazila Švédka Helena Ekholmová. V strhujúcom finiši o 1,6 
s zdolala striebornú domácu Nemku Andreu Henkelovú, tre�a prišla do 
cieľa Ruska Svetlana Slepcovová. Slovenská reprezentantka Anastasia 
Kuzminová skončila siedma, keď v cieľovej rovinke neodrazila útok 
napokon piatej Nórky Ann Kris�n Aafedt Flatlandovej a šiestej Ukrajinky 
Vity Semerenkovej. Za Nórkou zaostala o sedem a za Ukrajinkou 
o 3 desa�ny sekundy. 
„Je to veľmi pekný výsledok. Do poslednej streleckej položky robila 
vlastne preteky ona. Určite bola pod obrovským psychickým tlakom, ten 
jeden výstrel jej uletel. V záverečnom okruhu jej potom trochu dochádzali 
aj fyzické sily, ale predviedla naozaj excelentný výkon a siedme miesto 
je veľmi peknou odmenou za to, čo predviedla. My sme veľmi 
spokojní, Nasťa potvrdila, že patrí medzi absolútnu svetovú 
elitu,“ pochválil výkon a výsledok Anastasie Kuzminovej 
ústredný tréner slovenskej reprezentácie Milan Gašperčík. 

5. KOLO SP V RUHPOLDINGU
Kuzminová pokračuje vo výbornej forme

V rámci 5. kola Svetového pohára v nemeckom Ruhpoldingu 
predviedla Anastasia Kuzminová vynikajúci výkon, skončila 
šiesta. Po prvej streľbe bola dokonca štvrtá, ale na druhej 
zaváhala hneď pri svojom prvom výstrele, musela ísť na trestný 
okruh a nakoniec sa len vďaka vynikajúcemu bežeckému 
výkonu prepracovala na konečnú šiestu priečku. 
„Nasťa sa predviedla v parádnom svetle. Škoda toho prvého 
výstrelu na stojke, išiel tesne pod terč. Šieste miesto je však 
vynikajúce. Vypracovala si výbornú pozíciu pred nedeľnou 
s�hačkou. Bolo by výborné, keby jej to vyšlo.“ skomentoval 
vystúpenie Milan Gašperčík.
Víťazkou nedeľňajších s�hacích pretekov žien na 10 km sa stala 
opäť Nórka Tora Bergerová. Slovenka Anastasia Kuzminová opäť 
potvrdila príslušnosť ku svetovej elite a obsadila siedme 
miesto.
„Nasťa mala výbornú pozíciu na štarte. Škoda, že jej 
nevyšiel úvod a po dvoch chybách sa zosunula dozadu. 
S troma trestnými kolami je však siedma priečka pekným 
výsledkom, dá sa povedať, že sme spokojní. Janka sa 
posunula o šesť miest, päť chybných výstrelov je však 
v takejto konkurencii veľa,“ povedal Milan Gašperčík.
 

6. KOLO SP V ANTERSELVE
Kuzminová sa zaskvela 2. a 4. miestom

Suverénnou víťazkou rýchlostných pretekov žien na 7,5 km v talianskej 
Anterselve sa stala Nórka Tora Bergerová. Skvelé druhé miesto 
obsadila slovenská reprezentantka Anastasia Kuzminová. Za bezchybne 
strieľajúcou víťazkou zaostala s jedným chybným výstrelom o 29,1 s. Bolo 
to už jej ôsme umiestnenie na pódiu pre medailistov v pretekoch, ktorých 
výsledky sa započítavajú do klasifikácie SP, tre�e v aktuálnej sezóne. Na 
jej konto pribudlo 54 bodov a to ju posunulo na 8. miesto. V hodnotení 

rýchlostných pretekov (malý krištáľový glóbus) je dokonca druhá iba 12 
bodov za vedúcou Fínkou Kaisou Mäkäräinenovou. „Bol to z jej strany 
vynikajúci výkon. Škoda toho posledného výstrelu na stojke, ktorý jej 
išiel tesne vľavo hore. Bežecky však jej výkon nemal ani najmenšiu 
chybičku. V kú�ku duše sme verili, že napodobní svojho brata Antona 
Šipulina, ktorý zvíťazil v rýchlostných pretekoch mužov vo štvrtok, ale 
aj druhé miesto je nádherné,“ neskrýval radosť z jej striebornej pozície 
ústredný tréner Milan Gašperčík. Bronzový stupienok na pódiu pre 
medailistky v piatkovom šprinte patril Ruske Oľge Zajcevovej. 
Bodovala aj ďalšia Slovenka v 96-člennom štartovom poli Janka Gereková, 
ktorá si za 35. miesto pripísala na svoje konto 6 bodov. „Janka Gereková 
konečne bodovala. Na oboch položkách nechala stáť po jednom terči, 
dodatočne som sa dozvedel, že mala na tra� pád, keď tesne pred 
ňou padla Nemka Kathrin Hitzerová a ona ju nes�hla obísť. S dvoma 
trestnými okruhmi však tridsiate piate miesto berieme,“ skomentoval 
Milan Gašperčík. 
V drama�ckých pretekoch žien na 12,5 km s hromadným štartom zvíťazila 
po štvrtýkrát v posledných dvoch kolách SP a potvrdila vynikajúcu formu 
Nórka Tora Bergerová. V strhujúcom finiši o šesť desa�n sekundy zdolala 
Francúzku Marie Laure Brunetovú, tre�a bola v cieli Darja Domračevová 
z Bieloruska. Slovenská reprezentantka skončila hneď za stupňami 
medailistov štvrtá. 
„Bol to z jej strany veľmi pekný a kvalitný výkon. Výborne strieľala, myslím 

si, že absolvovať preteky s hromadným štartom s jediným chybným 
výstrelom je veľmi dobré. Do záverečného okruhu vbiehala 

s Nórkou Bergerovou, ale tá bola dnes nedos�hnuteľná. 
Štvrté miesto je krásny výsledok, môžeme byť 

spokojní,“ zhodno�l výkon Anastasie 
Kuzminovej Milan Gašperčík. 
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Dňa 29.1. 2011 Vojenské športové centrum 
DUKLA Banská Bystrica zorganizovalo 
v Športovej hale DUKLA na Š�avničkách už 
2. ročník medzinárodného turnaja v džude 
družs�ev mužov a žien – DUKLA CUP. Tento 
turnaj sme začali organizovať v roku 2010, aby 
naši športovci mali na začiatku roku prípravný 
turnaj pred pretekmi svetových pohárov. To sa 
nám podarilo, keď už vlani mal turnaj dobrú 
športovú aj organizačnú úroveň, čo nám 
potvrdili aj tréneri zúčastnených družs�ev.

Tento rok sa nám podarilo do Banskej Bystrice 
pozvať ešte viac štartujúcich družs�ev. Na 
2. ročníku štartovalo 13 družs�ev mužov a 3 
ženské družstvá zo 4 krajín. Športové oddelenie 
džudo VŠC DUKLA postavilo 2 družstvá.
V družstve DUKLA „A“ zápasili inštruktori športu 
a v družstve DUKLA „B“ zmluvní športovci 
(z.š.). Družstvo DUKLA „A“ porazilo v skupine 
JC Liberec, Mladosť Žilinu a Wislu Krakov „B“. 
Vo štvrťfinále vyradilo družstvo Nového Sadu 
zo Srbska, obhajcu prvenstva z 1. ročníka. 
Potom v semifinále vyhralo nad družstvom 
Wisla Krakov „A“ a postúpilo do finále, kde 
však nestačilo na družstvo USK Praha „A“. 
Vo finálovom zápase sa z našich športovcov 

2. ročník medzinárodného turnaja 
DUKLA CUP
podarilo zvíťaziť vo svojom zápase iba rtm. 
Milanovi Randlovi a prehrali sme 4 :1.
Družstvo DUKLA „B“ porazilo v skupine Sláviu 
STU Bra�slava a prehralo s družstvom AZS 
Wroclav. Vo štvrťfinále prehralo s družstvom 
Wisla Krakov „A“ a v repasáži potom 
s družstvom Nového Sadu a obsadilo 7. 
miesto.
Naši športovci mali možnosť zápasiť s kvalitnými 
pretekármi a overiť si svoju formu pred ďalšími 
turnajmi, ktoré nás v tomto roku ešte čakajú. 
Z našich športovcov podali veľmi dobrý výkon 
rtm. Milan Randl, des. Pavol Kubena, z.š. Jerguš 
Mráz, z.š. Miroslav Dzúr, z.š. Dušan Hegedus, 
z.š. Filip Štancel a z.š. Matej Hajas. Väčšina 

Družstvo DUKLA „A“

66 kg z.š. Marek Pentka

73 kg des. Pavol Kubena

81 kg 
des. Marián Benkóczky
z.š. Jerguš Mráz

90 kg 
rtm. Milan Randl
z.š. Miroslav Dzúr

Družstvo DUKLA „B“

66 kg Adrián Ukrop (judo klub UMB)

73 kg 
z.š. Miroslav Novotka
z.š. Mar�n Cesnak

81 kg z.š. Filip Štancel

90 kg 
z.š. Matej Hajas
z.š. Dušan Hegedus

Celkové poradie muži

1. miesto – USK Praha „A“

2. miesto – Dukla „A“

3. miesto – Nový Sad (Srbsko)

4. miesto – Wisla Krakov „A“

5. miesto – USK Praha „B“

5. miesto – AZS Wroclav

7. miesto – Dukla „B“

7. miesto – JC Liberec

9. miesto – COP Bra�slava

10. miesto – Slávia STU Bra�slava

11. miesto – COP Trnava

12. miesto – Mladosť Žilina

13. miesto – Wisla Krakov „B“

Celkové poradie ženy

1. miesto – Vranov nad Topľou

2. miesto – Bra�slava

3. miesto - Liberec

zmluvných športovcov sú ešte juniori a z.š. 
Štancel dorastenec, ale dokázali sa dobre pobiť 
aj so seniorskými pretekármi.
Po turnaji sme 30. – 31. januára organizovali 
krátke sústredenie zamerané na randori, 
ktorého sa zúčastnili všetky družstvá štartujúce 
na turnaji.
Veríme, že turnaj aj v budúcich ročníkoch 
budeme organizovať a postupne prilákame 
do Banskej Bystrice väčší počet pretekárov 
a zároveň aj kvalitnejších, čo pomôže našim 
športovcom v ich športovom napredovaní.

Marek Matuszek,
tréner ŠO džudo

ERZURUM 21. januára (SITA) - Slovensko sa dočkalo 
prvej medaily na Svetovej zimnej univerziáde v tureckom 
Erzurume. Vybojoval ju vo vytrvalostných pretekoch 
biatlonistov Matej Kazár. Dvadsaťsedemročný slovenský 
reprezentant dokončil preteky s jedným chybným 
výstrelom s odstupom iba 10,4 s za víťazným Rusom 
Alexejom Trusovom (57:34,2 min).  Striebro si vybojoval 
Bulhar Krasimir Anev (+8,9). Druhý Slovák v 49-člennom 
štartovom poli Dušan Šimočko skončil pätnásty s troma 
nezostrelenými terčami a odstupom 6:26,7 min za 
víťazným Rusom.

“Matej do poslednej streľby viedol. Keby mal čistú poslednú streľbu, 
tak by o minútu zdolal toho Rusa. No nakoniec ho predbehol aj Bulhar. 
Šimočko skončil na 15. priečke, takže tréneri boli spokojní. Trať nie je až 
taká náročná, je to skôr taká rovina a nie sú tam kopce,“ povedal vedúci 
výpravy Mikuláš Ortutay.
Slovenská miešaná štafeta biatlonistov obsadila v piatkových pretekoch 
na 2x6 + 2x7,5 km na Svetovej zimnej univerziáde 5. miesto. Slováci 
v zložení Mar�na Chrapánová, Terézia Poliaková, Dušan Šimočko a Matej 
Kazár zaostali za víťaznou Ukrajinou o 7:26,8 min. Štafetu výborne 
rozbehla Chrapánová, ktorá odovzdávala Poliakovej na 2. mieste. Druhá 
členka kvarteta však musela trikrát dobíjať, na prvej položke netrafila 
jeden z terčíkov a klesla na 6. priečku. Šimočko tre�m najlepším časom 
na svojom úseku vy�ahol Slovensko na 5. miesto a Kazár už túto pozíciu 
udržal.

BIATLONISTA KAZÁR ZÍSKAL NA UNIVERZIÁDE BRONZ

Postrehy Mateja Kazára
Organizácia takéhoto veľkého poduja�a bola pre Turkov veľmi 
náročná, keďže nemali žiadne skúsenos� so zimnými poduja�ami. 
Mali tam strašne veľa ľudí, vďaka ktorým to zvládli na dobrej úrovni. 
Biatlonový štadión sa nachádzal 50 minút od univerzitnej dediny 

v centre mesta Erzerum. V nej sme celá slovenská výprava bývali 
spoločne so všetkými účastníkmi univerziády. Vytrvalostné 
preteky na 20 km boli na programe ako prvé z biatlonových 
disciplín. Pre mňa sa od začiatku vyvíjali nádejne, keď som po 
troch streľbách figuroval na prvom mieste. Na poslednej položke 
som netrafil jeden terč, ale šanca na dobré umiestnenie ešte 
bola. Na záverečnom štvorkilometrovom úseku som bojoval aj 
o striebro, ktoré mi ušlo o 1,6 sekundy. Po pretekoch som sa veľmi 
tešil z bronzu, lebo je to jeden z mojich najväčších úspechov.

CHANTY-MANSIJSK 
5. marca (SITA) - 

Slovenská repre zentantka 
v biatlone Anastasia Kuzminová si v rýchlostných 
pretekoch na 7,5 km na majstrovstvách sveta 
v ruskom Chanty-Mansijsku vybojovala br on zovú 
medailu Potvr dila, že v tejto disciplíne patrí medzi 
absolútnu svetovú špičku a získala pre Slovensko 
celkovo tre� cenný kov zo svetových šampionátov. 
Po prvej streľbe, ktorú zvládla bez zaváhania, bola 
na čele 103-členného štartového poľa. V stoji 
však netrafila jeden z terčov, musela ísť na trestný 
okruh, a to ju stálo lepší výsledok.
“Máme z toho výsledku radosť. Po výbuchu 
mužskej reprezentácie je to taká náplasť na 
ubolenú dušu. Škoda toho jediného chybného 
výstrelu. Bolo to tesne na hranu terča, ale ten 
nespadol. Chýbalo azda kúsok šťas�a, bez 
ktorého to nejde. Myslím si však, že bežecky dnes 
na víťaznú Neunerovú nemala, azda by bojovala 
o striebro. Bronz je však veľkým úspechom. 
Potvrdila príslušnosť medzi elitu. Priznám sa, mal 
som trochu obavy, ako zvládne psychický tlak, 
ktorý je tu na ňu vyvíjaný. Vyrovnala sa s tým 
a ukázala, že je naozaj veľkou pretekárkou,“ 
skomentoval jej výkon pre agentúru SITA šé�réner 

Kuzminová v šprinte bronzová 
slovenskej reprezentácie Milan Gašperčík. 
V celkovom poradí SP sa posunula o jednu priečku 
vyššie, je trinásta, v hodnotení šprintu jej patrí 
výborné šieste miesto. 

Vynikajúci výsledok dosiahla aj ďalšia Slovenka 
Janka Gereková. Sedemnáste miesto je jej 
najlepším rezultátom v pretekoch, ktorých výsledky 
sa započítavajú do bojov o krištáľový glóbus, 
v kariére. Aj ona, rovnako ako Kuzminová, minula 
jediný terč na položke v stoji, celkovo za novou 
majsterkou sveta zaostala o 1:51,0 min.
„Som veľmi rada, že mi to takto perfektne vyšlo. 
Na stojke mi ušiel hneď prvý výstrel. Škoda, nejako 
som to uponáhľala. Výsledok je však super, aj keď 
sa priznám, že v kú�ku duše som si želala byť ešte 
o nejaký stupienok vyššie,“ povedala 26-ročná 
Liptáčka. „Janku musím pochváliť, bol to z jej 
strany vynikajúci výkon. Zdá sa, že sa pomaly 
etabluje v širšej svetovej špičke, čo nás môže 
len tešiť. Rovnako ako Nasťa netrafila iba jeden 
terč,“ dodal Milan Gašperčík. Gereková poskočila 
v celkovom poradí SP o tri miesta, je štyridsiata 
siedma, v hodnotení tejto disciplíny urobila posun 
až o deväť priečok vyššie a je na 38. mieste.

CHANTY-MANSIJSK 
5. marca (SITA) - 

Slovenská repre zentantka 

Kuzminová v šprinte bronzová 
3. miesto

Anastasia
KUZMINOVÁ

rýchlostné preteky

6. miesto
Anastasia
KUZMINOVÁ

s�hacie preteky

8. miesto Jana GEREKOVÁ s�hacie preteky

8. miesto

KUZMINOVÁ, 
GEREKOVÁ,
CHRAPANOVÁ, 
HALINÁROVÁ

štafeta

9. miesto
Anastasia
KUZMINOVÁ

vytrvalostné preteky

10. miesto
Anastasia
KUZMINOVÁ

preteky s hromadným 
štartom

12. miesto
KUZMINOVÁ, 
GEREKOVÁ,
MATIAŠKO, HURAJT

mix štafeta

17. miesto Jana GEREKOVÁ rýchlostné preteky

18. miesto

MATIAŠKO, 
HURAJT, 
OTČENÁŠ, 
ŠIMOČKO

štafeta

23. miesto Pavol HURAJT vytrvalostné preteky

28. miesto Jana GEREKOVÁ
preteky s hromadným 
štartom

32. miesto Dušan ŠIMOČKO vytrvalostné preteky
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Asi niečo na banskobystrickom mí�ngu bude, 
keď všetci účastníci vychvaľovali atmosféru 
do nebies a sľubovali ostošesť, že opäť prídu. 
Riaditeľ súťaže Radovan Mišík vyriekol spočiatku 
len jedno slovo - fantázia a pokračoval: „Tomuto 
mí�ngu chýba už len svetový rekord. Máme 
takmer všetko, najlepšie výkony roka, pokusy 
o historické maximum. Uchova som pozorne 
odsledoval. Aj v Hustopečiach sa pokúšal 
o svetový rekord, jeho druhý pokus bol veľmi 
nádejný, no podľa mňa my sme boli k sveťáku 
ešte bližšie, možno chýbal cen�meter, možno, 
pol. Uchov hrá vabank, jeho nemo�vuje 240, 
je presvedčený o tom, že na svetový rekord 
má a že ho čoskoro zlomí.“
Niekto hore drží banskobystrickej latke palce. 
„Vytvorili sme pri organizácii fantas�cký 
kolek�v,“ vysvetľuje priazeň Radovan Mišík. 
„Ja osobne som do Banskej Bystrice prišiel 
v roku 1996 a táto latka je jedna z príčin, 
ktorá ma tu udržala. Už si len želám, aby mala 
nie iba 18, 20 ročníkov, ale 40 a viac, nech si 
tu zaskáču moje de� a de� mojich de�, to by 
bolo úplne fantas�cké.“
Tortúra s financiami vošla do zabudnu�a, úplne 
ju však vymazať z pamä�, aj podľa Radovana 
Mišíka, by nebolo prezieravé. „Podporu sme 
nakoniec našli, dúfam, že časom pribudnú aj 
iní ľudia zo sponzorských kruhov. Pri�ahnuť 
sem kvalitu nie je jednoduché a niečo to aj 
stojí, dúfam, že na budúci rok finančné nároky 
ľahšie rozdýchame.“
Ambície ‚latky‘ naplnil aj Peter Horák. Nepísaný 
scenár od neho vyžadoval splniť limit na HME 
v Paríži 226 cm a domáceho borca vďačná 
kulisa ako na tácke nad latku povzniesla. 
Nemal to jednoduché, aj v absolútnom �chu sa 
pokúšal uspieť a využil všetku kladnú energiu 
divákov v hale.

Peter Horák prekonal pred mí�ngom chorobu, 
no nezľakol sa jej. „Môj bývalý tréner Rado 
Mišík povedal, že mi choroba môže pomôcť, 
nech zaleziem do postele. Natrénované 
mám strašne veľa, vraj nech si oddýchnem 
a dostanem chuť na skákanie.“
Pred súťažou sa Peter Horák sťažoval. „Necí�l 
som sa vôbec v nejakej veľkej fazóne, stále 
som nachladnutý, kašlem, aj rozcvičku som 
skresal na polovicu, aby som nejaké sily ušetril. 
Keď som sa prepracoval na 226, už som si 
veril. Ticho v hale sa mi už predtým osvedčilo, 
inšpiruje ma a lepšie sa mi rozmýšľa nad 
tým, čo a ako robím pri rozbehu. Trochu som 
zmenil techniku a treba si dávať veľký pozor. 
Trúfam si aj na viac, len si musím poriadne 
oddýchnuť. Zopár halových štartov na mňa 
ešte čaká a posunúť tento výkon by sa pred 
Parížom žiadalo.“

Skákal doma a vždy sa na ‚kuchyňu‘ bansko-
bystrickej latky s rôznymi delikatesami teší. 
„Takúto atmosféru zažívam len tu. Počas 
skokov mi radil Rado Mišík, vďačný som mu 
bol za to, aj keď ma už netrénuje. Môj kouč 
Jan Janků prísť nemohol a Rado ho výborne 
zastúpil,“ spokojne zhrnul vystúpenie Peter 
Horák.
Sergej Kľugin, kouč Ivana Uchova, vyzdvihol 
latku do nebies. „Ja som veľmi spokojný. Pri 
druhom pokuse mohol svetový rekord padnúť, 
no aj ďalšie boli veľmi nádejné. Nádherný 
zážitok, Ivan prekrásne skákal, ďakujem 
divákom aj za perfektnú atmosféru. My sa 
teraz pokúsime udržať formu, HME v Paríži 
je náš cieľ. Dnes bol scenár akurátny, len nás 
mrzí, že nemohol skákať na 239 cm, aby zlepšil 
rekord mí�ngu, určite by túto výšku skočil. 
No a keďže nemohol 239, nebolo pre neho 
zaujímavé cen�meter po cen�metri zvyšovať 
latku, takže rovno si ju naložil na 244.“
Aj automobil, odmena za svetový rekord, lákal. 
„No a kto by ho nechcel?“ zasmial sa Kľugin, 
olympijský víťaz zo Sydney 2000. „Možno 
nabudúce si na ňom Ivan zajazdí.“

Dušan Dubovec

Banskobystrický výškarský mí�ng Europa 
SC High Jump sa prvý raz v histórii vyníma 
nielen na vrchole rebríčka špecializovaných 
výškarských mí�ngov, ale v hodnotení 
renomovaného portálu All-Athle�cs.com je 
podľa dosiahnutých výkonov aj najkvalitnejší 
na svete spomedzi takzvaných malých halových 
mí�ngov.
Uchov a Mar�nová sa stali víťazmi aj na 
halových majstrovstvách Európy v Paríži.

 Peter Horák

 Víťaz mužskej kategórie Ivan Uchov (tretí zľava)

EUROPA SC High Jump
s tromi vrcholmi

Organizátorom 18. ročníka Europa SC High 
Jump – Vojenskému športo vému centru DUKLA 
Banská Bystrica, reklamnej agentúre HJC PRO 
sport a mestu Banská Bystrica sa podarilo aj 
napriek počiatočným finančným problémom 
zorganizovať toto výnimočné športové 
poduja�e nad očakávania. V organizačnom 
�me sú ľudia už skúsení a zohra�, v podstate 
za 10 dní dokázali pripraviť halu a podmienky 
pre príchod športovcov. O tradične dobrú 
atmosféru sa postarali verní diváci.

Klasický príbeh s tromi orieškami pre Popolušku 
dokonale vys�huje 18. ročník Europa SC High 
Jump v hale na Š�avničkách. Útrapy, neistota 
a úvahy o úplnom zrušení mátali organizátorov 

pár týždňov pred banskobystrickou latkou. 
Z Popolušky sa však stala ozajstná princezná, 
ošperkovaná tým, o čom všetci snívali.
Organizátori svoje tri oriešky - tri túžby aj 
presne pomenovali. Dúfali, že sa v ženskej 
súťaži objaví pri mene víťazky 200 cm, od 
domáceho Petra Horáka čakali 226, a tým aj 
splnenú normu na HME v Paríži, no a od Rusa 
Ivana Uchova to, čo svetovú jednotku šľach�. 
Skutočnosť prekonala očakávania a diamanty 
latky sa prebrúsili do plnej nádhery. Tromi 
mimoriadne nádejnými pokusmi Ivana Uchova, 
‚muža bez nervov‘, na hodnote svetového 
halového rekordu 244 cm ‚latka‘ vyvrcholila 
a víťazných 238 cm s vyrovnaným rekordom 
mí�ngu hrialo pri srdci. Dovedna štyri výkony 

nad 230 cm (Uchov 238, Američan Williams 
234, Ukrajinec Demjaňuk 232 a Rus Mudrov 
230) sa postarali o to, že na náhrdelník „latky“ 
sa navliekli ďalšie vzácne kamene.
O súťaži žien sa hovorilo podstatne �chšie. 
Skromnejšia účasť však pomýlila a ak niekto sedel 
v hale pokojne, postupne sa priviedol do varu, 
rovnako ako dve najvýraznejšie aktérky. Víťazná 
Talianka Antonie�a di Mar�nová s najlepším 
svetovým výkonom 204 cm prekonala aj ďalšiu 
métu, svoju telesnú výšku preskočila o 35 cm 
a takéto niečo sa žiadnej žene nikdy nepodarilo. 
Druhá Ruska Školinová s 200 cm jej sekundovala 
do samého záveru a aj ona sa postarala, že až 
štyrikrát sa počas súťaže zlepšil najlepší svetový 
výkon roka.

 Antonietta di Martinová
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narodený: 8. 9. 1987
šport: atle�ka - chôdza
tréner: Juraj Benčík
v DUKLE od roku: 2007

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY
13. miesto    2010 Barcelona

Dušan MAJDÁN

narodený: 7. 6. 1984
šport: atle�ka - chôdza
tréner: Juraj Benčík
v DUKLE od roku: 2010 

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY
17. miesto      2010 Barcelona

voj. 2. st.
Anton KUČMÍN

narodená: 3. 6. 1981
šport: atle�ka - trojskok
tréner: Radoslav Dubovský
v DUKLE od roku: 2010

Účastníčka olympijských hier
2008 Peking

MAJSTROVSTVÁ SVETA
6. miesto 2010 Dauhe
12. miesto 2007 Osaka 

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY
3. miesto 2011 Paríž
7. miesto 2010 Barcelona
3. miesto 2009 Turín

narodená: 3. 6. 1981
šport: atle�ka - diaľka
tréner: Radoslav Dubovský
v DUKLE od roku: 2010

Účastníčka olympijských 
hier 2008 Peking

MAJSTROVSTVÁ SVETA
12. miesto 2007 Osaka

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY
9. miesto 2010 Barcelona
12. miesto 2006 Göteborg

narodená: 3. 6. 1981

Jana VELĎÁKOVÁ

narodená: 18. 1. 1983
šport: atle�ka - diaľka
tréner: Vladislav Bezdíček
v DUKLE od roku: 2010

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY
7. miesto 2010 Barcelona

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY
juniorov
5. miesto 2002 Kingstone
2. miesto 1999 Bydgošť

narodený: 27. 5. 1988
šport: atle�ka – oštep
tréner: Jozef Hanušovský
v DUKLE od roku 2010

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY
20. miesto 2010 Barcelona

narodená: 18. 1. 1983

Renáta MEDGYESOVÁ

narodený: 27. 5. 1988

voj. 2. st.
Martin BENÁK

ŠO atle�ka má v súčasnos� 15 členný káder zamestnancov VŠC DUKLA 
Banská Bystrica - 5 trénerov a 10 atlétov. Celkovo má športové oddelenie 78 
členov z toho 65 ak�vnych pretekárov. V stredisku mládeže je momentálne
19 zmluvných športovcov. Športová príprava sa upriamuje na Svetové vojenské 
hry v júli v brazílskom Rio de Janero, kde by DUKLU malo reprezentovať 5 
atlétov a následne na to Majstrovstvá sveta v kórejskom Daego, na ktorý sa 
pripravuje 10 kandidátov.
Práve tento náročný rok bude pre ŠO atle�ka obrazom pred blížiacimi sa 
Olympijskými hrami 2012 v Londýne, kde by chcela DUKLA výraznejšie uspieť.
Úspechy očakávame od stabilných nositeľov popredných umiestnení  
z vrcholných poduja�, ktorými sú Mar�na Hrašnová, Matej Tóth a Dana 
Velďáková.

ŠO ATLETIKA
Športové oddelenie atle�ka patrilo a patrí medzi najúspešnejšie športy vo VŠC DUKLA 
Banská Bystrica. Družstvo atle�ky stabilne tvorí kostru slovenskej štátnej reprezentácie. 
Tradícia atle�ky v Banskej Bystrici siaha až k roku 1965. Počas tohto obdobia prešlo 
bránami DUKLY množstvo úspešných atlétov, olympijskí víťazi, medailis� z MS či ME (Jozef 
Pribilinec, Jan Železný, Pavol Blažek, Igor Kováč, Mar�na Hrašnová a ďalší). 

Hlavný tréner Radovan MIŠÍK, por. skoky

Starší tréner Radoslav DUBOVSKÝ, por. skoky

Tréner Jozef HANUŠOVSKÝ vrhy

Tréner Juraj BENČÍK chôdza

Tréner mládeže Roman BENČÍK chôdza

Tajomník Lucia LONGAUEROVÁ

ZLATO STRIEBRO BRONZ
Olympijské hry 1 1 2
Majstrovstvá 

sveta 4 3 7

Majstrovstvá 
Európy 5 4 3 12

Majstrovstvá 
sveta juniorov 1 1

Majstrovstvá 
Európy juniorov 1 1 2 4

SPOLU 7 11 8 26

narodená: 21. 3. 1983
šport: atle�ka – hod kladivom
tréner: Jozef Hanušovský
v DUKLE od roku: 2002

OLYMPIJSKÉ HRY
8. miesto  2008 Peking

MAJSTROVSTVÁ SVETA
3. miesto   2009 Berlín

MAJSTROVSTVÁ SVETA JUNIOROV
2. miesto  2002 Kingston

SVETOVÁ UNIVERZIÁDA  
2. miesto  2009 Belehrad 
5. miesto  2007 Banghok

SVETOVÉ VOJENSKÉ HRY
5. miesto  2007 Hyderabad

nrtm.
Martina HRAŠNOVÁ

narodený: 7. 12. 1983
šport: atle�ka – výška
tréner: Radovan Mišík,
Jan Janků
v DUKLE od roku: 2004

Účastník olympijských hier 2008 Peking
Účastník majstrovs�ev sveta 2007 a 2009

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY
10. miesto 2010 Barcelona
10. miesto  2007 Birmingham (hala)
15. miesto  2006 Göteborg

SVETOVÁ UNIVERZIÁDA  
6. miesto  2007 Banghok

SVETOVÉ VOJENSKÉ HRY
7. miesto  2007 Hyderabad

čat.
Peter HORÁK

narodený: 10. 2. 1983
šport: atle�ka - chôdza
tréner: Juraj Benčík
v DUKLE od roku: 2003

OLYMPIJSKÉ HRY
Účastník olympijských hier 2004 Atény, 
2008 Peking

MAJSTROVSTVÁ SVETA
9. miesto 2009 Berlín
10. miesto 2009 Berlín

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY
7. miesto 2010 Barcelona
6. miesto  2006 Göteborg

SVETOVÉ VOJENSKÉ HRY
3. miesto  2007 Hyderabad

SVETOVÝ POHÁR
1. miesto  2010 Chihuahua

narodený: 10. 2. 1983

nrtm. Matej TÓTH

narodený: 26. 5. 1979
šport: atle�ka - chôdza
tréner: Juraj Benčík
v DUKLE od roku: 2002

Účastník olympijských hier 2004 
Atény, 2008 Peking
Účastník majstrovs�ev sveta 2007 
a 2009

MAJSTROVSTVÁ SVETA
18. miesto  2005 Helsinky

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY
7. miesto  2001 Amsterdam
 (do 23 rokov)

SVETOVÉ VOJENSKÉ HRY
8. miesto  2007 Hyderabad

nrtm. Miloš BÁTOVSKÝ

Predstavujeme športové oddelenia Predstavujeme športové oddelenia

narodená: 3. 6. 1981

Dana VELĎÁKOVÁ

 Horný rad zľava:
Anton Kučmín,
Miloš Bátovský,
Peter Horák, Martin Benák, 
Matej Tóth, Dušan Majdan

Dolný rad zľava:
Jana Velďáková,
Renáta Medgyesová,
Dana Velďáková
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narodená: 22. 4. 1973
šport: biatlon
v DUKLE od roku: 1995

OLYMPIJSKÉ HRY
13. miesto 2010 Vancouver, štafeta
16. miesto 2006 Turín, rýchlostné preteky
9. miesto 2002 Salt lake Placid,   
 vytrvalostné preteky
7. miesto 1998 Nagano, rýchlostné   
 preteky
MAJSTROVSTVÁ SVETA
2. miesto 1999 Kon�olah�, s�hacie preteky
1. miesto 1998 Osrblie, letný biatlon,   
 s�hacie preteky
MAJSTROVSTVÁ EURÓPY
2. miesto 2006 Langdorf, s�hacie preteky
1. miesto 2003 Forni Avoltri, s�hacie preteky

narodená: 22. 4. 1973

Martina HALINÁROVÁ

narodená: 27. 11. 1984
šport: biatlon
tréner: Milan Gašperčík
v DUKLE od roku: 2007

OLYMPIJSKÉ HRY
13. miesto 2010 Vancouver,   
 štafeta
MAJSTROVSTVÁ SVETA
8. miesto 2011 Chanty-Mansijsk
 s�hacie preteky
4. miesto 2007 Otepää,
 LB, s�hacie preteky
5. miesto 2007 Otepää,
 LB, hromadný štart
5. miesto 2007 Otepää,
 LB, rýchlostné preteky
MAJSTROVSTVÁ EURÓPY
7. miesto 2008 Nové Mesto na   
 Morave, s�hacie preteky

narodená: 28. 8. 1984
šport: biatlon
tréner: Daniel Kuzmin, 
Alexander Chlusovič,
Fabien Blondeau
v DUKLE od roku: 2009 

OLYMPIJSKÉ HRY
1. miesto 2010 Vancouver,
 rýchlostné preteky
2. miesto 2010 Vancouver, s�hacie pret.
MAJSTROVSTVÁ SVETA
3. miesto 2011 Chanty-Mansijsk
 rýchlostné preteky
6. miesto 2011 Chanty-Mansijsk
 s�hacie preteky
2. miesto 2009 Pjong Čang,
 hromadný štart
MAJSTROVSTVÁ EURÓPY
1. miesto 2009 Ufa, rýchlostné preteky
1. miesto  2009 Ufa, s�hacie preteky

narodená: 27. 11. 1984

Jana GEREKOVÁ

Anastasia KUZMINOVÁ

narodený: 25. 8.1987
šport: biatlon
tréner: reprezentačný tréner 
Milan Gašperčík
v DUKLE od roku: 2010

narodený: 4. 2. 1978
šport: biatlon
tréner: reprezentačný tréner 
Milan Gašperčík
v DUKLE od roku: 2010

OLYMPIJSKÉ HRY
3. miesto 2010 Vancouver,  
 preteky s hromad  
 ným štartom

narodený: 4. 2. 1978

Pavol HURAJT

voj. 2. st.
Martin OTČENÁŠ

ZLATO STRIEBRO BRONZ

Olympijské hry  1 1 1 3

Majstrovstvá 
sveta 4 7 10 21

Majstrovstvá 
Európy 7 3 2 12

Majstrovstvá 
sveta juniorov 1 7 7 15

Majstrovstvá 
Európy juniorov 3 4 6 13

SPOLU 16 22 26 64

ŠO BIATLON
Biatlon ako zimný branný šport bol k Armádnemu stredisku Dukla priradený v roku 1968, kedy 
bolo vytvorené samostatné armádne športové družstvo (AŠD) biatlon. Centrum AŠD bolo 
v detašovanom pracovisku v Okoličnom. V roku 1974 bolo presťahované do Banskej Bystrice 
hlavne kvôli kvalitným podmienkam, ako aj tradícii zimných športov v tomto regióne. V Banskej 
Bystrici a okolí sa vybudovali kvalitné podmienky na prípravu príslušníkov biatlonu, či už na 
Králikoch alebo v Banskej Bystrici. Za Športovou halou DUKLA na Š�avničkách sa vybudovala 50 
m strelnica, ktorá pomáha v príprave kľudovej streľby. Na Králikoch sú vybudované dve strelnice, 
bežecký areál a technika na úpravu športového areálu, ktorý sa stal hlavným centrom prípravy. 

Hlavný tréner Milan GAŠPERČÍK

Starší tréner Pavol KOBELA, por.

Tréner Dušan ŠIMOČKO

Mechanik Lukáš DAUBNER

Tajomník Gita HARAZINOVÁ

narodený: 29. 10. 1977
šport: biatlon
tréner: Pavel Kobela
v DUKLE od roku: 1996

OLYMPIJSKÉ HRY
Účastník olympijských hier 2002
Salt lake Placid, 2010 Vancouver
5. miesto 2006 Turín, vytrvalostné preteky

MAJSTROVSTVÁ SVETA
2. miesto 2007 Otepää,
 letný biatlon, rýchlostné preteky
1. miesto  2002 Jablonec, letný biatlon,   
 rýchlostné preteky
3. miesto 2002 Jablonec, letný biatlon,
 s�hacie preteky

MAJSTROVSTVÁ SVETA JUNIOROV
3. miesto 1997 Forni Avoltri, rýchlostné preteky
2. miesto 1996 Kon�olah�, rýchlostné preteky

narodený: 29. 10. 1977

rtm. Marek MATIAŠKO

narodený: 14. 7. 1982 
šport: biatlon
tréner: Pavel Kobela
v DUKLE od roku: 2000

OLYMPIJSKÉ HRY
Účastník olympijských hier 2006 Turín, 2010 Vancouver
MAJSTROVSTVÁ SVETA
3. miesto 2009 Oberhof, letný biatlon, šprint
MAJSTROVSTVÁ SVETA JUNIOROV
2. miesto 2003 Koscielisko, vytrvalostné preteky
1. miesto 2003 Forni Avoltri, letný biatlon,
 hromadný štart
3. miesto 2003 Forni Avoltri, letný biatlon,
 s�hacie preteky
3. miesto 2002 Jablonec, letný biatlon, s�hacie preteky
MAJSTROVSTVÁ EURÓPY JUNIOROV
2. miesto 2003 Forni Avoltri, rýchlostné preteky
1. miesto 2000 Duszniki, letný biatlon,
 rýchlostné preteky
1. miesto 2000 Duszniki, letný biatlon, s�hacie preteky

narodený: 14. 7. 1982 

rtn. Miroslav MATIAŠKO

narodený: 29. 9. 1983
šport: biatlon
tréner: Pavel Kobela,
 Dušan Šimočko
v DUKLE od roku: 1998 

OLYMPIJSKÉ HRY
Účastník olympijských hier 2006 Turín, 
18. miesto 2010 Vancouver,
 vytrvalostné preteky
MAJSTROVSTVÁ SVETA JUNIOROV
2. miesto 2004 Osrblie, letný biatlon,  
 rýchlostné preteky
MAJSTROVSTVÁ EURÓPY JUNIOROV
2. miesto 2002 Kon�olah�,
 s�hacie preteky
3. miesto 2002 Kon�olah�,
 rýchlostné preteky

narodený: 29. 9. 1983

čat. Dušan ŠIMOČKO

Športové oddelenie biatlon má 13 zamestnancov, z toho 4 trénerov,
1 mechanika a 8 inštruktorov športu, a v dukláckom centre mládeže
11 registrovaných športovcov. V roku 2010 zaznamenal biatlon výnimočné 
výsledky. Najcennejšie na olympijských hrách vďaka Anastasii Kuzminovej 
a Pavlovi Hurajtovi. Aj v tomto roku má pred sebou ŠO biatlon vysoké 
ciele. Vrcholom roka boli Majstrovstvá sveta v ruskom Khanty Mansijsku. 
Niektoré úspechy majú biatlonis� na konte už aj v aktuálnej sezóne, za 
zmienku stoja hlavne výborné umiestnenia na medailových pozíciách 
Anastasie Kuzminovej vo SP, majstrovstvách sveta, ale aj medaila Mateja 
Kazára zo zimnej svetovej univerziády.

Predstavujeme športové oddelenia Predstavujeme športové oddelenia

narodený: 10. 5. 1983
šport: biatlon
tréner: Pavel Kobela
v DUKLE od roku: 2001

OLYMPIJSKÉ HRY
Účastník olympijských hier 2006 
Turín, 2010 Vancouver
MAJSTROVSTVÁ SVETA JUNIOROV
3. miesto 2001 Duszniki,   
 letný biatlon, s�hacie   
 preteky
MAJSTROVSTVÁ EURÓPY 
JUNIOROV
1. miesto 2004 Raubiči,   
 vytrvalostné preteky
SVETOVÁ ZIMNÁ UNIVERZIÁDA
3. miesto 2011 Erzurum,   
 vytrvalostné preteky

narodený: 10. 5. 1983

čat. Matej KAZÁR

 Zľava: Martin Otčenáš, Martina Halinárová, Pavol Hurajt, Anastasia 

Kuzminová, Miroslav Matiaško, Natália Prekopová, Dušan Šimočko, 

Martina Chrapanová, Matej Kazár, Jana Gereková
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Peter Gogola, primátor mesta Banská Bystrica: „Bol veľmi úspešný. 
Bol olympijský a ovenčený medailami. Je krásne, že práve 
banskobystričania priniesli �eto medaile. Aj sem do mesta. 
Veľmi ma to teší a verím, že aj ďalšie roky budú takéto úspešné. 
Ale závisí aj od mesta, či bude vedieť nájsť dostatok zdrojov na 
podporu športových ak�vít. Ja osobne verím, že sa nám bude dariť 
podporovať hlavne mladú generáciu, aby športovala.“ 

Za najväčšími úspechmi mesta pod Urpínom je tradične výrazne 
podpísané tamojšie Vojenské športové centrum. Z jeho radov boli 
ocenení viacerí športovci, tréneri či funkcionári, no hlavne z neho 
vzišla aj športová osobnosť roka, Ananstasia Kuzminová. 

Peter Korčok, riaditeľ VŠC DUKLA Banská Bystrica: „To 
prepojenie je tam veľké, pretože naše hlavné sídlo je v Banskej 
Bystrici. Najkomplexnejšie podmienky, ktoré vytvárame 

PARÍŽ 5. marca (SITA) - Dana Velďáková si na 
31. halových majstrovstvách Európy vybojovala 
vo finále súťaže trojskokaniek bronzovú 
medailu výkonom 14,39 m a obhájila svoje 
umiestnenie spred dvoch rokov z Turína. Za 
vlastným slovenským halovým rekordom z 8. 

BRESCIA 5. marca (SITA) - Zlatú medailu pre 
Slovensko na majstrovstvách Európy v streľbe 
zo vzduchových zbraní v talianskej Brescii (3. 
- 6. marca 2011) získal Peter Pelach. Kančiar 
VŠC DUKLA Banská Bystrica triumfoval 
v sobotňajšej súťaži VzBT 40 mix výkonom 
387 bodov a vybojoval si svoje prvé európske 
seniorské zlato v tejto disciplíne. Pred 18 rokmi 
sa stal v Brne juniorským kon�nentálnym 
šampiónom, ale vtedy to bolo v súťaži VzBT 
30+30. Tridsaťšesťročný Pelach dosiahol 
v prvej čas� sobotňajších pretekov 191 bodov, 
zlepšením na 196 bodov v druhej polovici 
sa prepracoval až na vedúcu pozíciu, 
ktorú si udržal o bod pred Rusom 
Michailom Azarenkom a Vladyslavom 
Prianišnikovom z Ukrajiny (383). 
„Nedá sa povedať, že mi všetko vyšlo 
ideálne. Nebol som spokojný s prvou 
polovicou súťaže, v ktorej sa mi 
nevydarili dva výstrely a �e ma neskôr 
mohli pripraviť o zlato. S druhou 
časťou som bol už veľmi spokojný. 
Titul majstra Európy je pre mňa 
najcennejším úspechom aj vzhľadom 
na to, že cesta, ktorá k nemu viedla, 
bola pre moje zdravotné problémy 
v ostatných dvoch rokoch dosť ťažká,“ 
povedal pre agentúru SITA P. Pelach, 
ktorý si za odmenu zrejme vyslúži novú zbraň: 
„Potešilo by ma to. Súčasnú pušku mám od 
roku 2001 a niekedy sú s ňou už problémy.“ 
Ďalším dvom zástupcom SR Miroslavovi Jurčovi 
(376) a Petrovi Plánovskému (364) patrila 10., 
resp. 19. pozícia. Družstvo slovenských strelcov 
na bežiaci terč nedosiahlo v �movej súťaži 
mužov na stupeň víťazov, keď obsadilo 5. 
stupienok so súčtom 1127 bodov a trojbodovým 

odstupom za bronzovými Čechmi. Titul získali 
Švédi (1134). „Prvá disciplína nedopadla 
podľa našich očakávaní, preto sme sa chceli 
rehabilitovať a myslím si, že sa nám to aj 
podarilo. Peťo Pelach mal na viac už vo VzBT 
30+30 a svojím výkonom v mixe to aj potvrdil. 
Po zdravotných problémoch v nedávnej 
minulos� je medaila preňho sa�sfakciou,“ 
zhodno�l sobotňajšie vystúpenie Peter 
Plánovský, ktorý je aj reprezentačným koučom 
kančiarov.
Slovenskí reprezentan� vo vzduchovej pištoli 60 

neobhájili dva minuloročné bronzy z pretekov 
jednotlivcov i družs�ev. V �movej súťaži 
obsadili Slováci tentoraz konečnú 4. priečku, 
hoci vytvorili nový slovenský rekord, keď 
svoje doterajšie maximum z ME spred dvoch 
rokov vylepšili o dva body. Po zlate z Prahy 
2009 a bronzoch z Moskvy 2006 a Meraakeru 
2010 nezískali štvrtú kon�nentálnu medailu 
v družstvách. Trio Juraj Tužinský, Pavol Kopp 

a Ján Fabo dosiahlo zhodný celkový súčet 
1740 bodov ako Srbi na 3. mieste, ale menší 
počet stredových desiatok ich odsunul hneď 
za stupeň víťazov. Slováci ich mali na konte 
54, kým ich súperi o dve viac. Titul európskych 
šampiónov si so ziskom 1745 bodov vybojovali 
Rusi.
V pretekoch jednotlivcov skončil Juraj Tužinský 
ôsmy (681,7 b.). Obhajca bronzovej pozície 
z minuloročných ME v nórskom Meraakeri sa 
prepracoval výkonom 582 bodov ako posledný 
do finálovej osmičky, kde pridal 99,7 bodu 

a svoje postavenie si už nevylepšil. 
Napriek tomu dosiahol vďaka tretej 
finálovej účas� na vzduchovkovom 
šampionáte svoje tre�e najlepšie 
umiestenie (2010 - 3., 2005 - 6.). 
„Strieľalo sa mi dobre, nemôžem sa 
sťažovať. V druhej polovici kvalifikácie 
som už síce nemal takú istotu, nejaké 
dva - tri body som mal isto ešte 
rezervu. Celkovo sa dnes dosahovali 
vysoké výsledky. Na medailu som 
potreboval viac šťas�a. Škoda, že nám 
ušiel cenný kov aj v družstvách, kde 
v náš neprospech rozhodli centrové 
desiatky, čo je �ež otázka šťas�a. 
Všetci traja sme však podali super 
výkony, veď máme nový národný 

rekord,“ uviedol Juraj Tužinský. 
„Naši reprezentan� potvrdili, že patria k špičke. 
Tužinský i Kopp končili súťaž deviatkami. Viac 
to mrzí druhého menovaného, lebo v opačnom 
prípade mohol ešte bojovať o finále. 
V globále môžem vysloviť s ich účinkovaním 
spokojnosť. Určite v Brescii nesklamali,“ 
poznamenal reprezentačný kouč pištoliarov SR 
Ivan Némethy.

pre našich športovcov, vytvárame práve v Banskej Bystrici. 
Vo výraznej miere prispievame v meste k športovaniu de� 
a mládeže, ako i k úspechom v rámci reprezentácie. Minulý 
rok bol pre nás najúspešnejší, čo sa týka počtu získaných 
medailí na majstrovstvách sveta, majstrovstvách Európy 
a zimných olympijských hrách, kde sa naši športovci postarali 
o športovo najemo�vnejšie momenty roku 2010. A preto také veľké 
zastúpenie ocenených z VŠC a taký honor aj pre naše centrum.“ 

Mesto Banská Bystrica slávnostným dekorovaním tých naj
symbolicky uzavrelo športový rok 2010.

Z pohľadu dosiahnutých úspechov to bol pre Banskú Bystricu,
a vlastne aj celé Slovensko, rok mimoriadne vydarený.

3. 2009 z predošlého halové kon�nentálneho 
šampionátu zaostala iba o jediný cen�metrík. 
Zverenkyňa trénera Radoslava Dubovského si 
tohtosezónne maximum z piatkovej kvalifikácie, 
v ktorej skončila �ež tre�a, vylepšila o 12 
cen�metrov. Velďáková vybojovala pre 

slovenskú atle�ku už celkovo 29. cenný kov na 
vrcholnom poduja�.
„Získať ďalšiu medailu je úžasný pocit, som 
nadšená,“ rozplývala sa Dana Velďáková, 
ktorá si bronz vybojovala takmer navlas 
rovnakým výkonom ako pred dvoma rokmi 
(v Turíne 14,40, v Paríži 14,39). „Ukázalo sa, že 
trénerova stratégia bola dobrá a načasoval 
všetko tak, aby mi forma vygradovala práve 
na európskom šampionáte. Pred druhým 

ZLATO PRE KANČIARA PELACHA
V MIXE NA ME V STREĽBE

pokusom mi sestra Janka 
zakričala, aby som si 
trochu posunula rozbeh 
a ukázalo sa, že to bolo 
správne. Priznávam, pred 
záverečnými pokusmi 
som sa trochu obávala, 
či ma niekto nepreskočí. 
Rodičová to�ž útočila, 
ale napokon to dopadlo 
výborne. Na vrcholných 
poduja�ach si nikdy 
nemôžete byť ničím is� 
až do konca. V kvalifikácii 
som sa však cí�la ešte 
lepšie a uvoľnenejšie ako vo finále. Medailu 
si vážim rovnako ako tú spred dvoch rokov 
z Turína. Túto sme však možno čakali oveľa 
menej. Dnes som bojovala aj za sestru, ktorej 
nevyšla kvalifikácia diaľky. My ako dvojičky 
sme prepojené - aj v dobrom aj v zlom.“

Titul si vybojovala minulo-
ročná vicemajsterka Európy 
z Barcelony Simona La 
Man�ová, ktorá v druhom 
pokuse utvorila najlepší 
tohtoročný svetový vý-
kon 14,60 m a o 15 cm 
preds�hla Rusku Olesiu 
Bufalovovú (14,45 m). Za 
slovenskou rekordérkou 
skončila o 4 cm na štvrtej 
priečke Slovinka Snežana 
Rodičová, ktorá si vo 

finále dvakrát zlepšila osob-
ný rekord, naj prv v prvom pokuse na 14,34 
a v treťom na 14,35 m.
„Po všetkých tých staros�ach a problémoch, 
čo sme v sezóne mali, je bronz krásnou 
odmenou. Pred poslednými pokusmi Rusky 
Kuťakovovej a Rodičovej som bol ako na 
tŕňoch, bál som sa, aby Danku nepreskočili. 

Chvalabohu, nestalo sa tak a tešíme sa 
z bronzu, v ktorý som tak v kú�ku duše pred 
šampionátom trošičku veril. Pred finále som si 
povedal, že ak Danka zlepší slovenský rekord, 
budem spokojný. Chýbal jeden cen�metrík, 
ale medaila to vynahradila,“ uviedol tréner 
slovenskej trojskokanky Radoslav Dubovský. 
Skúsená 29-ročná Dana Velďáková absolvovala 
v Paríži už svoje ôsme seniorské finále v kariére 
na vrcholnom poduja�. Na halových MS 
v Moskve 2006 skončila ôsma, o rok neskôr na 
šampionáte starého kon�nentu pod strechou 
v anglickom Birminghame 6., na MS 2007 
v japonskej Osake si vybojovala 12. miesto 
a na halových ME 2009 v Turíne ozdobila 
účasť medzi najlepšími bronzovou medailou. 
V Berlíne na MS 2009 pod holým nebom 
skončila ôsma a vlani v marci na halových MS 
v katarskej Dauhe bola šiesta. Na minuloročnom 
letnom vrchole na ME v Barcelone obsadila 7. 
priečku.

D. VELĎÁKOVÁ: „ZÍSKAŤ ĎALŠIU
MEDAILU JE ÚŽASNÝ POCIT“
Na Halových majstrovstvách Európy v atletike v Paríži reprezentovali Slo-
vensko štyria inštruktori športu VŠC DUKLA. Najviac sa darilo trojskokanke 
Dane Veľďákovej, ktorá z haly Bercy priniesla na Slovensko bronz.

Titul si vybojovala minulo-
ročná vicemajsterka Európy 
z Barcelony Simona La 
Man�ová, ktorá v druhom 
pokuse utvorila najlepší 
tohtoročný svetový vý-
kon 14,60 m a o 15 cm 
preds�hla Rusku Olesiu 
Bufalovovú (14,45 m). Za 
slovenskou rekordérkou 
skončila o 4 cm na štvrtej 
priečke Slovinka Snežana 

finále dvakrát zlepšila osob-

finálovej účas� na vzduchovkovom 
šampionáte svoje tre�e najlepšie 

„Strieľalo sa mi dobre, nemôžem sa 
sťažovať. V druhej polovici kvalifikácie 
som už síce nemal takú istotu, nejaké 
dva - tri body som mal isto ešte 
rezervu. Celkovo sa dnes dosahovali 

potreboval viac šťas�a. Škoda, že nám 
ušiel cenný kov aj v družstvách, kde 

desiatky, čo je �ež otázka šťas�a. 

výkony, veď máme nový národný 
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Po rozhodnu� Eduarda Hartmanna skončiť na 
pozícii generálneho manažéra Dukly Trenčín 
sa očakávalo, kto ho v tejto funkcii nahradí. 
Voľba padla na bývalého hráča Dukly – Andreja 
Kollára.
„Pre Andreja Kollára sme sa rozhodli z dôvodu, 
že v Trenčíne svoje odohral, pozná prostredie, 
pozná hráčov, agentov, veríme, že spolu s ním 
budeme pokračovať v trende, ktorý sme 
nastolili, že šancu dostanú najmä domáci hráči 
a mladí hráči. Práca generálneho manažéra 
je prácou na dlhší čas, nečakáme od neho 
výsledky za pár týždňov, bude to beh na dlhú 
trať,“ okomentoval nám angažovanie bývalého 
hráča Dukly do dôležitej pozície predseda 
predstavenstva Dukly Jozef Mitocha.
Andrej Kollár začal túto sezónu ešte ako hráč 
Dukly, no po odohra� dvanás�ch zápasov 
odišiel na hosťovanie do Nitry. V nitrianskom 
drese s�hol odohrať rovnaký počet duelov, no 
potom prišlo zranenie kolena, kvôli ktorému 
bol Andrej nútený ukončiť predčasne sezónu. 
Ohrozená je aj jeho ďalšia hráčska kariéra. Ak 
by sa na ľad ešte vrá�l, napodobnil by napríklad 
plzeňského Mar�na Straku, ktorý �ež v klube 
robí hrajúceho generálneho manažéra.
Od 1. februára tak vymení hokejovú výstroj za 
oblek a kravatu a začne pracovať ako generálny 
manažér trenčianskeho klubu. Andrej Kollár 
je vyštudovaným inžinierom so zameraním na 
ekonómiu. Narodil sa v Topoľčanoch 12. 1. 1977, 
vo svojej kariére pôsobil okrem materského 
topoľčianskeho klubu v Poprade, Bra�slave, 
Skalici, Nitre, Trenčíne a Zlíne. Reprezentoval 
Slovensko na MS 2006 a MS 2008.

Rozhovor s novým generálnym 
manažérom Dukly
Ako sa zrodilo Vaše menovanie do funkcie 
generálneho manažéra?
Keď mi volal Jozef Mitocha, že pán Hartmann 
chce skončiť, tak som dostal ponuku. Mal som 
dosť času popremýšľať o tom. Ani oni určite 

Novým generálnym manažérom
Dukly Trenčín Andrej Kollár

nestrieľali len tak 
„od bučka do bučka“, 
premýšľali nad tým, 
dali sme to teda 
dokopy.
Sezónu ste začali ako 
ak�vny hráč, prišlo 

však zranenie a teraz nástup do 
novej funkcie. Bude znamenať 
defini�vny koniec kariéry alebo 
ešte Andreja Kollára uvidíme aj 
na ľade?
Stále nad tým premýšľam, 
stále ide nejak mimo mňa tá 
myšlienka, že by to mal byť 
koniec. Predsa len som ešte 
nedávno bol na ľade, neviem, 
či mi to ešte stále nedochádza, 
možno to rozhodne práve táto 
ponuka a fakt, že budem stále 
pri hokeji. Koleno mám rozbité 
a nemám energiu ísť na siedmu operáciu. 
Uvidíme, ako sa to bude vyvíjať, budem sa 
snažiť dať to koleno dokopy, ale asi to vyzerá 
skôr tak, že to budem musieť nechať. Hoci sa 
hovorí – nikdy nehovor nikdy.
V priebehu sezóny ste odchádzali do Nitry, 
hovorilo sa o problémoch s trénerom 
Gregorom. Ako si predstavujete vzájomnú 
spoluprácu? Nebude to problém?
Rozprával som sa s trénerom ešte v lete pred 
sezónou a povedal som už vtedy, že keď budem 
cí�ť, že to nebude ono, zbalím sa a odídem. Tak 
to nakoniec aj dopadlo, zbalil som sa a odišiel. 
Nemyslím si, že by sme sa rozišli v zlom. Mrzelo 
to mňa, myslím, že aj trénera. Neverím, že by 
sme nemohli spolu ďalej fungovať. Budeme na 
iných pozíciách a budeme opäť ťahať za jeden 

koniec povrazu a budeme úspešní.
Čo urobíte prvé po príchode do funkcie? 
Prestupový termín už nes�hnete.
Najprv by som sa chcel zoznámiť s prostredím. 
Myslím už najmä na budúcu sezónu, prestupový 
termín sa končí a Eduard Hartmann odviedol 
dobrú prácu a veci okolo prestupov riešil ešte 
on. Musím sa porozprávať s trénerom, dáme 
dokopy naše myšlienky, uvidíme ako to bude.
Vyštudovali ste v Nitre odbor riadenie podnikov 
na fakulte ekonomiky a manažmentu. Veríte, 
že získané poznatky na škole budú pre vás 
prínosom v novej funkcii?
Ja som vždy rozprával, keď som hrával ak�vne, 
že načo mi je vysoká škola, keď sa venujem len 
hokeju. Ale teraz si môžem overiť, či využijem 
�e poznatky. Verím, že niečo viem, že do praxe 
vhupnem a naučím sa ďalšie veci a časom sa 
vypracujem na slušného manažéra.
Medzi fanúšikmi Dukly ste vždy boli 
obľúbeným hráčom. Čo chystáte pre nich?
Hokej sa hrá pre fanúšikov a tak sa budeme 
snažiť, aby to tak bolo aj v Dukle. Nie je to len 
o jednom človeku, verím, že ma podporia aj 

ostatní členovia �mu. Budeme sa snažiť prilákať 
fanúšika v prvom rade dobrým hokejom, ale 
aby tam bolo aj kultúrne vyži�e, zážitok. Mám 
viacero myšlienok, ako to zlepšiť, budem na 
tom spolupracovať aj s fanklubom, chceme to 
určite zlepšiť.
Sezóna je pred svojím vyvrcholením, kam 
môže mieriť v tejto sezóne trenčiansky �m?
Aj na tento post nastupujem ako športovec 
a ten duch športovca sa nezaprie. Do každého 
zápasu som vždy nastupoval s odhodlaním 
zvíťaziť, aj teraz s tým nastupujem do funkcie. 
Mám elán, som op�mista, chalani podávajú 
v sezóne dobré výkony. Play-off je iná súťaž 
a spoločne to môžeme pozi�vnym myslením 
do�ahnuť aj v tejto sezóne ďaleko.

Marián Vychovalý – hkdukla.sk

Po rozhodnu� Eduarda Hartmanna skončiť na 

nestrieľali len tak 
„od bučka do bučka“, 
premýšľali nad tým, 
dali sme to teda 
dokopy.
Sezónu ste začali ako 
ak�vny hráč, prišlo 

Utorok, 4. januára, popoludňajším tréningom 
odštartovali zimnú prípravu hráči prvého �mu 
FK Dukla. Situáciu v prvom �me na začiatku 
prípravy priblížil prezident FK Dukla a zároveň 
generálny riaditeľ klubu Tomáš Geist: „Ciele 
v polčase nemeníme. V lete sme deklarovali, že 
by sme radi zopakovali umiestnenie 
a účasť v Európskej lige UEFA. Čo 
sa týka pohybov v kádri, odišiel 
Róbert Pich do Žiliny. Vra�slavovi 
Gajdošovi skončila zmluva, ako 
jedinému z kádra a nedohodli sme 
sa na ďalšej spolupráci. Aktuálne 
si teda hľadá nový klub. Do kádra 
pribudli hráči, ktorých vyskúšame, 
hráči, ktorí sa vracajú z hosťovania. 
Novou posilou do útoku je 20-ročný 
Patrik Johancsik. Idea jeho príchodu 
sa zrodila hneď, ako sa začali kontúry 
prestupu R. Picha, kedy sme začali 
uvažovať nad náhradou. Veríme, 
že by Patrik jednak vekovo, jednak štýlom 
hry a jednak postovo raz mohol nahradiť R. 
Picha. Je to hráč, ktorý dal spolu sedem gólov 
v aktuálne skončenej jesennej čas� za FC 
Petržalka.“

Kapitán prvého �mu Mar�n Poljovka 
ohľadom cieľov s vedením súhlasí: „Rovnako 
nevidím dôvod, prečo by sme mali upúšťať od 
sezónnych cieľov. Liga je rozohraná dobre, na 
záver jesene sme sa do�ahli na čelo tabuľky. 
Káder v podstate zostal pohromade. Odišiel 
Róbert Pich, ale v kádri máme dokopy snáď 
šesť útočníkov, takže konkurencia aj kvalita 
v útoku je. Slabiny však máme na všetkých 
postoch a je čo zlepšovať,“ povedala významná 
opora zadných radov. 

Ciele zimnej prípravy podľa hlavného trénera 
Štefana Zaťka: „Do prípravy sa nám prak�cky 
zapojili všetci hráči, ktorí boli na hosťovaniach. 

Príprava A-�mu FK Dukla
pred jarnou časťou Corgoň ligy

Chcem mať o nich lepší prehľad. Chcem vidieť 
na vlastné oči, ako zvládajú tréningovú 
záťaž, ako sa dokážu presadiť. Myslím, že 
v priebehu dvoch, troch týždňov vyhodno�me 
túto situáciu a � hráči, ktorí budú stáť za 
posilnenie kádra, dostanú priestor. Ostatných 

sa posnažíme umiestniť 
niekde na hosťovanie. Mužstvo sa však ešte 
budeme snažiť doplniť na viacerých postoch 
tak, aby sme hrali atrak�vny, pohyblivý 
a dostatočne agresívny futbal a verím, že na 
to nájdeme aj dostatočne vhodné typy.“ Prvé 
mužstvo FK Dukla má počas zimnej prípravy 
naplánovaných sedem prípravných zápasov so 
súpermi z I. a II. ligy. Dve stretnu�a odohrajú 
v Maďarsku pro� Honvédu Budapešť a FC 
Vác. S dvoma ďalšími zahraničnými súpermi si 
duklis� zmerajú sily aj na hernom sústredení 
v Chorvátsku. Generálkou pred začiatkom 
jarnej čas� Corgoň ligy bude 19. februára 
prípravný zápas s MTK Budapešť. O týždeň 
nato vycestujú hráči do Senice k odohra�u 19. 
kola CL.

Purdek: Začiatky neboli jednodu-
ché
Po rokoch sa vrá�l pod Urpín, aby svojimi 
zlatými rukami, ale hlavne bohatými 
skúsenosťami pomohol �mu červeno-
bielych k úspechu. Reč je o známom 
fyzioterapeutovi Pavlovi Purdekovi, ktorý 
po zimnej prestávke posilnil realizačný 
�m FK Dukla.

S Duklou sú spojené začiatky Vašej 
kariéry, ako si na ne spomínate?
Keď som sa vrá�l zo Sibíri, prišiel som 
pracovať na Duklu. Začiatky neboli 
jednoduché, robil som niečo nové a nie 
všetci tomu rozumeli. Už v tej dobe 
som pracoval s ihličkami, s ktorými 
robím dodnes, ale nie všetci sa s tým 
stotožnili. V dnešnej dobe je to jedna 

z najvyhľadávanejších terapií. Po 
príchode MUDr. Legíňa sa to zmenilo, našiel 
som si k nemu cestu a naša spolupráca bola 
veľmi dobrá. On vyšetril hráča a keď nebol 
problém z ortopedického hľadiska, ja som ho 

začal liečiť. Výsledky boli výborné a hráči si to 
veľmi chválili. Teraz pracujem s detoxikáciou 
a tá posunula moju prácu ešte ďalej. Ako 
príklad by som mohol uviesť Pavla Demitru, 
ktorý bol aj medializovaný. Prišiel za mnou 

s problémom, ktorý nevedeli vyriešiť 
ani v špičkových nemocniciach 
v zámorí. Bolo treba určiť správnu 
rehabilitáciu, detoxikoval som mu 
organizmus a jeho výkony išli rapídne 
hore.

Čo sa v Dukle od Vášho 
predchádzajúceho pôsobenia 
zmenilo? Cí�te sa dobre v novom 
kolek�ve?
Som tu ešte krátko na to, aby 
som to hodno�l, ale za�aľ sa mi 
pracuje veľmi dobre. Veľmi dobre 
si rozumiem s trénerom Zaťkom, 

ale aj s celým realizačným �mom. Spolu 
konzultujeme tréningy, aby sme čo najviac 
predišli zraneniam. Samozrejme, že sa im nedá 
predísť úplne, ale riešime prevenciu, aby hráči 
nemali problémy. Dôležité je aj to, že si chlapci 
našli ku mne cestu, že ich tu mám každý deň 
plno. Zaujímajú sa o to, čo robím. Mnohí sa 
začali zaujímať o detoxikáciu, ktorou sa posilní 
ich imunitný systém a zvýši sa výkonnosť.

Pracujete ako fyzioterapeut aj v SR „21“ 
spolu aj s trénermi Prajom a Švantnerom. Čo 
Vám dala táto spolupráca?
V reprezentácii pôsobím už 10 rokov. Myslím 
si, že sa tam dostanú len kvalitní tréneri, ktorí 
majú dobré výkony, či už vo svojich kluboch, 
alebo dosiahli dobré výsledky so športovcami, 
s ktorými spolupracovali. Keďže sú to špičkoví 
tréneri, spoluprácu s nimi hodno�m veľmi 
pozi�vne. 

Hráči FK Dukla v nomináciách mládežníckych 
reprezentácií
FK Dukla Banská Bystrica má tradične 
zastúpenie v mládežníckych reprezentačných 
�moch. Výber Slovenska do 17 rokov má 
v priebehu tohto mesiaca na pláne sústredenie 
v Chorvátsku, počas ktorého sa výber trénera 
Antona Valoviča postaví domácim rovesníkom. 
V nominácii reprezentačného trénera sa 
nachádza Michal Faško. 

Vo februári odohrá v stredofrancúzskom 
meste Chateroux svoj prípravný zápas aj 
výber Slovenska do 21 rokov, ktorý sa postaví 
rovnako vekovo zloženému výberu „Les Bleus“. 
Vo výbere nového trénera Ivana Galáda 
nechýbajú hráči prvého �mu FK Dukla Marek 
Hlinka a Jakub Považanec. V realizačnom �me 
bývalého trénera Nitry je navyše aj skúsený 
fyzioterapeut našej Dukly – Pavel Purdek. 
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ani v špičkových nemocniciach 
v zámorí. Bolo treba určiť správnu 
rehabilitáciu, detoxikoval som mu rehabilitáciu, detoxikoval som mu 
organizmus a jeho výkony išli rapídne 
hore.

Čo sa v Dukle od Vášho 
predchádzajúceho pôsobenia 
zmenilo? Cí�te sa dobre v novom 
kolek�ve?
Som tu ešte krátko na to, aby 
som to hodno�l, ale za�aľ sa mi 
pracuje veľmi dobre. Veľmi dobre 
si rozumiem s trénerom Zaťkom, 

Program domácich zápasov jarnej časti CL

04.03.2011 17.00 hod. FK Dukla – FC Spartak Trnava

19.03.2011 15.30 hod. FK Dukla – MFK Dubnica

30.03.2011 17.30 hod. FK Dukla – FK DAC 1904 Dunajská Streda

09.04.2011 15.30 hod. FK Dukla – MŠK Žilina

23.04.2011 17.30 hod. FK Dukla – FC ViOn Zlaté Moravce

30.04.2011 17.30 hod. FK Dukla – FC Nitra

11.05.2011 17.30 hod. FK Dukla – FK Senica

21.05.2011 17.30 hod. FK Dukla – 1. FC Tatran Prešov

Purdek: Začiatky neboli jednodu-
ché
Po rokoch sa vrá�l pod Urpín, aby svojimi 
zlatými rukami, ale hlavne bohatými 
skúsenosťami pomohol �mu červeno-
bielych k úspechu. Reč je o známom 
fyzioterapeutovi Pavlovi Purdekovi, ktorý 
po zimnej prestávke posilnil realizačný 
�m FK Dukla.

S Duklou sú spojené začiatky Vašej 
kariéry, ako si na ne spomínate?
Keď som sa vrá�l zo Sibíri, prišiel som 
pracovať na Duklu. Začiatky neboli 
jednoduché, robil som niečo nové a nie 
všetci tomu rozumeli. Už v tej dobe 
som pracoval s ihličkami, s ktorými 
robím dodnes, ale nie všetci sa s tým 
stotožnili. V dnešnej dobe je to jedna 

z najvyhľadávanejších terapií. Po 

Kluby s Duklou v názve Kluby s Duklou v názve
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Spomínate si, kedy ste si zarobili futbalom prvé peniaze?
Keď som krátko po vojne ako dorastenec hral za áčko Mostu a v Ús� sme 
vyhrali 3:1 a ja som dal dva góly. Vracal som sa domov vlakom. Prišiel 
ku mne chlap s klobúkom plným bankoviek a mincí a vysypal mi ich na 
kolená. Bol som najstarší zo šies�ch de� a maminke som ich zložil na stôl: 
„Mami to je z futbalu, aby si mi kvôli lopte už nenadávala.“

Ako sa Vám páčia Vaše oslavy osemdesia�n?
Podľa mňa to je až prehnané. Predsa len som len jeden z �sícov 
futbalistov, ktorí hrali za Česko a myslím si, že taká pocta je pre jedného 
človeka až moc. 

Text a foto: Ivana Roháčková

Najväčšie futbalové úspechy
a ocenenia Josefa Masopusta:
1952: víťaz Československého pohára (ATK Praha)
1953: majster Československa (ÚDA Praha)
1956: majster Československa (Dukla Praha)
1958: majster Československa (Dukla Praha)
1960: 3. miesto v Pohári európskych národov (majstr. Európy)
1961: majster Československa (Dukla Praha)
1962: Majstrovstvá sveta 1962 v Čile, 2. miesto
1962: druhý Čech, ktorý strelil vo finále MS gól
1962: držiteľ Zlatej lopty pre najlepšieho futbalistu Európy
1962: majster Československa (Dukla Praha)
1963: majster Československa (Dukla Praha)
1964: majster Československa (Dukla Praha)
1965: víťaz Československého pohára (Dukla Praha)
1966: majster Československa (Dukla Praha)
1966: víťaz Československého pohára (Dukla Praha)
1966: československý Futbalista roku
1961, 1962, 1963, 1964: víťaz Amerického pohára (Dukla)
1999: držiteľ hlavnej ceny českého klubu Fair Play
2000: víťaz domácej pres�žnej ankety Futbalista storočia
2001: udelený Záslužný kríž I. stupňa
2004: Pelé ho menoval jedným zo 125 najlepších
 žijúcich futbalistov sveta
2005: držiteľ rádu FIFA so zlatým odznakom Order of Merit
 – za zásluhy
2006: nositeľ medaily Za zásluhy I. stupňa
2006: najlepší český Futbalista storočia
2008: ocenený Pamätným odznakom ASC DUKLA

Knihy: 
Dukla medzi mrakodrapmi - Ota Pavel, 1964
Desať zlatých lôpt - Josef Masopust, Ivo Urban, 1967
S loptou okolo sveta - Josef Masopust, Ivo Urban, 1969
Futbal v kocke - Josef Masopust, Jiří Magnusek
Slávne nohy - Zdeněk Šálek, 1980
Druhý polčas - Jan Masopust, Jan Kotrba, 1987
Od Masopusta k Nedvědovi - Josef Čepelák, Petr Hartman, 2006
Futbal - sprievodca najobľúbenejšou hrou
 - Josef Masopust, Jiří Magnusek
Futbal menom Masopust - Petr Feldestein, 2003 
Futbal v kocke - Josef Masopust, Jiří Magnusek, 2010

Na slávnostnom galavečere vy-
hlasovania Futbalistu roka 2010, 
ktorý sa niesol v duchu osláv 
narodenín Josefa Masopusta, 

mu osobne gratuloval a objal 
ho najlepší portugalský futbalista 

minulého storočia, Eusebio. V záve-
re prevzal legendárny hráč Dukly Praha 
z rúk Alexandra Vondru najvyššie rezort-

né vyznamenanie Zlatá lipa ministra obrany ČR. 
Futbalista storočia Josef Masopust sa narodil 9. februára 1931 
v Střimicích u Mostu v baníckej rodine. Krátko po vojne sa stal hráčom 
dorasteneckého mužstva Mostu. V osemnás�ch rokoch podpísal pre-
stup do ligových Teplíc, za ktoré hral od začiatku sezóny 1950 dva roky.
Povolávací rozkaz do Armádneho telocvičného klubu dostal 29. aprí-
la 1952, v dobe, keď sa v armáde tvorilo nové ambiciózne futbalové 
družstvo. V roku 1953 sa premenovalo na Ústredný dom armády 
Praha a Masopust získal svoj prvý ligový �tul. Defini�vne klub mení 
svoj názov na Dukla Praha v roku 1956. Armádnemu mužstvu zo-
stal Josef Masopust verný šestnásť rokov. Po celú tú dobu bol na 
poste ľavého záložníka, jeho ústrednou postavou, tvorcom hry.
Českoslo vensko reprezentoval šesťdesia�rikrát a strelil desať gó-
lov. V roku 1960 bol členom mužstva, ktoré na majstrovstvách 
Európy získalo bronzové medaily. Vrcholom bol zisk striebornej 
medaily na majstrovstvách sveta v Čile v roku 1962, kde dal úvod-
ný a jediný gól Československa vo finále pro� Brazílii, ktorá na-
koniec zvíťazila 3:1. Ten istý rok bol Masopust ocenený �tulom 
Európsky futbalista roka a ako doposiaľ jediný český reprezen-
tant obdržal Zlatú loptu. O rok neskôr reprezentoval výber sveta 
v An glicku a hral aj v európskych výberoch v rokoch 1964 a 1965. 
V roku 1966 vyhral druhý ročník ankety Futbalista Československa.
Dres Dukly Praha obliekol podplukovník Josef Masopust napo-
sledy 22. júna 1968, odohral v ňom 336 ligových zápasov, na-
strieľal 69 gólov a pomohol Dukle k siedmym ligovým �tulom.
Od 1. júla sa už stal posilou belgického klubu Crossing Molenbeek. 
Kariéru ukončil v inom belgickom ligovom klube, Crossingu Schaar-
beek. Po návrate domov nastúpil ako tréner v DUKLE, potom v Br-
ne, kde priviedol Zbrojovku k �tulu majstra ligy, neskôr v belgickom 
Hasselte, v reprezentačnom mužstve Československa či v juniorskej 
reprezentácii Indonézie.

Legendárny futbalista DUKLY
JOSEF MASOPUST slávi osemdesia�ny

Oslavy guľatých narodenín Josefa Masopusta 
zahrňujú množstvo akcií
Na gratulačný večer 4. februára do hotela Ambassador - Zlatá 
Husa dorazilo 400 hos� z radov vynikajúcich športovcov na čele 
s olympioničkami Věrou Čáslavskou a Danou Zátopkovou. Behom večera 
zaznel prostredníctvom videoprojekcie pozdrav najslávnejšieho hráča 
futbalovej histórie - Pelého, gratulácia španielskej legendy Alfreda di 
Stefana, priateľa Uwe Seelera, spoluhráča Jána Popluhára a druhého 
držiteľa Zlatej lopty z Česka Pavla Nedvěda. Na pódiu sa vystriedala 
rada gratulantov - predseda ČMFS, spoluhráči z Dukly a reprezentácie, 
vrátane funkcionárov, zástupcovia Nadácie futbalových internacionálov, 
zástupcovia Klubu českých olympionikov, riaditeľ ASC DUKLA a predseda 
TJ Dukla Praha. Vrcholom celého večera bolo odhalenie sochy Josefa 
Masopusta, ktorá vznikla v ateliéri sochára Josefa Nálepu. Program 
vyhlásenia ankety Futbalista roku 2010 v Stavovskom divadle bol 
venovaný hlavne oslave českej futbalovej legendy, ktorej prišiel osobne 

Dukla je klub môjho srdca

zablahoželať jeden z najslávnejších futbalistov európskej histórie, 
držiteľ Zlatej lopty pre najlepšieho futbalistu Európy za rok 1965, držiteľ 
bronzovej medaily z MS 1966, kde bol najlepším strelcom, Eusebio da 
Silva Ferreira.
V Národnom múzeu bude otvorená výstava na tému Josef Masopust 
a jeho futbalová éra, pripravuje sa reedícia knihy „Futbal menom 
Masopust“, audiokniha v réžii Jana Jiráňa, televízny dokument a v júni 
príde aj na futbalový turnaj Legendy 2011 a umiestnenie bronzového 
dvojníka Josefa Masopusta pred štadiónom Juliska. 
Tlačovú konferenciu s Josefom Masopustom, po vyhlásení Futbalistu 
roka, sme využili na krátky rozhovor:

Pán Masopust, slávite veľké jubileum, ktoré sa stalo najväčšou 
narodeninovou oslavou v histórii Dukly a celého českého futbalu. Ako 
sa cí�te?
Dožiť sa osemdesia�n je vynikajúce. Pochopiteľne, zdravie už tak neslúži, 
ale stálo za to žiť život spojený s nádhernými futbalovými zážitkami. 
Vďaka futbalu som �ež získal množstvo nových priateľov na celý život. 
A to sa nedá zapla�ť. 

Ktoré svoje �mové a individuálne ocenenia si najviac vážite?
To sa dá veľmi ťažko povedať. Vždy som ich získal v spojitos� s mojimi 
spoluhráčmi, pretože bez nich by som individuálne úspechy nedosiahol. 
Preto i �eto oslavy beriem ako hold našej futbalovej generácii. Futbalistu 
storočia beriem ako ocenenie za celú svoju kariéru. Zlatá lopta bola 
vyznamenaním za výkony predovšetkým v Čile a na tom má obrovský 
podiel celý československý �m.

Najkrajšie futbalové roky ste strávili v Dukle a s ňou zažili aj veľa  
úspechov. Teraz je Dukla Praha na čele druhej ligy. Veríte, že sa vrá� do 
najvyššej súťaže?
Dukla je klub môjho srdca. Bývam kúsok od Julisky, a keď som doma, 
na zápase nechýbam. Bol by som rád, keby sa Dukla vrá�la do ligy 
a nadviazala na úspechy našej i ďalších generácií. Veď skôr Dukla šírila 
slávu nášho futbalu po celom svete. Bolo by to dobré pre celý český 
futbal. Tak verím, že sa postupu na jar dočkám.

V Dukle ste hrali šestnásť rokov. Kam by ste prestúpili, keby Vás lákal 
iný slávny klub?
Keby ma chcela Slávia, tak ihneď, ale ponuka nebola. A v Dukle som 
zostal, pretože som sa tam cí�l dobre, boli tam dobré podmienky pre 
futbal a výborná parta.

Kluby s Duklou v názve Kluby s Duklou v názve
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Slovenský halový výškarský seriál HJC 
PROSport – Latka pia�ch miest vznikol v roku 
2007 a postupne si získaval na popularite 
vďaka nadšencom atle�ky a skoku do výšky 
v Mar�ne, Brezne, Lučenci, Nitre a Banskej 
Bystrici a úspešne pokračoval i v tohtoročnej 
halovej sezóne. Jeho hlavným cieľom je rozvoj 
a propagácia atle�ky v spomenutých regiónoch 
a vyhľadávanie výškarských talentov. Hlavným 
organizátorom je VŠC DUKLA Banská Bystrica 
na čele s mjr. Ľubomírom Roškom a por. 
Radovanom Mišíkom. 
Na mí�ngoch v Turanoch (11.1.), v Podbrezovej 
(17. 1.), Lučenci (20. 1.), Nitre (3. 2.) sa predstavila 
celá slovenská špička: Peter Horák, Michal 
Kabelka, Lukáš Beer, Michal Ďurkáč, Dominik 
Lopuch, Ladislav Bašo, Ta�ana Dunajská a Klára 
Ábelová a seriál vyvrcholil finálovým poduja�m 
9. februára v Banskej Bystrici ako predprogram 
medzinárodného halového výškarského mí�ngu 
Europa SC High Jump 2011. Najlepší slovenskí 
skokani bojovali o miestenku do večerného 
finále. 
Na úvodnom mí�ngu v Turanoch predviedli 
pekný súboj v súťaži žien Breznianky Ta�ana 
Dunajská s Klárou Ábelovou. Na pokusy napokon 
zvíťazila Dunajská, ale rekordérkou poduja�a sa 
stala Ábelová, ktorá 175 cm prekonala ako prvá. 
Výborne skákal talentovaný junior Ladislav 

Seriál Latka pia�ch miest
na atle�ckej scéne už piaty rok 

Bašo, nechýbalo veľa a druhým pokusom mohol 
prekonať aj 210 cm. 
V druhom kole seriálu podporil svojou účasťou 
poduja�e v Podbrezovej aj domáci pretekár 
VŠC DUKLA Banská Bystrica a zároveň aktuálna 
slovenská jednotka Peter Horák. Peter sa 
úvodným štartom prezentoval solídnym 
výkonom 220 cm a atakoval i limit na Halové 
Majstrovstvá Európy do Paríža. Excelentne skákal 
Michal Ďurkáč, ktorý si skočil osobný rekord 218 
cm a svoj absolútny osobný rekord vylepšil o 4 
cm. Oživením súťaže bola účasť atlétok z Česka, 
ktoré bojovali s víťazkou Ta�anou Dunajskou 
(177 cm) o popredné pozície. 
Tre�e kolo v Lučenci patrilo Košičanovi Lukášovi 
Beerovi, ktorý zvíťazil výkonom 207 cm. Dobre 
mu sekundoval aj domáci pretekár Dominik 
Lopuch, ktorý obsadil druhú priečku zhodným 
výkonom (207 cm). V súťaži žien bez výraznej 
konkurencie patrilo Kláre Ábelovej víťazstvo za 
výkon 166 cm. 
Už tradične sa záverečný mí�ng výškarského 
poduja�a uskutočnil v Nitre. V skvelej forme sa 
opäť predstavil víťaz kategórie mužov Michal 

Ďurkáč, ktorý skočil 215 cm a veľmi nádejne 
sa pokúšal aj o nové osobné maximum 219 
cm. V súťaži žien triumfovala novým osobným 
rekordom a slovenským výkonom roka 179 cm 
Ta�ana Dunajská. Na základe ich dobrej športovej 
formy sa usporiadatelia rozhodli nominovať ich 
priamo do hlavného medzinárodného programu 
Europa SC High Jump 2011. 
Na základe splnených nominačných kritérií 
(minimálne dva štarty vo vybraných mestách) sa 
v dopoludňajších hodinách uskutočnil jubilejný 
5. ročník finále Latky pia�ch miest. Pretekári vo 
všetkých vekových kategóriách bojovali o účasť 
vo večernom finále. Podmienkou bolo víťazstvo 

pri prekonaní limitu 210 cm, resp. 175 cm. 
V mužskej kategórii sa to podľa očakávaní 
podarilo Košičanovi Lukášovi Beerovi, ktorý 
zvíťazil výkonom 216 cm a zdolal domáceho 
pretekára VŠC DUKLA Banská Bystrica Dominika 
Lopucha (210 cm). V súťaži žien sa nedarilo 
Kláre Ábelovej (papierový kandidát na postup), 
ktorá obsadila celkové 5. miesto výkonom 
160 cm a víťazka Iveta Horňáková dosiahla 
nepostupujúci výkon 169 cm. Skvelú atmosféru 
v športovej hale na Š�avničkách vytvorili 
pozvané materské, základné a stredné školy 
z blízkeho okolia. 
Projekt HJC PROSport – Latka pia�ch miest bol 
opäť vydareným poduja�m. Skvelé spestrenie 
halovej sezóny znásobilo množstvo osobných 
rekordov mladých talentovaných skokanov 
a skvele vygradovalo novým osobným rekordom 
Michala Ďurkáča (220 cm) v konkurencii 
elitných európskych a svetových skokanov na 
večernom poduja� Europa SC High Jump 2011. 
Všetkým zainteresovaným atlétom, trénerom 
a funkcionárom ďakujeme za spoluprácu. 

Radovan Mišík
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cm. Oživením súťaže bola účasť atlétok z Česka, 
ktoré bojovali s víťazkou Ta�anou Dunajskou 
(177 cm) o popredné pozície. 
Tre�e kolo v Lučenci patrilo Košičanovi Lukášovi 
Beerovi, ktorý zvíťazil výkonom 207 cm. Dobre 
mu sekundoval aj domáci pretekár Dominik 
Lopuch, ktorý obsadil druhú priečku zhodným 
výkonom (207 cm). V súťaži žien bez výraznej 
konkurencie patrilo Kláre Ábelovej víťazstvo za 
výkon 166 cm. 
Už tradične sa záverečný mí�ng výškarského 
poduja�a uskutočnil v Nitre. V skvelej forme sa 
opäť predstavil víťaz kategórie mužov Michal 

Charakteristika klubu:
Klub veteránov je neziskové stavovské 
združenie bývalých a súčasných príslušníkov 
DUKLY.

Ako sme vznikli:
V septembri roku 2002 DUKLA oslávila 35. výročie 
svojho vzniku (od udelenia štatútu AS). 
 V 35-�ch rokoch života je človek na vrchole 
fyzických a psychických síl a predstavuje začiatok 
„stredného veku“. Tento vek pre organizáciu je 
ale už „úctyhodný“. Keď pridáme tých 35 rokov 
k „strednému veku“ človeka, tak dostaneme 
„dôchodkový vek“. A do tohoto veku sa postupne 
dostávali zakladajúci členovia DUKLY. Dostali 
sa do dôchodkového veku, ale nemali pocit, že 
patria do „starého železa“ a cí�li silnú potrebu sa 
aj naďalej stretávať a pripomínať si roky strávené 
budovaním našej „DUKLIČKY“.
Z inicia�vy predsedu Olympijského klubu 
a bývalého veliteľa AŠK Ivana Čierneho sa 
v decembri 2004 uskutočnilo prvé stretnu�e 
členov OK a dlhoročných členov DUKLY. Bolo 
to na pôde UMB a zišlo sa nás vtedy dvadsať. 
Stretnu�e sa vydarilo a tam sme sa rozhodli, že 
sa budeme stretávať pravidelne. 
 Postupne sa ustálilo jedno stretnu�e v lete 
(„gulášpárty“) a jedno stretnu�e pred Vianocami 
(„kapustnica“). Posledná vydarená „kapustnica“ 
v decembri minulého roka bola našim trinástym 
stretnu�m veteránov za účas� viac ako 30-�ch 

členov. Stretnu�a organizujeme v tesnej spolupráci 
s výkonným výborom OK Banská Bystrica, ktorý 
nám pomáha podľa svojich možnos� (hlavne 
organizačne a niekedy aj finančne). Ceníme si 
aj pomoc VŠC, ktoré nám umožňuje usporiadať 
letné stretnu�a v priestoroch výcvikového 
strediska Králiky. 
 V minulos� sa nám nie vždy darilo dostať na 
naše stretnu�a vedenie klubu a preto sme veľmi 
radi, že súčasný riaditeľ DUKLY si osvojil účasť 
na našich stretnu�ach a pravidelne sa na nich 
zúčastňuje. Je to znak toho, že si plne uvedomuje 
prácu generácie pred ním, bez ktorej by DUKLA 
nebola tam, kde sa momentálne nachádza 
a pevne veríme, že načerpané skúsenos� od nás 
úspešne využije vo svojej ďalšej práci.

Cieľom našich stretnu�, nie je len spoločenské 
pripomenu�e si životného jubilea členov 

klubu, ale pripomínať si aj významné 
výsledky súčasných príslušníkov DUKLY. 
Proste, „DUKLIČKU“ považujeme za naše 
dieťa, na výchove ktorého sme sa roky 

podieľali a preto dobré výsledky súčasných 
príslušníkov nás veľmi tešia a sme na nich 

patrične hrdí. Každé preteky prežívame spoločne 
s nimi, hoci už väčšinou len pri televíznych 
obrazovkách. Plne sme si vychutnali i ZOH vo 
Vancouveri a boli hrdí na to, že všetky 3 medaile 
pre Slovensko získali príslušníci VŠC DUKLA.

Jubilanti:
V októbri minulého roku oslávil 90-tku prvý veliteľ 
DUKLY gen. v. v.  Imrich Gibala. Medzi najstarších 
členov klubu patrí aj  Jiří Synek, dlhoročný 
úspešný tréner džuda, ktorý si v marci pripomenie 
84-té narodeniny. V tomto roku z jubilantov 
kandidujú na „sedemdesiatnika“ Fran�šek Lacko 
(bývalý veliteľ AŠK TN), Zdeněk Michna, (atlét 
a bývalý náčelník štábu), Viliam Ferenc (tréner 
športovej streľby), na „šesťdesiatnika“ Vladimír 
Vachalík (dlhoročný lekár VŠC), Jozef Samborský 
(medailista HME), Dušan Šimočko (tréner 
biatlonu) a  Jozef Lepko (bývalý tréner skokanov). 
Na „päťdesiatnika“ ašpiruje „mladík“  Dušan 
Poláček (tréner moderného päťboja).
  

Spracoval Mgr. Valen�n Cap
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Jubilanti
Jozef Lepko
8. 3. 1951

1969 – 1971 vojak základnej služby AS Dukla Banská Bystrica
1971 – 1976 inštruktor športu pri AŠD lyžovanie, skoky
1985 – 1994 tréner AŠD lyžovanie, skoky, ASVŠ Dukla Banská Bystrica
1994 – 1996 servisná a analy�cká skupina AŠK Dukla Banská Bystrica

1. júla 1969 narukoval na vojnu ako juniorský 
majster ČSSR a 17. na MSJ v skoku na lyžiach. 
Do roku 1976 aj ako inštruktor športu 
lyžovanie - skoky reprezentoval Duklu, 
mesto aj ČSSR. Po ak�vnej športovej činnos� 
vyštudoval v Banskej Bystrici na Pedagogickej 
fakulte telesnú výchovu a brannú výchovu. 
Návrat do ASVŠ Dukla zaznamenáva v r. 1985 
na post trénera mládeže. Spolupracoval 
na juniorskej reprezentácii ČSSR a neskôr 
Slovenska. Svojich zverencov viedol 
postupne na štyroch MSJ. Od roku 1996 už 
ako tréner reprezentácie Slovenska mužov 

sa zúčastňoval s pretekármi na súťažiach 
európskeho a svetového pohára. Mnohí bodovali v súťažiach EP a Marián 
Bielčík, Mar�n Mesík, Vladimír Roško a Ján Zelenčík získali body vo 
svetovom pohári. Za mimoriadne zaujímavé obdobie považuje návrat do 
AŠD lyžovanie - skoky v roku 1985, kde spolupracoval v RT pod vedením 
Miroslava Mar�náka s trénerom Petrom Schlankom. Spolupráca mu dala 
možnosť osobného rozvoja a spoznal, že tréner jednotlivec, kráčajúci 
svojou cestou, nemá šancu na úspech v skokoch na lyžiach v žiadnej 
kategórii. Toto obdobie bolo veľmi plodné pre skoky. V družstve pôsobili  
Jiří Parma, Ladislav Dluhoš, Mar�n Švagerko a mnoho ďalších, od ktorých 
sa mládež – jeho zverenci mnohému priučili.
Slovenských pretekárov viedol na MS v Trondheime, na MS v letoch 
v Oberdorfe a Vikersunde. 

Aký je najkrajší moment Vašej trénerskej kariéry?
Vrcholom trénerskej činnos� bola účasť na ZOH v Nagane 1998, kde 
Mar�n Mesík na veľkom mos�ku obsadil 26. miesto. Účasť  na ZOH je pre 
športovca, ale i pre trénera, nezabudnuteľný zážitok. 

Čo hovoríte na vývoj v DUKLE teraz?
VŠC sa uberá smerom dosahovania svetových výsledkov, čo je v poriadku 
a vždy to tak bolo. Žiaľ, v Banskej Bystrici pre vzájomné nepochopenie 
trénerov a funkcionárov, pre nezáujem kompetentných sa disciplína tak 
oslabila, že ju vytlačili iné športy a zanikli nižšie, čiže prípravné články. 
Len náhodne sa môže objaviť pretekár, ktorý dosiahne umiestnenie, 
ktoré by ho natrvalo radilo do VŠC DUKLA.

Jozef Samborský
9. 1. 1951

1970 – 1972 vojak základnej služby AS Dukla Banská Bystrica
1972 – 1983 inštruktor športu
1983 – 1985 veliteľ čaty vo Vojenskom gymnáziu Banská Bystrica
1985 – 1992 skupina riadenia mládeže oddelenia športu
 ASVŠ Dukla Banská Bystrica
1992 – 2000 starší dôstojník pre sociálne veci
 AŠK Dukla Banská Bystrica
2000 – 2002 náčelník metodicko-organizačnej skupiny
 AŠK Dukla Banská Bystrica

Po ukončení ak�vnej športovej kariéry  
atléta „míliara“ roku 1977 pracoval 
v Dukle na rôznych funkciách. V roku 
1983 – 85 vykonával veliteľa čaty školskej 
roty vo Vojenskom gymnáziu SNP Banská 
Bystrica. V roku 1985 sa vrá�l do Dukly, 
kde pôsobil do roku 1992 v skupine 
riadenia mládeže oddelenia športu, odkiaľ 
bol preradený na sociálne veci a neskôr na 
metodicko-organizačné oddelenie.
V súčasnos� sa stále, ale už len rekreačne 
venuje športovým ak� vi tám ako lyžovanie 

zjazd a beh, paragliding a námorný jach�ng.

Aký je najkrajší moment Vašej športovej kariéry?
Na všetky roky pôsobenia v Dukle mám dobré spomienky. Najkrajšie 
obdobie bolo v roku 1972, keď som ako inštruktor športu splnil 
medzinárodný A limit pre účasť na olympijské hry 1972 v Mníchove. 
V roku 1973 som ako člen štafety vybojoval striebornú medailu na 
Halových majstrovstvách Európy v Ro�erdame na 4x 4 kolá. 

Čo hovoríte na dnešnú DUKLU?
Naďalej sledujem „moju“ DUKLU a mám radosť z úspechov tých 
najlepších, a �ež z podmienok, ktoré sa funkcionári snažia zabezpečiť. 

Atle�ka

Halové majstrovstvá Európy

Paríž (Francúzsko)
4.-6.3.

3.m. Dana Velďáková trojskok

Medzinárodné preteky

Ostrava (Česko) 20.1. 4.m. Peter Horák výška

Clemson (USA) 30.1. 1.m. Mar�na Hrašnová hod bremenom

Düseldorf
(Nemecko) 11.2.

3.m. Dana Velďáková trojskok

Viedeň (Rakúsko) 12.2. 1.m. Matej Tóth 3 000 m chôdza

Val-De-Revil (Fra) 12.2. 3.m. Renáta Medgyesová diaľka

Gent (Belgicko) 13.2. 5.m. Dana Velďáková trojskok

Biatlon

Majstrovstvá sveta

Chanty-Mansijsk
(Rusko)

3.m. Anastasia Kuzminová rýchlostné preteky

3.-13.3.

6.m. Anastasia Kuzminová s�hacie preteky

8.m. Jana Gereková s�hacie preteky

9.m. Anastasia Kuzminová
vytrvalostné 
preteky

Svetový pohár

Oberhof (Nemecko) 
5.-9.1.

7.m. Anastasia Kuzminová
preteky s hromad. 
štartom 

12.m. Anastasia Kuzminová rýchlostné preteky

Rupholding 15.-16.1.
(Nemecko)

6.m. Anastasia Kuzminová rýchlostné preteky

7.m. Anastasia Kuzminová s�hacie preteky

Anterselva(Taliansko)
21.-23.1

2.m. Anastasia Kuzminová rýchlostné preteky

4.m. Anastasia Kuzminová
preteky s hromad. 
štartom 

Zimná svetová univerziáda

Erzurum (Turecko) 
29.1. – 6.2.

3.m. Matej Kazár
vytrvalostné 
preteky

15.m. Dušan Šimočko
vytrvalostné 
preteky

5.m. Matej Kazár,
Dušan Šimočko,
Mar�na Chrapanová

mix štafeta 

Majstrovstvá sveta dorastencov

Nové Mesto na Morave
29.1.- 6.2.

10.m. Nikola Hurajtová
vytrvalostné 
preteky

Džudo

Medzinárodný turnaj družs�ev DUKLA Cup

Banská Bystrica 29.1. 2.m. VŠC DUKLA družstvo

Svetový pohár

Waršava (Poľsko) 26.2. 3.m. Milan Randl do 90 kg 

Medzinárodný turnaj

Vocklabruck
(Rakúsko) 26.2. 

1.m. Jerguš Mráz do 81 kg, juniori

1.m. Dušan Hegedüs do 90 kg, juniori

Plávanie

Medzinárodné preteky

Berlín (Nemecko) 4.-6.3.
1.m. Roman Kučík 50 m motýlik

3.m. Roman Kučík 50 m voľný spôsob

Skoky na lyžiach

FIS pohár

Štrbské Pleso 8.-9.1.
1.m. Tomáš Zmoray K-100

6.m. Tomáš Zmoray K-100

Szczyrk (Poľsko)
15.-16.1.

2.m. Tomáš Zmoray H-106

8.m. Tomáš Zmoray H-106
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Športová streľba

Majstrovstvá Európy

Brescia (Taliansko) 
3.-6.3.

1.m. Peter Pelach VzBT 40 mix

7.m. Peter Pelach VzBT 30+30

8.m. Juraj Tužinský VzPi 60 

15.m. Jozef Gönci VzPu 60

Medzinárodné preteky

Ruše (Slovinsko)
15.-16.1.

2.m. Juraj Tužinský VzPi 60

3.m. Juraj Tužinský VzPi 60

Plzeň (Česko) 15.1.
1.m. Jozef Gönci VzPu 60

8.m. Peter Pelach VzBT 40 mix

Györ (Maďarsko)
22.-23.1.

1.m. Michal Homola VzPu 60

2.m. Zoltán Baláž VzPu 60

3.m. Michal Homola VzPu 60

4.m. Zoltán Baláž VzPu 60

Mníchov (Nemecko) 
27.-30.1.

3.m. Juraj Tužinský VzPi 60

5.m. Juraj Tužinský VzPi 60

Vroclav (Poľsko)
11.-13.2.

3.m. Jozef Gönci VzPu 60 

5.m. Jozef Gönci LM 3x 40

Zjazdové lyžovanie

Majstrovstvá sveta

GaPa (Nemecko)
14.-20.2.

10.m. Veronika Zuzulová slalom

15.m. Veronika Zuzulová obrovský slalom

24.m. Adam Žampa slalom

Svetový pohár

Záhreb
(Chorvátsko) 4.1.

9.m. Veronika Zuzulová slalom

Flachau (Rakúsko) 11.1. 5.m. Veronika Zuzulová slalom

Zwiesel (Nemecko) 4.2. 2.m. Veronika Zuzulová slalom

FIS preteky

Kirchberg (Rakúsko) 
19.1.

11.m. Adam Žampa obrovský slalom

Galsterberg (Rakúsko) 
27.2.

9.m. Adam Žampa obrovský slalom

Očakávané športové akcie apríl – jún 2011 

Apríl:

1.-7. 4. - ME v zápasení v.š., gr.š.- Dortmund, Nemecko

5.- 10. 4. - ME v športovej gymnas�ke – Berlín, Nemecko

11. – 17. 4. – ME vo vzpieraní – Kazaň, Rusko

22. - 24. 4. - ME v jude – Istanbul, Turecko

23. – 24. 4. – „Liptovské slalomy“ vo vodnom slalome  – L. Mikuláš 

Máj:

10. – 15. 5. – ME v zjazde a šprinte na divokej vode – Kraljevo, Srbsko

13. – 15. 5. – „Medzinárodné Tatranské slalomy“ – L. Mikuláš

20. – 23. 5. – ME v kulturis�ke mužov - Sofia, Bulharsko

6. – 8. 5.  - ME v karate -  Zurich, Švajčiarsko

Jún:

10. – 12. 6. – ME vo vodnom slalome – Seu d´Urgell, Španielsko

11. – 12. 6. – MS v  zjazde na divokej vode -  Augsburg, Nemecko

17. – 19. 6. - ME v rýchlostnej kanois�ke – Belehrad, Srbsko

18.-19. 6. - ME družs�ev v atle�ke  – Novy Sad, Srbsko

24. – 26. 6. - ME v jude dorastencov-Co�onera, Taliansko

 Jozef Samborský celkom vpravo

 Jozef Lepko druhý zprava
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