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Atletika
Halové majstrovstvá Európy
Praha (Česko) 5.-8.3. 10.m. Dana Velďáková trojskok
  15.m. Jana Velďáková diaľka
  14.m. Martina Hrašnová guľa
  22.m. Tomáš Veszelka diaľka

Medzinárodné preteky
Jablonec (Česko) 24.11. 1.m. Jana Velďáková diaľka
Szombathely (Maďarsko) 
14.2. 1.m. Nikola Lomnická kladivo 
  4.m. Veronika Kaňuchová kladivo
Dudince 21.3. 1.m. Matej Tóth 50 km chôdza
  1.m. Miroslav Úradník 10 km chôdza

Biatlon
Majstrovstvá sveta
Kontiolahti (Fínsko)
5.-13.3. 12.m. Jana Gereková rýchlostné preteky
  14.m. Jana Gereková stíhacie preteky
  12.m. Jana Gereková hromadný štart
  4.m. Ľubomír Beňo K1, 500 m
  5.m. Matej Rusnák C1, 1 000 m

Majstrovstvá Európy
Otepää (Estónsko)
27.1.-1.2. 6.m. Hasilla, Kazár
  Matiaško, Otčenáš štafeta
  12.m. Martin Otčenáš vytrvalostné preteky
  15.m. Tomáš Hasilla stíhacie preteky

Svetová univerziáda
Osrblie 26.-31.1. 7.m. Michal Šíma stíhacie preteky
  5.m. Majdišová, Šíma mixštafeta

Majstrovstvá sveta juniorov
Minsk (Bielorusko)
17.-22.2. 13.m. Šimon Bartko štafeta

Svetový pohár
Oberhof (Nemecko)
6.-11.1. 5.m. Jana Geregová hromadný štart
Anterselva (Taliansko)
21.-25.1. 4.m. Jana Geregová rýchlostné preteky
  7.m. Jana Geregová stíhacie preteky
Oslo (Nórsko) 11.-15.2. 10.m. Jana Geregová rýchlostné preteky

Džudo
Svetový pohár
So� a (Bulharsko) 7.-8.2. 5.m. Milan Randl do 90 kg
Warszawa (Poľsko)
28.2.-1.3. 7.m. Milan Randl do 90 kg

Európsky pohár
Sarajevo (Bosna a Hercegovina)
21.-22.3. 5.m. Andrea Krišandová do 52 kg
  7.m. Matej Hajas do 100 kg

Medzinárodný turnaj
Liberec (Česko) 16.-18.1. 1.m. Richard Útis do 60 kg
  1.m. Maroš Sršeň do 66 kg

Reykjavik (Island) 17.1. 1.m. Matej Hajas do 100 kg
  1.m. Matúš Milichovský do 81 kg
Praha (Česko) 7.2. 1.m. Dušan Hegedüs do 90 kg
  3.m. Milan Randl do 81 kg
  3.m. Štefan Matiaš do 60 kg
  3.m. Maroš Sršeň do 60 kg

Športová streľba
Majstrovstvá Európy
Arnhem (Holandsko)
3.-7.5. 7.m. Juraj Tužinský VzPi 60
  6.m. Patrik Jány VzPu 60, juniori

Medzinárodné preteky 
Ruše (Slovinsko) 15.-16.1 3.m. Juraj Tužinský VzPi 60
Plzeň (Česko) 15.-17.1. 3.m. Ondrej Holko VzPu 60
  2.m. Peter Baláž VzPi 60
Mníchov (Nemecko)
28.-31.1. 3.m. Juraj Tužinský VzPi 60

Zápasenie
Medzinárodný turnaj
Paríž (Francúzsko)
31.1.-1.2. 5.m. Vojtech Jakus   do 71 kg
  7.m. Richard Rigo   do 75 kg
Záhreb (Chorvátsko)
21.-22.2. 5.m. Tomás Soós   do 130 kg
Götzis (Raúsko) 27.-28.2. 4.m. Zoltán Lévai do 55 kg

Zjazdové lyžovanie
Majstrovstvá sveta
Beaver Creek (USA) 5.-8.2. 4.m. Veronika Velez-Zuzulová   slalom
  19.m. Adam Žampa kombinácia
  19.m. Adam Žampa slalom
  30.m. Petra Vlhová obrovský slalom

Svetový pohár
Flachau (Rakúsko) 12.-13.1. 17.m. Petra Vlhová slalom
Wengen (Švajčiarsko)
16.-17.1. 15.m. Adam Žampa kombinácia
Kitzbuchel (Rakúsko) 25.1. 7.m. Adam Žampa kombinácia
Maribor (Slovinsko) 22.2. 2.m. Veronika Velez-Zuzulová   slalom
Aare (Švédsko) 14.3. 2.m. Veronika Velez-Zuzulová   slalom
Kranjska Gora (Slovinsko)
15.3. 14.m. Adam Žampa slalom
Méribel (Francúzsko) 21.3. 3.m. Veronika Velez-Zuzulová   slalom
Jasná 2.-3.3. 1.m. Adam Žampa obrovský slalom
  6.m. Adam Žampa obrovský slalom

FIS preteky
Gaal (Rakúsko) 15.-16.1. 7.m. Petra Vlhová obrovský slalom
Yongpyong (Južná Korea)
25.1. 3.m. Adam Žampa obrovský slalom
Chaillol (Francúzsko) 27.1. 1.m. Veronika Velez-Zuzulová   slalom
Lackenhof (Rakúsko)
2.-3.2. 2.m. Petra Vlhová obrovský slalom
Chamonix (Francúzsko)
9.3.  1.m. Veronika Velez-Zuzulová   slalom
Južný Sachalin (Rusko)
18.-19.3. 1.m. Adam Žampa obrovský slalom
  2.m. Adam Žampa slalom
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Milí priatelia,
dovoľte mi tento príhovor viesť v trošku menej tradičnom duchu a zacieliť na tému z pohľadu športu 

v tomto čase výsostne prioritnú a nanajvýš aktuálnu. 
 Úvodné týždne a mesiace nového roka sa niesli a stále nesú čoraz intenzívnejšie v znamení pripra-

vovaného zákona o športe. Zákona, ktorý bude mať ďalekosiahle účinky a dopady na organizáciu športu 
na Slovensku, jeho fi nancovanie, zabezpečovanie a tým v neposlednom rade aj na naše športové centrum 
a jeho každodenný život a fungovanie. 

 Aj preto, keďže máme k tejto téme aj my čo povedať, sa vedenie DUKLY snaží čo najintenzívnejšie 
zapájať do diskusií, komentárov a pripomienkovania tohto zákona, aby sme jeho prijatím mohli častejšie 
hodnotiť výsledky športového roka DUKLY tak, ako v minulom roku a poukázať tak na nenahraditeľnú 
úlohu vrcholových športových centier nielen v športovej reprezentácii Slovenska, ale aj ich jedinečnosť 
a nenahraditeľnosť vo výchove športovej mládeže a dorastu.

Aj napriek pomerne pomalšiemu rozbehu športových výsledkov zo začiatku roka verím, že DUKLA 
znovu presvedčí športovú verejnosť o svojich kvalitách a opodstatnenosti a medailová žatva bude aj tento 
rok taká, že nás všetkých poteší a dodá energiu pustiť sa do každodenného boja aj v ďalších rokoch.

Chcel by som vysloviť presvedčenie a nádej, že nový zákon bude dokončený v takej podobe, ktorá 
naozaj podporí šport ako integrálnu a jedinečnú súčasť spoločnosti a nenahraditeľný sociálny fenomén, 
ktorý ma silu ľudí zbližovať a robiť ich lepšími a šťastnejšími a že uľahčí život športu a športovcom tak, 
ako si to zaslúžia.

 Ing. Mgr. Róbert Kurčík 
 riaditeľ VŠC Dukla
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z majstrovstiev Európy a jednu z majstrovstiev sveta. Navyše si 
doviezol zo svetového šampionátu v USA aj bronz z jazdy na 
hydropláne. Ďalšími ocenenými boli dvojnásobná tohtoročná 
majsterka sveta v kulturistike Jana Purdjaková, vodní slalo-
mári Michal Martikán a Alexander Slafkovský za svetový titul  
v hliadkach a bronz v tejto neolympijskej disciplíne z európs-
keho šampionátu, biatlonista Martin Otčenáš, ktorý získal 
bronz na majstrovstvách sveta v letnom biatlone v rýchlost-
ných pretekoch na kolieskových korčuliach, a duatlonistka 
Petra Fašungová za bronzovú medailu z ME. 

Rezort obrany SR vyhlásil aj najlepších juniorov z VŠC 
Dukla, ktorí v tomto roku získali dovedna štrnásť medailí na 
vrcholných podujatiach. Víťazkou sa stala zjazdová lyžiarka 
Petra Vlhová za triumf na juniorských majstrovstvách sveta  
v Jasnej v slalome. Bez určenia poradia boli ďalej ocenení plav-
kyňa Barbora Mišendová za zlato a bronz z juniorských ME, 
vodný slalomár Jakub Grigar, ktorý získal bronzovú medailu 
na MSJ, rovnaký cenný kov vybojovala aj vodná slalomárka  
Paulína Matulániová v K1 i zápasník Zoltán Lévai. Osobitnú  
cenu za najväčší výkonnostný skok - úspech, ktorý sa nečakal,  
teda titul Skokan roka si prevzala plavkyňa Barbora 
Mišendová.

BANSKÁ BYSTRICA 26. novembra (SITA) - Olympijská víťaz-
ka zo Soči Anastasia Kuzminová sa stala najlepšou armádnou 
športovkyňou roka 2014. Ocenenia udelili v Banskej Bystrici. 
Kuzminová triumfovala v ankete Vojenského športového cen-
tra Dukla v kategórii olympijských športov. Na trón ju vynies-
lo zlato z rýchlostných pretekov na ZOH 2014 i šieste miesto 
zo stíhacích pretekov. Ďalšími laureátmi v tejto kategórii boli  
dvaja atléti - kladivárka Martina Hrašnová a chodec Matej Tóth, 
ktorí vybojovali zhodne strieborné medaily na majstrovstvách 
Európy v Zürichu. VŠC Dukla odmenilo aj vodného slalomára 
Michala Martikána za striebornú medailu z majstrovstiev Eu-
rópy v Rakúsku v kategórii C1 i celkové víťazstvo v prestížnom 
Svetovom pohári a jeho kolegu z divokej vody Alexandra Slaf-
kovského za triumf na ME vo Viedni. Za bronz na európskom 
šampionáte v zápasení grécko-rímskym štýlom vo Fínsku  
získal ocenenie od VŠC Dukla István Lévai, za výsledky na ZOH 
aj zjazdár Adam Žampa a biatlonová miešaná štafeta Jana  
Gereková, Anastasia Kuzminová, Pavol Hurajt a Matej Kazár.

V kategórii neolympijských športov triumfoval vodný mo-
torista Marián Jung. V tomto roku získal až tri zlaté medaily, dve 

Najlepší športovec
rezortu ministra obrany 2014

2

KUZMINOVÁ JE NAJLEPŠOU
V REZORTE OBRANY

foto: Ján Miškovič
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a hádzanárovi Antonovi Frolovi si túto poctu vyslúžila držiteľka 
bronzovej olympijskej medaily v skoku do diaľky v Mníchove 
1972 a vicemajsterka Európy v rovnakej disciplíne v Ríme 1974 
Eva Šuranová-Kucmanová.

Anastasia Kuzminová mala výbornú sezónu. Na ZOH v Soči 
okrem víťazstva na 7,5 km skončila šiesta v stíhacích pretekoch 
na 10 km a bola aj členka miešanej štafety na 5. mieste. Navy-
še si doteraz najlepšie počínala v seriáli Svetového pohára. V 
SP skončila celkovo šiesta, keď v dvoch pretekoch triumfovala. 
Biatlonistka zopakovala v ankete svoje víťazstvo z roku 2010. 
Vtedy si takisto vybojovala zlatú, ale aj striebornú olympijskú 
medailu. Teraz sa stala v poradí štvrtou viacnásobnou víťazkou 
ankety KŠR SSN - po plavkyni Martine Moravcovej, ktorá má 
na konte rekordných šesť triumfov, a po vodných slalomároch 
Michalovi Martikánovi (štyri víťazstvá) a Petrovi a Pavlovi Hoch-
schornerovcoch (dve víťazstvá).

Kuzminová triumfovala s náskokom 313 bodov, ktorý je tre-
tí najvyšší v histórii. Výraznejšie zvíťazila pred ňou len dvakrát 
Martina Moravcová - v úvodnom ročníku samostatnej sloven-

skej ankety (1993) o 374 bodov a v roku 2001 dokonca o 619 
bodov. Kuzminová sa v elitnej desiatke objavila už po piaty raz, 
čo je spomedzi tohtoročných laureátov najčastejšie. Jej meno 
nechýbalo ani na jednom zo 106 hlasovacích lístkov, pričom až 
87 novinárov ju zaradilo na prvé miesto a dovedna 102 do prvej 
trojky.

Naopak, druhý v poradí - najlepší strelec play-off Stanley 
Cupu 2014 vo víťaznom tíme Los Angeles Kings hokejista Ma-
rián Gáborík - je v top 10 medzi jednotlivcami nováčik. Strie-
bornú pozíciu získal s výrazným, 126-bodovým náskokom pred 
tenistkou Dominikou Cibulkovou, ktorá sa medzi slovenskou 
elitou objavila už štvrtýkrát. O ‚bronzovej‘ priečke desiatej te-
nistky koncoročného svetového rebríčka pred novozloženou 
posádkou dvojkajaka dvojnásobných majstrov sveta Erik Vlček, 

Bratislava (SITA) - Biatlonová olympijská šampiónka zo Soči 
v pretekoch na 7,5 km Anastasia Kuzminová sa stala víťazkou 
tradičnej slovenskej ankety Športovec roka 2014, v ktorej hlaso-
valo 106 športových novinárov. V 22. ročníku ankety Klubu špor-
tových redaktorov SSN, ktorá priamo nadväzuje na niekdajšiu 
československú anketu s tradíciou už od roku 1959, triumfovala 
Kuzminová s výrazným náskokom pred hokejovým držiteľom 
Stanleyho pohára Mariánom Gáboríkom a finalistkou tenisové-
ho Australian Open Dominikou Cibulkovou.

„Rok 2014 bol krásny a plný zážitkov, najmä jeho úvod. 
Celkovo priniesol pre všetkých plno zážitkov, nielen čo sa týka 

športu. Mám rada svoju prácu, pretože to nie je len hobby. Je to 
niečo viac. Každý z nás chodí do práce a snaží sa ju vykonávať čo 
najlepšie, ja nie som výnimkou. Som veľmi rada, že ideme správ-
nym smerom a robíme radosť ľuďom, keď sa nám darí,“ uviedla 
Anastasia Kuzminová. 

V kategórii kolektívov suverénne vyhralo reprezentač-
né družstvo futbalistov Slovenska, ktoré si na jeseň v štyroch 
úvodných kvalifikačných zápasoch na Euro 2016 pripísalo samé 
víťazstvá. 

Na galavečere, ktorý sa uskutočnil 22. decembra večer v no-
vostavbe Slovenského národného divadla v Bratislave, okrem 
laureátov ankety Športovec roka už po piaty raz slávnostne 
vyhlásili aj Športovú legendu. Po boxerovi Jánovi Zacharovi, 
hokejistovi Jozefovi Golonkovi, futbalistovi Jozefovi Adamcovi 

Kráľovnou za rok 2014 je

4

Nasťa Kuzminová – športovkyňa Slovenska
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v športovej aj súkromnej oblasti. Som veľmi spo-
kojný a teším sa, že dnes môžeme bilancovať. Som 
rád, že sa mne aj celej rodine vyhýbali zdravotné 
problémy. Rodinná idylka sa prejavila aj v športe. 
Vrcholom boli ME v Zürichu a moja prvá medaila 
z významného podujatia. Podľa mojich predstáv 
však prebehla celá sezóna.“ a na desiatom kladivár-
ku Martinu Hrašnovú: „Je to pre mňa veľká česť a 
som aj prekvapená. To, že som sa dostala až medzi 
najlepších športovcov na Slovensku, je vynikajúce. 
So striebrom na šampionáte v Zürichu som maxi-
málne spokojná, zlato bolo veľmi vzdialené“.. Obaja 
sú v top 10 po druhý raz. Na siedmej priečke skončil 
najstarší tohtoročný laureát, majster sveta a aktuál-
na svetová jednotka v streľbe na trap Erik Varga. V 
top 10 sa umiestnil premiérovo, rovnako ako v po-
radí ôsmy, zjazdár Adam Žampa. Ten na ZOH v Soči 
skončil piaty v superkombinácii a šiesty v slalome. 
Deviate miesto obsadil futbalista Marek Hamšík, 
ktorý bol lídrom v úspešnom jesennom ťažení slo-
venského reprezentačného tímu v kvalifikácii o po-
stup na majstrovstvá Európy 2016 do Francúzska. V 
najlepšej desiatke je už tretí raz.

Aj v kategórii kolektívov bolo víťazstvo repre-
zentačného družstva futbalistov Slovenska úplne 
jednoznačné. Rozdiely na ďalších miestach však 
boli malé. Druhú priečku obsadila hliadka 3xC1 
vodných slalomárov, ktorá v zložení Martikán, Slaf-
kovský a Beňuš zvíťazila na MS a v zložení Martikán, 
Slafkovský a Rozmuš na ME skončila tretia. „Sme 
spokojní, po dvoch tretích miestach sme skončili 

tentoraz druhí. Na futbalistov sme nemali, mali asi najlepší rok 
v ére samostatnosti, k čomu im gratulujem. Podarilo sa nám zís-
kať piaty titul svetových šampiónov v rade, toto prvenstvo bolo 
asi najtesnejšie.“ Singlkanoisti len o päť bodov predstihli druž-
stvo strelkýň na skeet, ktoré v zložení D. Barteková, Stranovská a 
Štibravá získalo striebro na MS a zlato na ME. 

 Foto: Pavol Vitko, Ján Súkup

Juraj Tarr však rozhodol najmenší rozdiel v histórii ankety - len 
jeden bod.

S malým odstupom piaty skončil víťaz siedmich tohtoroč-
ných pretekov a držiteľ zeleného trička na štyroch etapových 
pretekoch cyklista Peter Sagan. Vlaňajší víťaz ankety Športovec 
roka sa do top 10 dostal štvrtýkrát za sebou. Atletika ako jediný 
šport má v prvej desiatke až dvoch zástupcov, zhodne tohtoroč-
ných vicemajstrov Európy - na šiestom mieste chodca Mateja 
Tótha: „Mám za sebou najúspešnejší rok v kariére, darilo sa mi 

biatlonistka Kuzminová

5

Alexander Slafkovký, Matej Tóth, Anastasia Kuzminová,
minister obrany Martin Glváč, Martina Hrašnová,
zástupkyňa zväzu lyžovania Monika Maršáleková

Martin Horňák, Miloš Bátovský, Anastasia Kuzminová, Pavol Blažek,
Miroslav Slušný, Klaudio Farmadín

Výkladná športová skriňa Slovenska
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BEAVER CREEK 15. febru-
ára (SITA) - Slovenská repre-
zentantka Veronika Velez-Zu-
zulová skončila na 4. mieste 
v slalome žien na svetovom 
šampionáte alpských lyžiarov 
v americkom Beaver Cree- 

ku. Za bronzovou medailou Češky Šárky Strachovej zaostala 
o 17 stotín sekundy. Ide o najlepší výsledok 30-ročnej Sloven-

ky z majstrovstiev sveta v kariére. Doteraz ním bolo 7. miesto  
v slalome zo Schladmingu 2013. 

Velez-Zuzulová figurovala po 1. kole na desiatej priečke, 
ale najrýchlejšou jazdou 2. kola sa posunula takmer na medai-
lovú pozíciu. Druhé kolo majstrovského slalomu žien postavil 
otec a tréner Timotej Zuzula a jeho dcéra to výrazne využila. 
„Nemám si čo vyčítať, odovzdala som maximum, aj keď me-
daila bola veľmi blízko...Na tieto preteky nezabudnem, lebo 
som zažila momenty, ktoré som predtým v kariére na maj-
strovstvách sveta nepoznala. Napríklad vyhlásenie najlepších 
na zaplnenom námestí. V prvom kole som v neštandardne 
postavenom slalome s extrémne zatvorenými bránkami po-
riadne nechytila rytmus, ale druhé kolo som si parádne užila. 
Dala som do toho všetko, nemala som čo stratiť,“ komentovala 
Velez-Zuzulová pre agentúru SITA. 

Dlhoročná slovenská slalomová jednotka sa v 1. kole pred-
stavila s číslom 12 a hoci bola na jednom z medzičasov piata, 
v cieli postupne klesla zo siedmeho na desiate miesto. Za lí-
derkou Shiffrinovou zaostala o 1,18 s. Prvé kolo postavil nór-
sky tréner s množstvom presadených bránok, čiže pretekárky  
v relatívne pomalom tempe sa nemohli poriadne dostať do 

rytmu. Druhé kolo staviteľa T. Zuzulu bolo rytmickejšie a najmä 
rýchlejšie. Jeho dcéra od prvých bránok chytila potrebný ryt-
mus a bez väčšieho zaváhania nielen že vydržala do cieľa, ale 
v závere ešte zrýchlila. Napokon ju predstihlo iba medailové 
trio. „Ak sa na to pozriem spätne, medailu som stratila v prvom 
kole, ktoré bolo naozaj netradične postavené. Na tom sme sa 
zhodli viaceré pretekárky v cieli,“ doplnila Velez-Zuzulová. 

Druhá slovenská reprezentantka Petra Vlhová (19) bola po 
1. kole tridsiata tretia (+3,05), keď nechytila rytmus v zavretých 

bránkach. Postupne nabaľovala stotinky, až sa nevošla 
do najlepšej tridsiatky. Sľubne sa vyvíjajúcu druhú jaz-
du neskôr pokazila a do cieľa prišla s obrovským od-
stupom 13,47 s za víťazkou. Nakoniec to stačilo na 44. 
mieste spomedzi 48 pretekárok, ktoré dokončili obe 
kolá slalomu. „Prvé kolo Peti rovnako ako mnohým ďal-
ším nesadlo. V druhom kole urobila veľkú chybu, pritom 
spočiatku sa jej celkom dobre darilo sťahovať stratu  
z prvej jazdy,“ vravela na adresu mladšej kolegyne  
z tímu Velez-Zuzulová. 

ADAM ŽAMPA: „ŠTVE MA, ŽE NEPREDVÁDZAM, NA 
ČO MÁM“

Slovenský zjazdár Adam Žampa ukončil vystúpenie  
na svetovom šampionáte v americkom Beaver Creeku 
19. miestom v slalome. Po Schladmingu 2013, kde bol 
pätnásty, sa druhýkrát dostal do najlepšej dvadsiatky 
v obľúbenej disciplíne na majstrovstvách sveta, ale  
k spokojnosti mal ďaleko.

„Celkom pekný výsledok na prvý pohľad, ale stačilo byť 
o tri desatiny rýchlejší a bol by som dvanásty-trinásty... Vážne 
ma to trochu štve. Všetci okolo mňa vidia, že mám na úplne inú 
úroveň lyžovania, než akú predvádzam v pretekoch,“ zamyslel 
sa 24-ročný slovenský reprezentant a sebakriticky pokračoval: 
„Napríklad na tréningu s Hirscherom či Chorošilovom som jaz-
dil úplne inak ako v pretekoch v 2. kole. Neviem ukázať v súťaži 
to najlepšie z tréningu, som na seba nahnevaný.“ 

Majstrovský slalom v Beaver Creeku rozbehol dobre. 
Technicky náročné prvé kolo s číslom 30 na hrudi dokončil  
v šestnástom najlepšom čase. V druhom kole sa však neposu-
nul vyššie, chyba v strednej časti trate ho stála možno aj se-
kundu v cieli. Tvrdil, že husté sneženie počas jeho jazdy mu až 
tak neprekážalo. Rozhodne sa na to nevyhováral. „Je pravda, 
že sa to chytalo na okuliare. Sypalo, keď som šiel ja a Ligety, 
bolo to trochu nepríjemné, ale nie až také strašné. Čo sa tý-
ka trate, vrchnú časť poliali vodou a tá bola potom perfektne 
ľadová, kým spodok zostal mäkší. Dobrý pretekár však musí 
vedieť jazdiť na každej trati,“ pripomenul Adam Žampa, šiesty 
slalomár zo ZOH 2014 v Soči. 

Otec a tréner Tomáš Žampa vystúpenie Adama na MS  

Velez-Zuzulová 
štvrtá v slalome, 
nemá si čo vyčítať

Svetový pohár
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v Colorade nevidí tragicky. Dve devätnáste miesta (kombi-
nácia a slalom) nepovažuje v slovenských podmienkach za 
neúspech. „Aj tieto preteky v slalome ukázali, že raz si hore  
a potom zase dolu. Francúz Grange sa vrátil vo veľkom štýle  
a Rakúšan Hirscher vypadol... Podmienky boli rozdielne, ale  
o tom je náš šport. Dve devätnáste miesta z majstrovstiev sveta sú 
super. Patríme do prvej tridsiatky, z ktorej môže ktokoľvek vyhrať.  
V lyžovaní je to tak. Ak budeme mať takú štátnu podporu, akú 
majú iní svetoví lyžiari z prvej tridsiatky, možno začneme  
vyhrávať aj my,“ konštatoval Tomáš Žampa. 

Foto: archív športovcov

PÓDIOVÝ HETRIK VELEZ-ZUZULOVÁ

Slovenská lyžiarka Veronika Velez-Zuzulová 
skončila tretia vo finálovom slalome Svetového po-
hára. Vo francúzskom Meribeli predviedla na krátkom 
a pomerne jednoduchom svahu konštantné a dyna-
mické jazdy, ktoré jej priniesli 19. pódiové umiestne-
nie v SP. V celkovom poradí slalomu sa Velez-Zuzulová 
posunula z ôsmej na konečnú šiestu priečku a v ren-
kingu štartovej listiny SP pre žrebovanie prvej sedmič-
ky a druhej osmičky je na rovnakej pozícii. Slovenka sa 
v Meribeli postavila už po ôsmy raz na tretí stupienok 
v (slalomových) pretekoch SP, zdobí ju aj 9 druhých 
miest (osemkrát v slalome a raz v paralelnom  
slalome) a samozrejme aj historické víťazstvá v 
špeciálnom slalome v Semmeringu v decembri 
2012 i v následnom januárovom paralelnom 
slalome v Mníchove. 

1. kole Velez-Zuzulová na prvých 
dvoch medzičasoch držala krok s dvoma 
najrýchlejšími súperkami, potom v jed-
nom oblúku príliš zahranila, čo v daných 
profilových podmienkach znamenalo 
okamžitú stratu niekoľkých desatín. 
Za Švédkou Fridou Hansdotterovou 
zaostala na  priebežne tretej 
pozícii 56 a za 
Shiffrinovou  
49 stotín. V 

druhom kole slovenská slalomárska hviezda predviedla svoj 
súčasný vysoký nadštandard a napriek menšiemu zaváhaniu  
v strede kopca sa dostala do vedenia. Na Hansdotterovú  
a najmä Shiffrinovú však nemala. Napriek tomu vybojovala 
tretie pódiové umiestnenie v rade (predtým druhá v Maribore  
a v Aare), čo sa jej podarilo prvý raz v kariére.

VERONIKINE TOTHOSEZÓNNE TOP 
SLALOMY VO SVETOVOM POHÁRI 
2014/2015:

LEVI 14.
AARE 13.

FLACHAU 5.
MARIBOR 2.

AARE 2.
MERIBEL 3.

Petra Vlhová

Veronika Velez-Zuzulová Veronika s otcom a trénerom
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co Fassinotti sa zranil v rozcvičke. Sklamali nás trocha ženy, kde 
sme očakávali pokusy bližšie k dvom metrom,“ priznal Juck.

Vypredanú halu potešili aj slovenskí reprezentanti. Matúš 
Bubeník si vytvoril absolútne osobné maximum 231 cm a po-
kúšal sa aj o slovenský rekord 235 cm, Lukáš Beer sa v hale 
zlepšil na 225 cm. „Pokusy Bubeníka na 233 a 235 cm dávajú 
tušiť veľké možnosti tohto reprezentanta. Bubeník i Beer na-
značujú výrazné zlepšenie. V Prahe na majstrovstvách Európy 
to budú mať náročné, do finále postúpi len osmička a dostať 
sa tam nebude jednoduché. Ak by aspoň jeden postúpil, pre 
našu mužskú výšku by to bolo len dobré. Pre naše podujatie 
je príjemné, že má zmysel ho usporadúvať aj pre slovenských 
účastníkov, nielen pre zahraničné hviezdy,“ dodáva Alfons 
Juck.

Banská Bystrica ašpiruje na prvenstvo v hodnotení špecia-
lizovaných mítingov vo svete. V rebríčku All-Athletics sa zara-
dila na prvé miesto s 10 482 bodmi, druhý francúzsky Rouen 
má 10 176 bodov. Banskobystričanov len veľmi ťažko niekto 
ohrozí. „Je pravdou, že tento rok sa nekoná míting v Arnstad-

BANSKÁ BYSTRICA 5. februára (SITA) - Banskobystrická lat-
ka sa vydarila, fanúšikovia druhýkrát v histórii videli na Sloven-
sku skok cez 240 cm. Katarčan Mutaz Baršim potvrdil extratrie-
du, k rekordu mítingu, osobnému i ázijskému v hale 240 cm 
pridal aj jeden pokus o svetový rekord pod strechou 244 cm. V 
minulosti videla skok cez 240 cm na Slovensku len Bratislava, 
20. júna 1990 sa na niekedy slávnom mítingu cez túto hranicu 
dostal Rumun Sorin Matei.

Baršimovi nechýbalo veľa, aby zvládol aj pokus o svetový 
rekord a zlepšenie doterajšieho maxima o jeden centimeter 
Javiera Sotomayora zo 4. marca 1989. Po prvom pokuse však 
sympatický 23-ročný Katarčan ďalej neskákal. „Som šťastný, že 
som zvládol 240 cm, čo je moje maximum. Veril som, že mô-
žem prekonať aj rekordnú výšku. Po pokuse ma pobolieval 
chrbát, nechcel som riskovať. Dnes to bola moja prvá súťaž, 
pri niektorých pokusoch bolo vidieť rezervy. Banská Bystrica 
sa mi páči a rád sa sem vrátim opäť. A možno aj po rekord,“ 
uviedol po pretekoch Baršim.

Mužská súťaž bola šou so skvelým obsadením, aké v tej-
to sezóne neuvidia diváci nikde na svete. Do Banskej Bystrice 
prišli štyria výškari s osobným rekordom aspoň 240 cm, úra-
dujúci olympijský šampión Ivan Uchov, halový majster sveta 
Mutaz Baršim i bývalí svetoví šampióni Donald Thomas a Jesse 
Williams. Organizátori pritiahli pod Urpín kompletnú svetovú 
špičku, ktorá momentálne súťaží v hale. Baršim prekonal o 2 
cm doterajší rekord podujatia Rusa Ivana Uchova, ktorý sa v 
roku 2011 ako prvý pod Urpínom pokúšal aj o 244 cm. „Dnes 
to bol historický večer. Generácie organizátorov Banskobys-
trickej latky snívali, že sa podarí zdolať 240 cm. Vyšlo to práve 
v roku 2015 v obnovenej premiére podujatia, o to je to cen-
nejšie. Musíme si to vážiť, takéto niečo nevidieť každý deň,“ 
uviedol šéf míting Alfons Juck.

Skvelé predstavenie Baršima bolo čerešničkou na torte 
vydareného večera na banskobystrických Štiavničkách. „Mali 
sme trocha aj smolu, že doterajší líder svetových tabuliek Mar-

BBL ponúkla skvelé predstavenie,
vedie svetový rebríček

Predstavovanie mužov

Predstavovanie žien
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te, ktorý bol viackrát na vrchole. Aj preto sme mali k dispozí-
cii tento rok najlepších my. Uvidíme, či sa Arnstadt vráti o rok. 
Verím, že nám partneri zachovajú priazeň aj do budúcnosti  
a budeme môcť opäť zorganizovať kvalitné podujatie,“ doplnil 
Alfons Juck.

9

Rozhovor s víťazom Baršimom 

Víťazný skok 

Dekorovanie najlepších troch mužov

foto: Ján Miškovič
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sa dostal do finále. Rozhodne som sa necítil pred súťažou tak, 
aby som vyhral kvalifikáciu. Keď som však videl moje meno na 
najvyššej priečke, bol to dobrý pocit a potešilo ma to. Finále som 
si chcel užiť, ale vôbec mi nevyšlo. Bolo v ňom veľa kvalitných 
strelcov, takže som vedel, že to bude náročné. Chýbala mi stabi-
lita, trápil som sa. Finálová účasť sa počíta, ale už by to chcelo aj 
medailu, ktorú som už dlhšie nezískal,“ uviedol pre agentúru SITA 
30-ročný Lučenčan.

Slovenský reprezentant Patrik Jány mal na majstrovstvách 
Európy v streľbe zo vzduchových zbraní v holandskom Arnheme 
šancu bojovať o medailu. V súťaži juniorov vo vzduchovej puške 
60 obsadil konečnú šiestu priečku. V kvalifikácii dosiahol 618,1 
bodu (103,6-101,6-103,0-103,1-104,1-102,7), čo bol siedmy naj-
lepší výkon, a postúpil do vyraďovacej časti. V nej sa začínalo od 
nuly a Jány si na svoje konto pripísal 119,9 bodu, čo mu už ne-
stačilo na prienik medzi trojicu najlepších. V tomto roku 18-ročný 
puškár nemal na svojej strane šťastenu, keď pri zhodnom výkone 
s Nemcom Kaiom Dembeckom neuspel v k. o. rozstrele o zotr-
vanie v súťaži. Druhý slovenský zástupca Ondrej Holko skončil  
v konkurencii 47 strelcov so 612,8 bodu na 25. mieste. Necelých 
päť bodov mu chýbalo, aby sa pridal k Jánymu vo finále. Oproti 
lanským ME v Moskve si Holko polepšil o 26 stupienkov.  

ARNHEM 6. marca (SITA) - Na majstrovstvách Európy v streľbe 
zo vzduchových zbraní v holandskom Arnheme sa v pozitívnom 
svetle predviedli slovenskí pištoliari, hoci ani oni neukončili od 
roku 2011 trvajúci kontinentálny medailový pôst reprezentantov 
SR. Juraj Tužinský výkonom 582 bodov (95-99-96-97-97-98) vy-
hral kvalifikáciu súťaže mužov vo vzduchovej pištoli 60 a postúpil 
do večerného finále, kde sa začínalo od nuly. V ňom však člen VŠC 
DUKLA Banská Bystrica vypadol z hry o medaily ako druhý v po-
radí, keď mal na konte 95,1 bodu, a obsadil konečnú 7. priečku. 
V porovnaní s lanskými ME v Moskve si polepšil o 15 stupienkov. 
Tužinský svoju piatu účasť vo finále mužskej kategórie na vzdu-
chovkovom šampionáte nepremenil na zisk druhého cenného 

kovu, ten získal v roku 
2010 v nórskom Meraake-
ri. Okrem toho bol šiesty  
v estónskom Tallinne 2005 
i dánskom Odense 2013  
a ôsmy v talianskej Brescii. 

„Bol som rád, že som 

PIŠTOLIAR TUŽINSKÝ 
V ARNHEME SIEDMY

foto: archív športovca
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ma to priklincovalo k rozbežisku.“ Dubovského zverenke bolo 
pred jej záverečným kvalifikačným pokusom jasné, že ak chce 
do finále, musí k 13,89 m z druhej série zopár centimetríkov 
pridať. „Na tretí pokus som išla s jasným úmyslom skočiť za 14 
metrov. Škoda, že som ho neudržala, lebo by to bola štrnást-
ka ako vyšitá a nebolo by čo riešiť. Takto musím byť spokojná 
len s 10. miestom.“ Pri Velďákovej poslednom 14-metrovom 
výkone v hale tak naďalej ostáva 7. marec 2014, keď v kvali-
fikácii na halových MS v Sopotoch skočila 14,10 m. Zlepšenie 
sezónneho maxima o 4 cm bolo pre skúsenú trojskokanku 
slabá útecha. „Lepší výkon roka ako nič, no je mi ľúto, že som 
neprekonala štrnástku. Keď už nič iné, teším sa aspoň z toho, 
že som sa presvedčila, že mám v nohách 14 metrov.“ 

Do očí sa jej tlačili slzy. Takú halovú sezónu ako v tomto 
roku ešte nikdy nemala. Sen o pražskom finále sa však diaľ-
karke Jane Velďákovej rozplynul po troch kvalifikačných po-
kusoch. V prvom prešľap, v druhom 629 cm a v treťom? Vyze-
ralo to na let do finále, no rozhodca zdvihol červenú zástavku. 
Opäť prešľap. Vari polcentimetrový... „Na plastelíne zanechala 
tretra len nepatrnú stopu, takmer neviditeľnú. Môj tretí skok 
bol určite finálový. Ach jaj! Chcelo to trochu viac šťastia. Žiaľ, 
už dlhodobo ho nemám,“ povzdychla si. „Neúčasť vo finále je 
pre mňa veľké sklamanie. So 629 cm nemôžem byť spokojná, 
chcela som si zlepšiť osobný rekord 656 cm, a to by na postup 
stačilo. A keď už nie osobák, tak to mohlo byť aspoň sezónne 
maximum 641 cm.“ 

Guliarske dobrodružstvo kladivárskej špecialistky Marti-
ny Hrašnovej trvalo sotva pol hodinu. Posledné 14. miesto v 
kvalifikácii sa čakalo, no menej už to, že vrhne iba 13,39 m. Na 
slovenskom šampionáte sa pri jej mene objavil o viac ako dva 
metre lepší výkon. Tridsaťjedenročná Banskobystričanka však 
dúfala, že sa súťaž bude vyvíjať trochu inak. „Po dvoch neplat-
ných pokusoch som sa snažila už len o to, aby som mala aspoň 
jeden platný zápis. Nechcela som odísť s troma neplatnými,“ 
tvrdila v mixzóne. „Na lepšie umiestenie by som potrebovala 
výrazne zlepšiť svoje osobné maximum a na to som nemala.“

V mužskej diaľke sa neskákalo extra ďaleko, posledný fina-
lista Čech Juška dosiahol 779 cm. Náš Veszelka skončil výko-
nom 724 cm (10 cm za os. rekordom) až 22. z 24. „Účasť na ME 
je pre mňa dobrá skúsenosť, no s výkonom nie som spokojný,“ 
tvrdil 19-ročný mladík. 

Guliarsku kvalifikáciu ovládol Nemec Storl, jediný preko-
nal 21 m – 21,23 m. Náš Matúš Olej mal všetky tri kvalifikačné 
pokusy neplatné.

Praha privítala po 37 rokoch atletickú Eu-
rópu. Slovensko nominovalo 28 atlétov, z  to-
ho sa predstavilo päť pretekárov z DUKLY. 

Dana Velďáková, ktorú v kvalifikácii po-
vzbudzoval aj maskot krtko, známa postavička 
z úspešného kresleného seriálu, štartovala v 
Prahe už na svojom siedmom kontinentálnom 
šampionáte v hale, pričom až päťkrát sa vtes-
nala do elitnej desiatky. „Mala som šťastie, že som v kvalifikácii 
skákala vždy medzi jednotlivými behmi, takže komentátori na 
mňa vždy upozornili divákov. Rada som stredobodom pozor-
nosti, milujem, keď ma ľudia povzbudzujú,“ uviedla dvojná-
sobná bronzová medailistka z HME, v Prahe desiata. O2 aréna 
si síce o 4 cm zlepšila tohtosezónne maximum, ale na finále to 
nestačilo. Vstupenkou do súboja o medaily bol iba výkon za 14 
m. Presne tak ako naša rekordérka odhadovala pred súťažou. 
„Hnevám sa, lebo som mala pocit, že štrnástku bez problémov 
prekonám,“ tvrdila 33-ročná Dana Velďáková, ktorá sa pokú-
šala dostať už do svojho šestnásteho finále na vrcholnom se-
niorskom podujatí. „Žiaľ, zradil ma pružný podklad. V treťom 
pokuse, ktorý bol najlepší, som sa prvými dvoma skokmi do-
stala blízko k doskočisku, no tretí som neudržala. Navonok to 
vyzeralo, ako keby som skok nedokončila, ale namiesto toho, 
aby ma to po odraze vystrelilo dopredu, neviem prečo, akoby 

HALOVÉ
MAJSTROVSTVÁ

EURÓPY
V ATLETIKE
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balo športové šťastie,“ uviedol pre agentúru SITA tréner slo-
venskej ženskej reprezentácie Pavel Kobela. K výkonu Gere-
kovej aj ostatných troch Sloveniek doplnil: „Janke Gerekovej v 
streľbe v stoji pri prvých dvoch výstreloch zafúkalo a keď po-
tom vietor ustal, ostatné pokusy už trafila. Tiež nemala výhodu 
v tom, že s číslom 2 prešliapávala trať ostatným pretekárkam, 
keďže tesne pred pretekmi začalo pomerne dosť snežiť. Orga-
nizátori mali dokonca problém odpratávať sneh z podložiek 
pri streľbe. Nič sa však nedá robiť, taký je biatlon, podmienky 
sa často menia. Čo sa týka ostatných dievčat, sme spokojní s 
tým, že postúpili ďalšie dve do zajtrajšej stíhačky. Streľbu síce 
Poliaková a Chrapánová nezvládli, ale bežecky podali jeden 
z najlepších výkonov v sezóne. Paula Fialková mala dnes zlý 
deň. Pri streľbe v ľahu chytila veľmi silný vietor a neskôr to už 
psychicky nezvládla.“

V stíhacích pretekoch Gereková obsadila 14. miesto, za 
víťazkou zaostala o 1:35,9 min, keď v troch zo štyroch strelec-
kých položiek urobila po jednej chybe. Pozoruhodný posun z 
18. priečky po šprinte až na výsledné piate miesto v stíhačke 
sa vydaril Češke Gabriele Soukalovej. Jana Gereková vybiehala 
do stíhacích pretekov z 12. miesta po šprinte s odstupom 1:11 
min za líderkou Marie Dorinovou Habertovou z Francúzska. Na 
prvej streľbe v ľahu vybielila slovenská reprezentantka všetky 
terče, zatiaľ čo viaceré pretekárky štartujúce pred ňou viackrát 
zaváhali. Gereková sa posunula z dvanástej na piatu priečku 
priebežného poradia. Pri druhej streľbe v ľahu Slovenke ušiel 
tretí výstrel a jeden trestný okruh ju odsunul na deviatu po-
zíciu. Po prvej streľbe v stoji musela Gereková opäť na jeden 
150 m dlhý trestný okruh a znamenalo to priebežný pád na 
16. pozíciu. Ani na poslednej streľbe sa 30-ročná Liptáčka ne-
vyhla jednej chybičke a do záverečného úseku do cieľa vybie-
hala z 13. priečky. Napokon ju ešte predstihla Nemka Franziska 
Preussová a Slovenka skončila štrnásta. „Určite sme spokojní 
so 14. miestom Janky Gerekovej, aj keď vieme, že má aj na lep-
ší výsledok. To vtedy, keď všetko úplne sadne. Ak by dnes dala 
na strelnici o jednu chybu menej, bola by do desiatky. Je to po-
dobné celú sezónu,“ komentoval reprezentačný tréner žien SR 
Pavel Kobela. „Dnes to bolo s počasím pokojnejšie, aj streľby 
boli lepšie. Takmer bezvetrie oproti sobote, Janka to zvládla 
relatívne dobre,“ dodal Kobela. 

V pretekoch s hromadným štartom Jana Gereková obsa-
dila s odstupom 1:00,3 min 12. priečku. O lepší výsledok ju 
pripravili dva chybné výstrely na druhej a tretej položke. Gere-
ková vyrovnala svoje najlepšie umiestnenie z MS v Kontiolahti, 
predtým bola dvanásta v rýchlostných pretekoch. „Janka Ge-
reková podala veľmi dobrý bežecký výkon. Dá sa povedať, že 
zabehla na úrovni majsterky sveta Semerenkovej. Škoda tých 
dvoch nepresných výstrelov, chýbalo trochu šťastia, aby skon-
čila do 8. miesta,“ uviedol reprezentačný tréner slovenských 
biatlonistiek Pavel Kobela. 

Kontiolahti (SITA) - Tromfom desaťčlennej slovenskej vý-
pravy na majstrovstvách sveta v biatlone vo fínskom Kontio-
lahti (5.- 15. marca) by mala byť Jana Gereková. Tridsaťročná 
Liptáčka v aktuálnej sezóne Svetového pohára štyrikrát do-
siahla umiestnenie v prvej desiatke a dvakrát siahala až na pó-
diové miesta. Najprv to bolo začiatkom januára v nemeckom 
Oberhofe, kde v pretekoch s hromadným štartom skončila 
piata. O dva týždne neskôr v talianskej Anterselve si v rých-
lostných pretekoch vybojovala štvrté miesto.

V rýchlostných pretekoch Slovenka Jana Gereková skon-

čila na solídnom 12. mieste. Po prvej streľbe patrila skúsenej 
Liptáčke výborná 6. pozícia, ale na druhej streľbe v stoji urobi-
la dve chyby a po dvoch trestných okruhoch sa jej vzdialil útok 
na možné medailové pozície. Za víťazkou zaostala o 1:11,3 
min. Dvanáste miesto nie je Gerekovej najlepší výsledok z 
majstrovstiev sveta. V roku 2008 v Chanty-Mansijsku bola ôs-
ma v stíhacích pretekoch a z pretekov s hromadným štartom 
má desiate aj jedenáste miesto z MS 2013 v Novom Meste na 
Morave a MS 2012 v Ruhpoldingu. Pred dvoma rokmi na mo-
ravskej Vysočine bola aj jedenásta v šprinte. „Dvanáste miesto 
z týchto náročných pretekov berieme. Dnes nám trochu chý-

Majstrovstvá sveta
v biatlone
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dualít. Preto som nechcel robiť na Janku nejaký veľký tlak. Ani 
pred sezónou, ani pred Kontiolahti sme si nestavali medailové 
ciele. Aby to bolo umiestnenie do desiateho miesta na maj-
strovstvách sveta, to však áno. Škoda. Trikrát sa jej to v Kon-
tiolahti tesne nepodarilo. Ale byť trikrát v prvej pätnástke na 
svetovom šampionáte, to nie je na zahodenie.“

Ivor Lehoťan

Pavel Kobela viedol Janu Gerekovú, slovenskú líderku na 
svetovom šampionáte v Kontiolahti, od minulej jari. Po jej ne-
zdare s iným trénerom v olympijskom Soči ju chcel preonačiť 
v tom, aby si biatlon znova začala užívať. Veril, že s tým prídu aj 
dobré výsledky. Štyri umiestnenia vo Svetovom pohári v prvej 
desiatke, jej prekročené osobné maximá (štvrté

a piate miesto) svedčia o tom, že Gerekovú vytiahol z ma-
razmu, do ktorého upadla na konci olympijskej zimy. „Janke 
musím poďakovať za celú sezónu,“ hodnotil Kobela. „Ona je 
jedna z mála v kolotoči Svetového pohára, ktorá absolvovala 
skoro všetky štarty v ňom. Okrem Pokljuky, kde sa nedostala 
do behu s hromadným štartom. Takisto štafety. Dávam pred 
ňou klobúk dolu. Veľká škoda, že sa nám na majstrovstvách 
sveta v Kontiolahti nepodarilo pretaviť bežeckú formu, ktorú 
mali dievčatá o čosi lepšiu oproti predchádzajúcim týždňom. 
Bola veľká škoda, že sa nepodarilo zvládnuť prvý úsek bez 
trestného okruhu.“ Kobela pristúpil na jar 2014 na Gerekovej 
videnie najbližšej zimy. Vnímal, že ju nemôže nasilu hnať do 
medailových úspechov. O niečo také nebrnkol slovkom, ani 
len zmienkou. V Gerekovej prípade sa to ukázalo ako vhodné. 
„Istú vnútornú motiváciu vyhrať musí mať každý športovec, 
ale my nie sme ako národ stavaní na to, aby sme ten tlak bež-
ne zvládali,“ pokračoval Kobela. „Máme len pár takých indivi-

13

foto: Ján Miškovič

Tréner Pavel Kobela

Reprezentačné družstvo biatlonistov
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okolí. Aj vďaka tomu sme zvládli mesačné odlúčenie od rodín 
na výbornú. Matej Tóth tu navyše oslavoval 32. narodeniny, 
spolu so mnou taktiež meniny a k meninovým oslávencom sa 
pridal aj reprezentačný tréner Roman Benčík. Takže po dob-
rej večeri v reštaurácii Il Gusto, kde sme sa stravovali,  sme si 
štrngli šampanským,“ netajil spokojnosť tréner Spišiak.

Aké je to oslavovať narodeniny aj meniny tisíce kilometrov 
od domova? „Za tie roky som si už zvykol. Počas mojej 19-roč-
nej kariéry som bol mimo domova snáď 15 krát. Väčšinou si so 
svojimi blízkymi pripijem tesne pred odchodom na sústrede-
nie a deň narodenín symbolicky oslavujem s mojou „športo-
vou rodinou“.“

„Zdravotne boli na tom takmer všetci dobre. Problémy 
sa vyskytli u Patrika Speváka, ktorý si ešte z domu priniesol 
nedoliečené zranenie holennej šľachy. Je to veľmi nepríjemné 
„chodecké zranenie“. Paťo si zranenie, aj vďaka starostlivosti 
fyzioterapeuta Mareka Vrbu, defi nitívne doliečil a v závere sú-
stredenia sa rozbehol- navyše sa dostal do dobrej tréningovej 
pohody. Škoda, že po vynikajúcich 2 týždňoch sa zranil Anton 
Kučmín. Veríme, že sa dá rýchlo dokopy, aby stihol absolvovať 
jarné štarty v plnej forme. Ostatní trénovali veľmi slušne,  mys-
lím, že sa máme na čo tešiť v prvých štartoch sezóny,“ zhodno-
til momentálnu situáciu tréner Spišiak.

Viac o Safari:
Po náročnom dni (v sobotu som absolvoval 55km), sme 

si v nedeľu vyrazili na Safari. Ráno sme si niektorí ešte ľahko 
potrénovali a na obed sme sa vydali do neďalekej prírodnej 
rezervácie Rietvlei. Minulý rok sme boli na komerčnejšom Sa-
fari, toto bolo viac v prírode, kľudnejšie. Navyše sme obedovali 
priamo v historickom dome z 19.st., tradičné juhoafrické jedlo 
Boboti (mleté mäso s ovocím na kari). Pre mňa bolo najväčším 
zážitkom byť asi 3m od obrovského nosorožca s mláďaťom. 
Mali sme zaplatenú prehliadku celého parku, takže zaujímavý 
bol aj výklad o zvieratách. 

JAR v číslach Mateja Tótha:
Pobyt: 7.2.-8.3. (29dní)
Miesto: Johannesburg- Boksburg
Nadmorská výška: 1700m.n.m.
Počet natrénovaných kilometrov: 686km (24,5km/deň) 
Dĺžka tréningov: 75hodín (160min/deň)
Najdlhší tréning: 42km
Najviac km/deň: 55km
Hodín regenerácie: 62hodín(132min/deň) 

nrtm. Matej Tóth

Slovenskí chodeckí reprezentanti absolvovali štyri trénin-
gové týždne pred novou sezónou v takmer ideálnych trénin-
gových podmienkach, nadmorská výška 1700m.n.m. a letné 
počasie, na sústredení v Juhoafrickej republike. „Podarilo sa 
nám skĺbiť našu tréningovú skupinu s Romanovou Benčíko-
vou. Osem účastníkov ME v Zurichu (Gáliková, Czaková, Kuč-
mín, Spevák, Tóth, Majdán, Tišťan, bežkyňa Katarína Berešová), 
dopĺňal juniorský reprezentant Nitran Michal Morvay. O rege-
neráciu sa, okrem hotelového bazéna, staral hlavne náš duk-
lácky fyzioterapeut Marek Vrba,“ predstavil africké osadenstvo 
atletický tréner roka Matej Spišiak.

Chodci neboli na africkom kontinente nováčikovia. Už 
minulý rok strávili v Juhoafrickej republike takmer celý január. 
„Oproti minulému roku nastali predsa nejaké zmeny,“ objas-
ňuje situáciu náš najúspešnejší chodec Matej Tóth. „Bývali sme 
síce opäť v Johannesburgu, ale  na inom mieste ako vlani. Boli 
sme v oveľa kľudnejšej štvrti- domáci vravia, že bezpečnejšej- 
len s rodinnými domami a vyni-
kajúcimi cestami na naše trénin-
gy. Vyšli sme z hotela a mohli 
sme začať trénovať. Posunuli 
sme aj termín sústredenie bližšie 
k sezóne, aby nás po teple neča-
kal ďalší mesiac v chlade. Takto 
hneď po príchode začína sezó-
na a veríme, že počasie nám už 
zimné prekvapenie neprinesie. 
Ďalšou príjemnou zmenou je 
pridruženie tréningovej skupiny 
Romana Benčíka,“ objasňuje si-
tuáciu náš najúspešnejší chodec 
Matej Tóth. 

„Aj tento rok nám veľmi s 
organizáciou a logistikou pomá-
hal juhoafrický chodecký tréner 
Carl Meyer. Pomohol nám už s 
výberom samotného miesta, ale 
aj po našom príchode sa nás hneď ujal a nezištne nám pomá-
hal, takže keď sa našla nejaká drobnosť, ktorá nám chýbala, 
okamžite to vyriešil. Takto nám požičal chladničku, termo box 
na tréningy, bicykel, kolečko na meranie vzdialeností, zorgani-
zoval dovoz pitnej vody a mohol by som pokračovať. Navyše 
takmer celé sústredenie s nami absolvovala aj jeho zverenky-
ňa Anel Oosthuizen (účastníčka MSJ v Eugene) a na niektoré 
tréningy sa pridal najlepší africký päťdesiatkar Marc Mundell, 
ktorý by sa mal aj tento rok predstaviť v Dudinciach na tradič-
nej 50-ke“ chválil podmienky Matej Tóth.

Keďže  boli chodci v Afrike 4 týždne, okrem dôležitej fyzic-
kej regenerácie bola nemenej podstatná aj psychická pohoda. 
„Tú sme si okrem kontaktu s našimi blízkymi prostredníctvom 
internetu, zabezpečovali aj tradičnými nedeľnými výletmi. 
Absolvovali sme Safari, grilovačku u trénera Carla, turistiku po 

Duklácki chodci
sa pripravovali na sezónu

v Afrike
okolí. Aj vďaka tomu sme zvládli mesačné odlúčenie od rodín 
na výbornú. Matej Tóth tu navyše oslavoval 32. narodeniny, 

Horný rad: tréner Roman Benčík, tréner Matej Spišiak,
Anton Kučmín, Matej Tóth, Dušan Majdan
Dolný rad: Patrik Spevák, Mária Gáliková, Martin Tišťan,
fyzioterapeut Marek Vrba, Mária Czaková

Matej Tóth
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Porozprávala som sa s kapitánom, predstavila som sa, spýtala 
som sa ich na meno či ako dlho už lietajú. Podotkla som, že 
možnosť byť v kabíne je pre mňa obrovský zážitok, za ktorý 
im veľmi ďakujem,“ prezradila plavecká univerzálka, ktorá si po 
krátkej návšteve šla plná dojmov sadnúť na svoje miesto. Krát-
ko po nečakanom zážitku však prišiel ďalší - ešte väčší, pre bež-
ného smrteľníka prakticky nedosiahnuteľný. „Letuška k nám 
prišla s odkazom od kapitána, že Katarína sa má prísť pozrieť 
na pristávanie, ak chce. To bol pre mňa úplne najkrajší zážitok, 
teda okrem olympiády, samozrejme. Videla som všetko - ako 
piloti komunikujú s riadiacou vežou, všetko mi povysvetľovali, 
čo ako funguje. Úplne super,“ dodala nadšená plavkyňa.

GRAZ 7. marca (SITA) - Skupina plavcov VŠC DUKLA v po-
lovici februára vycestovala na vysokohorské sústredenie do 
Mexica (La Loma 1900m.n.m.). Športové stredisko bolo na 
vysokej úrovni po všetkých stránkach (materiálne vybavenie, 
strava, regenerácia, 25/50m bazén). Plná dojmov sa z vysoko-
horského sústredenia vrátila úradujúca najlepšia slovenská 
plavkyňa Katarína Listopadová. 

„Bolo to tam fakt super. Podmienky na šport, nielen plá-
vanie, boli úplne úžasné. Naplávala som okolo 140 kilometrov 
za dvanásť dni, k tomu nejaké behy a ‚posilka‘. Úvodné dni sa 
trénovalo veľmi ťažko, bolo cítiť nadmorskú výšku. Prvé tré-
ningy som sa vo vode vyslovene trápila. Vstávala som každý 
deň o štvrtej ráno a pred piatou sme už skákali do vody. Po-
poludňajší tréning bol od pol druhej, medzitým sme mali čas 
na oddych. Celá výprava sme sa zhodli, že to bolo jedno z naj-
lepších sústredení vôbec. Chceli by sme sa tam niekedy vrátiť,“ 
rozhovorila sa účastníčka olympijských hier v Londýne 2012 
Katarína Listopadová.

Pre zverenku Dirka Langeho a Miroslava Machoviča bol 
návrat do Európy poriadnym prekvapením. Nie preto, že meš-
kanie prvého lietadla spôsobilo nestihnutie všetkých ďalších 
letov znamenajúce trojdňovú cestu domov, ale vďaka zážit-
kom na palube jedného zo strojov. „Počas letu zo San Luis Po-
tosí do Mexica City letuška ponúkla záujemcom možnosť po-
zrieť sa do vnútra kokpitu. My plavci sme tam na chvíľu zašli. 

Listopadová naplávala
v Mexiku 140 km za 12 dní

19
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„Samozrejme! Išli sme na ne po pár tré-
ningoch, na 5-kilometrovej trati som z 20 
súťažiacich skončil štvrtý. Na ďalších, o dva 
mesiace v Novom Meste nad Váhom, som 
dokonca zvíťazil! Neustále som sa zlepšoval, 
cestoval som po celej republike – to bola mo-
ja najväčšia motivácia. Neexistoval najmenší 
dôvod dať chôdzi zbohom.“
l Ak by ste sa nezamilovali do chôdze, 

s akým športom by sa spájalo meno Juraja 
Benčíka?

„Miloval som futbal. Možno aj preto, lebo 
ho hrával môj otec. Fascinovala ma tiež cyk-
listika, obdivoval som naše vtedajšie hviezdy 
Jana Kubra, Vlasta Ružičku. Ak by som neostal 
pri chôdzi, asi by som sa venoval nejakej vytr-
valostnej disciplíne.“
l Začínali ste ako chodec, potom ste bo-

li súčasne chodec aj tréner, od roku 1981 už 
len tréner. Čo je ťažšie – kariéra vrcholového 
športovca alebo trénerské remeslo?

„Rozhodne práca trénera. Ako pretekár 
zodpovedáte len sám za seba. Ako tréner 
aj za mnohých ďalších, je to výrazne väčšie 
bremeno.“
l Ako ste sa dostali k práci kouča?
„Celkom náhodou. Keď Jožko Burcl od-

išiel študovať do Bratislavy a tam vážnejšie 
ochorel, ostali sme v Trnave sami. Juraj, čo 
budeme teraz robiť? – pýtali sa ma bezradne 
chalani z tréningovej skupiny. Tak som sa cho-
pil oprát a začal som im pripravovať tréningy. 
V roku 1962 som poslal žiadosť na atletický 
zväz, že mám záujem absolvovať trénerský 
kurz. Od generálneho sekretára pána Ovečku 
som dostal zamietavú odpoveď – vraj nemô-
žem, lebo nemám osemnásť. Nevzdal som 
sa, napísal som mu dlhý vysvetľujúci list a – 
dostal som výnimku. V šesťdesiatom piatom 

Stál pri zrode športovej chôdze na Slovensku a do tejto exotickej disciplíny 
sa úplne zamiloval. V 80. rokoch 20. storočia mu prischol prívlastok chodecký 
mág. Niektorí sa nad ním sarkasticky uškŕňajú, no patrí mu právom. Úspešnej-
šieho kouča slovenská atletika, ktorý je v jej službách už 55 rokov, nikdy nema-
la. Trénoval olympijského víťaza, majstrov Európy, vicemajstrov sveta i Európy. 
Juraj Benčík je od sedemdesiatnik.

l Stále pôsobíte mlado, ste plný energie. Všimli ste si vôbec, že sa blíži 
sedemdesiatka?

„Vek neoklamete, človek starne, a s tým sú spojené isté prejavy. Kedysi som 
sa celý rok túlal po svete, zo sústredenia na sústredenie, ale teraz som najrad-
šej, keď môžem byť doma s rodinou, s vnúčatami. To je najväčšia zmena.“
l Kedy ste prvý raz zistili, že existuje športová chôdza?
„S rodičmi som so zatajeným dychom počúval rozhlasové reportáže  

z olympiády v Helsinkách, kde bol hrdina Emil Zátopek. Spomínali aj aké- 
hosi Doležala, ktorý získal striebro v chôdzi na 50 km, a to meno mi ostalo  

v pamäti.“
l A kedy ste stretli prvý raz ozajstného chodca?
„V roku 1960, keď som nastúpil do 1. ročníka na SPŠ strojníckej v Trnave, 

kde som sa zoznámil s Jožkom Burclom, v tom čase československým junior-
ským reprezentantom.“
l Pamätáte sa na svoje prvé chodecké preteky?

Tréner je ako chemik:
mixuje a – čaká

Juraj Benčík s Jozefom Burclom

Juraj Benčík
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som mal už prvého dorasteneckého majstra 
Československa – Pavla Beňa.“
l Aké tri vlastnosti by nemali chýbať špič-

kovému trénerovi?
„Láska a oddanosť k tomu, čo robí, intuí-

cia, cit a tiež odvaha. No a, samozrejme, musí 
byť odborník.“
l V čom je najväčšie čaro trénerskej 

roboty?
„Niet nad pocit, keď zistíte, že to robíte 

dobre. Tréner je ako chemik v laboratóriu či 
ako slávny ruský šľachtiteľ a ovocinár Mičurin. 
Každému v rámci tréningu namixujete niečo 
špecifické a čakáte, čo z neho bude. Krásne je  
i to, keď vaša práca prináša radosť iným. Na-
príklad po olympiáde v Soule 1988 ma zasta-
vovali úplne cudzí ľudia a ďakovali mi za pek-
ný zážitok z Pribilincovej zlatej dvadsiatky...“
l Na čo vo svojej trénerskej kariére ste 

najviac pyšný?
„Juj, toho je veľa... Na Pribilincov olympij-

ský triumf, medaily z MS a ME, na fakt, že cez 
moje ruky prešlo vyše 500 chodcov a väčšina 
pochopila, že popri športe je nutné aj vzdelá-
vať sa. Mnohí ku mne prišli s učňovkou, a keď 
končili, mali vysokoškolský diplom. Viacerí sa 
uchytili aj v bežnom živote – sú z nich leká-
ri, právnici, docenti, Peťo Korčok je predseda 
nášho atletického zväzu. Som hrdý, že nik  
z mojich zverencov nedopoval, no aj na to, 
že od roku 1978 som mal pretekára na kaž-
dom vrcholnom podujatí. Aj na vlaňajších ME 
v Zürichu – síce nie našich, ale maďarských 
Rácza a Madarászovú.“
l Vymenujte päť zverencov, s ktorými sa 

vám najlepšie pracovalo...
„Paľkovia Blažek a Szikora, Jožo Pribilinec, Peťo Korčok a Maťo Tóth. Je prav-

da, že s Pribilincom som mal občas konflikty, ale on ich potreboval. Nakopli ho 
a priniesli mu progres.“
l O vás ide chýr, že ste veľmi prísny tréner. Myslíte si to aj vy?
„Ak máte v skupine viac takých, na ktorých treba byť tvrdší, potom sa 

niekomu môže zdať, že som prísny. Napríklad na Igora Kollára som musel byť 
prísny, no na Blažeka nikdy. Nemusel som ho kontrolovať, či je na sústredení o 
desiatej v posteli a nezabáva sa nebodaj niekde na diskotéke. Som prísny, keď 
si to vyžaduje situácia.“
l Trénovali ste Jozefa Pribilinca, jediného slovenského atletického olym-

pijského víťaza. Čo si myslíte, dočkáte sa ďalšieho?
„Olympijské zlato očakávam od Maťa Tótha. Verím mu! Má na to, v Riu bu-

de v najlepšom chodeckom veku. Samozrejme, bude mať zdatných súperov, 
ale už neraz dokázal, že s nimi v pohode drží krok.“
l Máte nesplnený chodecký sen?
„Sníval som o chodeckom Svetovom pohári na Slovensku, no neviem, či sa 

mi to splní ešte do konca života.“
l S chôdzou ste pochodili temer celý svet. Kde sa vám najviac páčilo?
„Na svete je nespočetne veľa krásnych miest. Všade, kam človek príde, nie-

čo ho osloví, uchváti. Úžasné je Štrbské Pleso, veľmi sa mi páčilo v Mexiku, kde 
som od roku 1980 prežil – to som si vypočítal – na sústredeniach dohromady 
2,5 roka. Obdivoval som Kubu, Brazíliu, dva roky som prežil pri bergenských 
fjordoch ako nórsky šéftréner chôdze. Pastva pre oči je alpská príroda v St. Mo-
ritzi či v talianskom Livigne.“
l Od jesene 2013 sa kľúčovo venujete už len mládeži. Napĺňa vás to?
„Veľmi! V Podlaviciach trénujem dve 20-členné skupiny a na Bacúchu mám 

asi osemnásť detí. Je nádhera sledovať, ako sa tieto 6 – 7-ročné detičky snažia, 

tešia sa na tréning, o pretekoch ani nehovoriac. Sú veľmi vďačné. Učím ich len 
chodeckú techniku, všetko ostatné je hra. V uplynulom desaťročí som cítil, že 
ma to ťahá znova späť k mládeži. Vlastne, vrátil som sa len tam, kde som ako 
17-ročný trénerský ucháň začínal.“
l Bezmála polstoročie ste zviazaný s banskobystrickou Duklou, vždy sa  

k nej hrdo hlásite...
„Dukla je môj druhý domov, každá bunka môjho tela je duklianska. Dostať 

sa tam bol vždy môj sen. Teraz som jej člen už 48 rokov. V Dukle som našiel 
výborné podmienky ako športovec aj ako tréner.“
l Čo robíte, keď nie ste na tréningu či na pretekoch? Ako relaxujete?
„Trávim čas s vnúčatami, najmä s najmenším Šimonkom. Chodíme na pre-

chádzky, hráme sa spolu, vymýšľame huncútstva. 
l Čo by ste si želali k sedemdesiatke?
„V prvom rade zdravie – pre seba i pre moju rodinu. To podmieňuje všetko 

ostatné. No mám ešte jedno želanie, ktoré sa mi, dúfam, splní až o poldruha 
roka. Rád by som sa tešil zo zlata Mateja Tótha na olympiáde. Nič iné by ma viac 
nepotešilo. Ja tým naozaj žijem.“

Gabriel Bogdányi
foto: archív

Preteky
v Banskej Bystrici

Na výstave v Medzilaborciach

Na vyhlásení atléta roka
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pomenej, podarilo. Na tréning na bežkách, ktorý Michal Mar-
tikán, dvojnásobný vodnoslalomársky olympijský víťaz, pravi-
delne zaraďuje do svojej zimnej časti prípravy na novú sezónu, 
si prizval Daniela Kuzmina, Nastinho manžela.

 „Daniel Kuzmin mi trochu pozmenil bežeckú techniku,“ 
rozprával o ich práci Martikán. „Ide o pár detailov, ktoré mi 
opravil v technike. Beháme aj klasickým štýlom, aj skejtom. 
Striedam ich. Daniel ma zasvätil aj do toho, ako sa mažú sklz-
nice. Videl som, že je to až alchýmia. Na dobrom mazaní sa dá 
ušetriť veľa síl, ale tiež, naopak, aj veľa stratiť. Bola to zaujíma-
vá spolupráca, prevažne dvojfázový bežecký tréning.“

Martikánove objemy boli denne 50 až 60 kilometrov. To 
už nie je maličkosť! Na takú porciu potrebuje mať ktokoľvek 
dobrú bežeckú techniku, aby ich nielen zvládol, ale aby mala 
príprava na úzkych lyžiach aj zmysel.

„Už pred tromi rokmi sa na mňa obrátil v súvislosti s tým-
to Richard Galovič, manažér projektu Team Slovakia, ktorého 
súčasťou sú Nasťa aj Michal,“ rozprával Kuzmin. „Požiadal ma, 
aby som napísal pre Michala tréningový plán na sústredenie 

na bežkách. Už vtedy ma chceli zavolať na niektoré Michalo-
vo sústredenie, ale v tom čase som bol neustále s Nasťou na 
Svetových pohároch či na príprave. Nedalo sa mi to časovo 
zvládnuť. Keďže Nasťa tento rok pre známe okolnosti nejazdí, 
mohol som byť už dvakrát s Michalom na Štrbskom Plese. Naj-
prv začiatkom januára a teraz minulý týždeň.“

Kuzmin, ktorý roky zostavuje Nastin tréningový plán, čiže 
šitý na mieru žene, musel brať do úvahy, že dostal na starosť 
bežkársky tréning športovca z iného športu. Najprv sa teda 
poradili.
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NA OLYMPIÁDU 
V RIU

VODÁCI UŽ MYSLIA

Vo vodnom slalome sa v roku 2015 začína olympijská 
kvalifikácia a tlak na nositeľov najcennejších medailí sa zväč-
šil. Nikto z vodákov nevyčnieva do takej miery, že si môže byť 
olympijskou nomináciou istý. 

Singlista Michal Martikán so svojimi piatimi olympijskými 
medailami je pre Alexandra Slafkovského veľkou inšpiráciou.

Dvojnásobná olympijská víťazka Elena Kaliská vo veku, keď 
len málokto vydrží s vrcholovým športom, sa zasa snaží prina-
vrátiť si v súboji s Janou Dukátovou kajakársky piedestál.

„Ako všetci si asi najviac želám zdravie a pohodu, vnútor-
ný pocit pokoja,“ určila si základné priority E. Kaliská.

Možno aj preto zmenila trénera, namiesto Juraja Ontka 
som si zvolila Petra Cibáka staršieho. „Sľubujem si od toho, že 
opäť budem siahať po najvyšších métach. Sama som zveda-
vá, ako sa nám bude spolupracovať, ako budem napredovať. 
Dostala som sa do skupiny s viacerými, napríklad s kajakárom 
Martinom Halčinom, a to by mi mohlo pomôcť,“ dodala vo-
dácka legenda. Nestarnúca Kaliská potrebovala životabudič. 
Dvojnásobná olympijská víťazka si navykla byť na výslní, po-
tom nastal pokles a na OH v Londýne  už chýbala.

„Hľadala som pohodu, z toho vyplývali nevýrazné výsled-
ky. Chcem zaútočiť na všetky nedostatky, ktoré ma brzdia. Ak sa 
mi podarí trafiť presne do čierneho, tak moje meno by sa malo 
objavovať častejšie na vrcholných podujatiach,“ spresnila.

Singlista Alexander Slafkovský sa už nastavil na novo-
ročnú zmenu v príprave. „Prvýkrát niečo pomením. Rešpek-
tujeme nominačné kritériá, preteky sa začínajú v auguste na 
Svetovom pohári vo francúzskom Pau, nasleduje španielske 
Seu a majstrovstvá sveta v Londýne, v novembri testovacie 
preteky v Riu, celý cyklus sa uzavrie na ME v Liptovskom Miku-
láši 2016,“ povedal singlista. Dodal, že prípravu tak posúvajú  
o jeden mesiac neskôr.

„Takto sa kritériá nastavili, nehľadám v tom klady či zápo-
ry, verím, že ani počas roka sa už nič na tomto systéme nezme-
ní. Budeme mať dostatok pretekov, aby sa ukázalo, kto sa na 
olympiádu najlepšie pripravil,“ dodal Alexander Slafkovský.

ZO MARTIKÁNOVHO DENNÉHO OBJEMU KUZMINA
AŽ POSADILO…

Čo sa pieklo tri roky, sa teraz, keď je dvojnásobná olym-
pijská víťazka v biatlone Anastasia Kuzminová tehotná a behá 

Michal Martikán

Alexander Slafkovský
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srdcom boli oveľa vážnejšie.“
Jozefovi Martikánovi rozťahovali upchaté cievy, ktoré 

boli v takom stave, že mohli spôsobiť aj totálny kolaps srdca.  
Z nemocnice v Banskej Bystrici ho prepustili len pred desiatimi 
dňami, nasledoval oddych a diéta.

„Lekári mi cestu do Al Ainu a Penrithu neodporúčali,“ vy-
svetlil. „Predsa len je to ďaleko a toľko hodín presedieť v lie-
tadle by bol skôr hazard.“

Do Al Ainu chodieva Michal Martikán pravidelne. Navy-
kol si na tieto pobyty, ktoré v mnohom predstavovali prínos. 
„Okrem jedného,“ dodal tréner a otec Jozef Martikán. „V okolí 
ťažko hľadať niečo na rozptýlenie, voľný čas v púšti ťažko vy-
pĺňať, čo je dosť náročné na psychiku. Aj preto si teraz zvolil 
väčšiu pestrosť presunom do Penrithu. V Al Aine pobudne do 
23. februára, v Penrithe do 28. marca a cestou späť sa znovu 
zastaví v Al Aine.“ 

 Michal Martikán sa venoval v zimných mesiacoch hlavne 
kondícii a že je na tom dobre, nasvedčovali rôzne parametre. 
„Niečo si odlyžoval, turisticky odchodil, čo však až také vý-
nimočné nebolo, pretože bol na tom kondične vždy dobre,“ 
skonštatoval Jozef Martikán. „Teraz už bude len dôležité, aby 
sa bez problémov preladil na teplo a vodu.“

„Michal mi vysvetlil, čo chce jazdiť a ja som podľa toho 
postavil tréning. Na prvom bežkárskom sústredení bol ešte 
v decembri v talianskom stredisku Livigne. Odtiaľ mi posielal, 
koľko a čo najazdil. Na základe toho som pripravil plán na ďal-
šie dve sústredenia.“

Kuzmin je päťnásobný účastník majstrovstiev sveta v kla-
sickom lyžovaní. Naposledy behal na MS v roku 2011 v Osle. 
Keď mu Martikán z Livigna poslal najazdené objemy na bež-
kách – až 60 kilometrov denne – Kuzmina od prekvapenia až 
posadilo…

„Bol som naozaj dosť prekvapený tým, koľko najazdí. Jeho 
denná porcia na bežkách, to je objemový tréning pretekárov 
na vysokej úrovni v biatlone či bežeckom lyžovaní na začiatku 
objemovej prípravy na snehu,“ konštatoval Kuzmin. Jeho pre-
kvapenie sa tým však nekončilo…

„Mišo jazdí skejtom veľmi dobre,“ chválil Kuzmin Mar-
tikána. „Na druhom sústredení sa zlepšil aj v klasickom štýle 
behu. V jeho rámci sme už začali jazdiť viac práve klasicky, 
ako skejtom. Martikán ako športovec je ako špongia – vložíš 
doňho myšlienky, poradíš, čo musí urobiť a on to rýchlo vstre-
be a jazdí ako treba. Snaží sa to urobiť nie na sto, ale na stopäť-
desiat percent. Nie je to náhoda, že vie hrať dobre aj hokej či 
tenis. Klasickú techniku bežkovania už zvládol na dosť vysokej 
úrovni. Dokonca sme odjazdili aj tréningy zamerané práve na 
techniku. Môžem povedať, že všetko, čo Michal v športe za-
čne, zvláda s veľkým profesionalizmom a na vysokej úrovni.“

Ivor Lehoťan, denník Šport

MARTIKÁN NA  DVOJAKÉ SÚSTREDENIE,
DO PÚŠTE I AUSTRÁLIE

Vodný slalomár Michal Martikán si v týchto dňoch pred 
odletom balil batožinu, aby sa do nej vošlo všetko, čo na pol-
druhamesačnom sústredení potrebuje. Počas neho stihne dve 
destinácie, najskôr arabský Al Ain, potom austrálsky Penrith  
a znovu návrat do Al Ainu v Spojených arabských emirátoch. 
Takáto kombinácia sústredení je pomerne nevšedná, no päť-
násobný olympijský medailista Michal Martikán si ju zvolil úče-
lovo, pretože každý jeden kanál poslúži inak. Tentoraz sa však 
bude musieť zaobísť bez svojho trénera a otca Jozefa Martiká-
na. Zdravotné dôvody boli natoľko vážne, že zostal doma.

„Nahradí ma môj ďalší syn Tomáš,“ ozval sa z domáceho 
liečenia. „Ku všetkým mojim trampotám sa teraz pridala aj an-
gína, musím však povedať, že predchádzajúce komplikácie so 

foto: Ján Miškovič, Daniel Kuzmin

Martikánová
zimná príprava

v Tatrách

Elena Kaliská
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– tréningové ukazovatele jasne 
naznačovali, že som v lepšej for-
me ako pred vlaňajším európ-
skym šampionátom v Zürichu,“ 
hodnotil Matej svoje skvelé 
sobotné chodecké sólo. „Veľká 
vďaka patrí úžasným divákom. Aj 
vďaka ich povzbudzovaniu som 
preteky dotiahol do úspešného 
konca. Som šťastný, ba až dojatý, 
že som špičkový výkon predvie-
dol v Dudinciach, kde ma mohla 
vidieť celá rodina i moji priatelia. 
O to viac si svoj výkon cením.“ 
Tóth šliapal celý čas uvoľnene, 
bez náznaku čo i len štipky krí-
zy. Aj v obrovskom fyzickom vy-
pätí dokázal vyčarovať na tvári 
úsmev, prehodiť slovko-dve  
s trénerom Matejom Spišiakom 
či niekým z rodiny. Popri trati ho 
povzbudzovali manželka Lenka 
s dcérkami Emmkou a Ninkou, 
otec Viliam, mama Katarína, brat 
Michal, švagor a šéf Slovenského 
atletického zväzu Peter Korčok  
s manželkou Majkou i svokrovci. 
„Vždy sa maximálne sústredím na 
preteky, úsmevmi a zamávaním 
však dostávam zo seba napätie. 
Je to akoby signál pre mojich 
blízkych, že všetko je v poriadku, 
cítim sa fajn a mám všetko pod 
kontrolou. Aj keď som cítil život-

nú formu, na svetový rekord som nemyslel. Moderátori hneď 
od začiatku zdôrazňovali, že šliapem v rekordnom tempe, no 
ja som tieto myšlienky vytesnil z hlavy. Do cieľa ostávalo pri-
veľa kilometrov a päťdesiatka je nesmierne zradná. Dával som 
si pozor, aby som sa priskoro nedostal do prehnanej eufórie, 
na čo som potom mohol v závere doplatiť,“ pripomenul Tóth. 
„Ak by ešte stále platil Nižegorodovov svetový rekord 3:34:14, 
potom by som mal asi motiváciu hnať sa za ním. Už však ne-
platí, preto som si išiel svoje preteky, v samom závere s cieľom 
stlačiť výsledný čas pod 3:35 h.“ Na oddych však nepomyslel 
ani vtedy. Už si plánoval, ako si v nedeľu predpoludním pôjde 
zabehať, a potom unavenému telu dopraje v dudinských kú-
peľoch zaslúženú kúru v liečivej termálnej a minerálnej vode. 
Sezóna sa ešte len začala, pekinský svetový šampionát je až  
v auguste. Aj tam však musia byť Maťove svaly tip-top.  
Oddýchnuté a plné energie.

Gabriel Bogdányi

Aj chlapom sa občas tlačia 
do očí slzy. V sobotu sa v nich od-
rážal lesk jarného slniečka otcovi 
nášho najlepšieho chodca Vilia-
movi Tóthovi, chýrnemu kou- 
čovi Jurajovi Benčíkovi i šéftré-
nerovi nášho atletického zväzu 
Martinovi Pupišovi. Vicemajster 
Európy Matej Tóth totiž na 34. 
ročníku Dudinskej päťdesiatky 
predviedol čosi, čo nenechalo 
chladným nijakého atletického 
fanúšika, o chodeckých ani ne-
hovoriac. Päťdesiatku zašliapal  
v treťom najlepšom svetovom 
výkone histórie 3:34:38 h!

Rýchlejší boli iba Francúz 
Yohann Diniz na lanských ME  
v Zürichu (3:32:33) a Rus De-
nis Nižegorodov na Svetovom 
pohári 2008 v Čeboksaroch 
(3:34:14). Vlastný slovenský  
rekord z ME 2014 zlepšil Tóth  
o 1:43 min, z Dinizovho rekor-
du Dudinskej päťdesiatky z ro-
ku 2009 skresal dokonca 4:07 
min! Z očakávaného súboja vi-
cemajstra Európy so svetovým 
šampiónom Írom Heffernanom 
bolo napokon Tóthovo nevída-
né sólo. Od samého začiatku do 
úplného konca šliapal vpredu 
sám. Súperi preňho akoby ne-
existovali, robili mu len akúsi povinnú kulisu. „Nečakal som ta-
kýto vývoj,“ priznal Tóth. „Myslel som si, že aspoň prvých desať 
kilometrov pôjdem v skupinke, rozchodím sa, a zistím, na čom 
som. Lenže nikomu sa dopredu nechcelo. Preto som sa rozho-
dol, že pôjdem ja. Tempo, ktoré som plánoval, mohol so

mnou vydržať aj tak jedine Heffernan, no tesne pred štar-
tom som sa dozvedel, že nemieni ísť extrémne rýchlo a pôjde 
len na írsky limit na MS v Pekingu 3:55 h.“ Náš najlepší chodec 
ostal na všetko sám, ale vôbec mu to neprekážalo: „Od začiat-
ku som išiel vo svojom rytme, išiel som si vlastné preteky. Jed-
noducho – nik mi do toho nekecal.“

Vicemajster Európy Tóth na kilometrovom okruhu v stro-
jovom tempe odkrajoval z obrovskej päťdesiatkilometrovej 
porcie meter za metrom. Kilometer priemerne za 4:17 – 4:18 
min. Už na dvadsiatom šiestom dostihol Heffernana o kolo, a 
potom mu nadelil ešte dve! Majster sveta prišiel do cieľa so 
stratou viac ako 14 minút vo chvíli, keď Tóth už rozdal prvé 
novinárske rozhovory... „Pretavil som vo výborný čas všetko, 
čo som v zime natrénoval. Päťdesiatka dopadla podľa plánov 

Tóth útočil
na svetový rekord!
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foto: Pavol Blažek

Matej Tóth
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26. februára podvečer na Radnici patril už 18. 
ročníku oceňovania najlepších športovcov mes-
ta Banská Bystrica. Primátor mesta Ján Nosko 
ocenil devätnástich jednotlivcov a štyri športové 
kolektívy v desiatich kategóriách.

Športovou osobnosťou mesta za rok 2014 
sa stala Anastasia Kuzminová, úspešná biatlo-
nistka, ktorá získala v rýchlostných pretekoch na 
Zimných olympijských hrách 2014 v Soči zlatú 
medailu. Ocenenie jej odovzdal primátor mesta 
Ján Nosko a okrem iného uviedol:

„Banská Bystrica vždy bola mestom športu, 
úspešných športovcov a olympijských víťazov. 
Oceňovaním im vyjadrujeme vďaku, čo je znak 
toho, že sa dokážu presadiť nielen na domácej 
športovej scéne, ale aj vo svetovej konkurencii. 
Som veľmi rád, že sa môžeme pochváliť a pýšiť 
ich výsledkami a športovými úspechmi.“ 

V kategórii športové kolektívy odovzdal 
primátor mesta ocenenie juniorkám Basketba-
lového klubu ŠKP 08 Banská Bystrica, juniorom 
Futbalového klubu Dukla Banská Bystrica a Špor-
tovému oddielu Džudo VŠC DUKLA Banská Bys-
trica. Cenu si odniesol aj miestny hokejový klub 
HC´05 za úspešnú sezónu 2013/2014.

Pri príležitosti životného jubilea 70 rokov a za 
dlhoročné pôsobenie v športovej oblasti získal 
ocenenie Eduard Földvári, bývalý reprezentant 
v behoch na dlhé trate, neskôr tréner. Alžbeta 
Pažáková, trénerka plávania a autorka projektu 
výuky plávania detí a Juraj Benčík, športovec, 
olympionik a dlhoročný tréner uzavreli kategó-
riu tréneri, funkcionári.

Do kategórie veteráni sa zapísal Vladimír 
Výbošťok, šesťnásobný majster sveta a šestnás-
ťnásobný majster Európy, o.i., ocenený cenou 
najlepšieho veterána atléta Európy za rok 2013.

V kategórii telesne postihnutí športovci si 
prevzal ocenenie Tomáš Král, ktorý vyniká v pa-
ralympijskom športe boccia.

Osobitná kategória športovcov jedinečnej 
série pretekov Marathon BB Tour 2014 patrila ví-
ťazom Lucii Kamenskej a Dušanovi Krajčovičovi.

Cenu v kategórii juniori – olympijské športy 
prevzal pre Barboru Mišendovú, úspešnú plav-
kyňu v klube VŠC Dukla Banská Bystrica, Róbert 
Kurčík – riaditeľ VŠC Dukla BB. V cyklistike minu-
lý rok vynikal Christian Haas (Cyklistický klub BB)  
a aj plavkyňa Lucia Hovorková (plavecký oddiel 
KTV UMB BB).

Zástupcami kategórie juniori – neolympijské 
športy sa stali kickboxer Martin Oravkin (ŠKP BB), 
Filip Lichanec a Eva Slančíková, reprezentujúci 

moderný päťboj triathle (VŠC Dukla BB).
V kategórii seniori – olympijské špor-

ty získala cenu biatlonistka Anastasia 
Kuzminová (VŠC Dukla BB). Za Mateja 
Tótha, ktorý vyniká v atletike, prevzal 
cenu hlavný tréner VŠC Dukla Banská 
Bystrica Miloš Bátovský. Ocenenie si pre-
vzala aj Martina Hrašnová za 2. miesto  
v hode kladivom na ME v atletike.

Thajský boxerista Ján Mazúr, duat-
lonistka Petra Fašungová a kickboxe-
ristka Katarína Dovalová zastúpili tento 
rok kategóriu sieniori v neolympijských 
športoch.

O program večera sa postaralo hu-
dobné „Duo Classico“ Jozefa Vohára  
a Dušany Lehockej, tanečné vystúpenie 
pod vedením Janette Fáberovej a skupi-
na Connemara s írskymi tancami.

Anastasia Kuzminová prišla na sláv-
nostné vyhlásenie iba na okamih prevza-
tia ceny. Jej tehotenstvo jej nedovoľovalo  
zostať na podujatí dlhšie. Nedovoľoval 
jej to zdravotný stav. Primátor Ján Nosko 
všetkým oceneným športovcom na záver 
povedal:

„Aj keď som nikdy nepretekal na 
vrcholovej úrovni, k športu mám veľ-
mi blízko. Preto sľubujem, že vás bude 
naše mesto stále podporovať a hlavne  
vytvárať vhodné podmienky pre váš ďal-
ší športový rozvoj. Ďakujem, že zviditeľ-
ňujete naše mesto pod Urpínom, našu  
Banskú Bystricu, doma aj v zahraničí,  
a šírite jej dobré meno.“

Bystricoviny

ANASTASIA KUZMINOVÁ
SA STALA ŠPORTOVOU OSOBNOSŤOU 
MESTA BANSKÁ BYSTRICA

foto: Vlado Veverka

Anastasia Kuzminová

Juraj Benčík

ŠO Džudo

Petra Fašungová Martina Hrašnová
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Zlaté nohy Masláka a Holuši,
Prášil a štafeta získali evropský bronz

Praha ukázala Evropě po dlouhých 37 letech svoji atle-
tickou tvář a halové mistrovství Evropy v O2 areně skončilo 
organizačním i sportovním úspěchem. Takovou medailovou 
smršť zažila česká atletika naposledy před patnácti lety v Gen-
tu. V pořadí národů s bilancí dvou zlatých, jednoho stříbra a tří 
bronzů obsadila výprava parádní čtvrté místo.

Fantastický výsledek předvedli atleti z Armádního spor-
tovního centra Dukla, reprezentovalo jich celkem 14. Získali 
dvě zlaté medaile, dva bronzy a vylepšili dva české rekordy. 
Fandil jim i ministr obrany Martin Stropnický. „Nemohl jsem 
si nechat ujít příležitost vidět v Praze na vlastní oči ty nejlep-
ší atlety z Evropy. A jsem rád, že naši sportovci, zejména ti z 
armádní Dukly, potěšili domácí publikum skvělými výsledky,“ 
hodnotil pražské mistrovství ministr obrany Martin Stropnický 
a poděkoval všem zástupcům Dukly za vzornou reprezentaci 
České republiky i resortu obrany.

Zlatý čtvrtkař Maslák

O první zlatou medaili pro Českou republiku z halového at-
letického mistrovství Evropy se postaral ostře sledovaný „muž 
z plakátu“ šampionátu 
Pavel Maslák, jenž ve fi -
nále deklasoval všechny 
své soupeře v novém re-
kordu evropského halo-
vého šampionátu 45,33 
sekundy, obhájil titul a 
zasloužil se o zahrání 
české hymny, kterou si 
vyslechla zaplněná O2 
aréna.

Když zazněl star-
tovní výstřel a fi nalisté 
vyrazili z bloků, po pár 
metrech nebylo pochyb 
o vítězi. Pavel Maslák z 
páté dráhy sice vystře-
lil z nejhorší startovní 
reakcí, ale už při seběhu k mantinelu měl před svými soupeři 
snad třímetrový náskok. „Přepálil jsem to,“ uznal. Po celé druhé 
kolo ho nikdo neohrozil a tak na cílové čáře v čase 45,33 se-
kundy zvedl ruce - vybojoval evropské zlato!

„Pocity super, publikum výborné. Moc víc k tomu říct ne-
ní,“ děkoval šampion publiku za to, že jej vyburcovalo k mimo-
řádnému výsledku.

 „Trochu mě to mrzí, čas mohl být lepší. Ale co, medaile 
je přednější,“ mávl rukou a v neděli po boku parťáků ze štafe-
ty obhájil vedle individuálního zlata z Göteborgu i štafetový 
bronz v českém rekordu 3:04,09.

Druhé zlato běžce Holuši

Nejvíce decibelů by ale v hale naměřili při fi nále patnác-
tistovky. Jakub Holuša si zdánlivě běžel pro druhé místo, jenže 
pak nasadil k fenomenálnímu fi niši, stahoval vedoucího Turka 
Ilhama Tanuie Özbilena a za mohutného řevu tribun si v ná-

rodním rekordu 3:37,68 doběhl pro zlato, o šest setin! „Myslel 
jsem, že do cíle budu muset skočit, ale pak jsem viděl, že to 
nebude třeba. Tak jsem zvedl ruku a užíval si to,“ usmíval se.

Bronz čtvrtkařské štafety mužů

Bronzovou medaili obhájila česká štafeta na 4x 400m ve 
složení atleti Dukly Daniel Němeček, Patrik Šorm, Pavel Maslák 
a Jan Tesař z v českém rekordu 3:04,09 min. Vyhráli Belgičané v 
evropském rekordu 3:02,87 před Poláky.

Hvězdný fi nišman Maslák kontroloval třetí příčku. „Urči-
tě to bylo těžší než dny předtím, nebyl jsem v plné energii,“ 
přiznával Maslák, jenž absolvoval čtvrtou čtyřstovku ve třech 
dnech.

Bronz koulaře Prášila

Bronzovou medaili z koulařského sektoru získal Ladislav 
Prášil, jenž předvedl výkon 20,66 metru. Více hodili jen favo-
rizovaný Němec David Storl (21,23 m) a předchozí šampion 
Asmir Kolašinac ze Srbska (20,90 m). Prášil přitom do sezony 

vstupoval až jako třetí 
nejlepší český koulař. 
Lepší než on byli druhý 
muž evropských tabulek 
Tomáš Staněk, dál vrhl 
také Jan Marcell, oba 
ale vypadli ve čtvrteční 
kvalifi kaci. Čtyřiadvace-
tiletý Prášil se dokázal 
na vrchol halové sezony 
nejlépe zkoncentrovat. 
„Úplně tomu nemůžu 
uvěřit,“ říkal svěřenec 
bývalého koulaře Petra 
Stehlíka z Dukly Praha.

Po medaili toužil i 
ostřílený výškař Jaroslav 
Bába, jenže nevyužil je-

dinečnou šanci rozšířit svoji sbírku. „Atmosféra šla trochu pod 
kůži, byl jsem přemotivovaný,“ posteskl si po pátém místě 
s výkonem 228 cm. Jen o tři centimetry výše přitom viselo i 
zlato…

Ve špičkové tyčkařské soutěži s rekordem šampionátu 
604 cm v podání Renauda Lavillenieho se tentokrát na stupně 
vítězů nevešel Jan Kudlička. Po problémech s patou potvrdil 
příslušnost ke špičce výkonem 565 cm a sedmým místem, na 
medaili by byl třeba český rekord. „Vzhledem k tomu, že ještě 
před deseti dny jsme byli na vážkách, jestli má cenu tady vůbec 
startovat, šampionát hodnotím kladně,“ přiznal.

Postupy do semifi nále zvládli čtvrtkaři Patrik Šorm, půl-
kař Matěj Pavlíček a sprinter Jan Veleba. Naopak zklamáním 
skončil šampionát pro Zuzanu Hejnovou, experiment s osmis-
tovkou skončil už v rozběhu, kde doplatila na nedostatek 
zkušeností.

Text a foto: Ivana Roháčková
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Prípravy prvého ročníka futbalového podujatia 
„BCF Cup 2015“ sú už v plnom prúde, čoho dôkazom 
je hlavná trofej podujatia – unikátny, vyše jedného
metra vysoký, putovný pohár. Organizátorom akcie je 
VŠC Dukla Banská Bystrica a spoločnosť BCF, s. r. o.

Celodenný futbalový zážitok vypukne  4.7.2015 v Banskej
Bystrici, kedy si zmerajú sily členovia obecných futbalových 
klubov z regiónov stredného a západného Slovenska. 
Vyvrcholením podujatia bude fi nálový zápas priamo na 
Futbalovom štadióne VŠC Dukla Banská Bystrica.

Putovný pohár
„BCF CUP 2015“
už čaká
na svojho
prvého
majiteľa

Vyvrcholením podujatia bude fi nálový zápas priamo na 
Futbalovom štadióne VŠC Dukla Banská Bystrica.
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Čo nás čaká...
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APRÍL

 7.-12. - VZPIERANIE: Majstrovstvá sveta mládeže - Lima (Peru) 

 9.-18. - VZPIERANIE: Majstrovstvá Európy - Tbilisi (Gruz.) 

 22.-26. - VODNÝ SLALOM: Majstrovstvá sveta juniorov a do 23 rokov - Foz d´Iguacu (Braz.)

 

MÁJ

 1.-3. - RÝCHLOSTNÁ KANOISTIKA: Majstrovstvá Európy - Račice (ČR) 

 16.-21. - KULTURISTIKA A FITNES: Majstrovstvá Európy - muži, ženy, juniori - Santa Susanna (Šp.) 

 28.-31. - VODNÝ SLALOM: Majstrovstvá Európy - Markkleeberg (Nem.) 

JÚN

 10.-15. - RÝCHLOSTNÁ KANOISTIKA: 1. Európske hry - Baku (Azer.) 

 23.-28. - ZÁPASENIE: Majstrovstvá Európy juniorov vo voľnom i grécko-rímskom štýle - Istanbul (Tur.) 

 28.- 6.7. - MODERNÝ PÄŤBOJ: Majstrovstvá sveta - Berlín (Nem.) 

JÚL

 8.-13. - MODERNÝ PÄŤBOJ: Majstrovstvá Európy mládeže A - Praha (ČR) 

 9.-12. - ATLETIKA: 10. ME do 23 rokov - Tallinn (Est.) 

 15.-19. - ATLETIKA: MS do 17 rokov - Cali (Kol.) 

 16.-19. - ATLETIKA: 23. juniorské ME - Eskilstuna (Švéd.) 

 19.7.-2.8. - STREĽBA: Majstrovstvá Európy - guľové a brokové zbrane - Maribor-Pragersko (Slovin.) 

 24.-26. - RÝCHLOSTNÁ KANOISTIKA: Majstrovstvá sveta juniorov a do 23 rokov - Montemor (Portug.) 

 24.-27. - MODERNÝ PÄŤBOJ: Majstrovstvá Európy mládeže B - Caldas da Rainha (Portug.) 

 24.7.-9.8. - PLÁVANIE: Majstrovstvá sveta v plaveckých športoch - Kazaň (Rus.) 



Atletika
Halové majstrovstvá Európy
Praha (Česko) 5.-8.3. 10.m. Dana Velďáková trojskok
  15.m. Jana Velďáková diaľka
  14.m. Martina Hrašnová guľa
  22.m. Tomáš Veszelka diaľka

Medzinárodné preteky
Jablonec (Česko) 24.11. 1.m. Jana Velďáková diaľka
Szombathely (Maďarsko) 
14.2. 1.m. Nikola Lomnická kladivo 
  4.m. Veronika Kaňuchová kladivo
Dudince 21.3. 1.m. Matej Tóth 50 km chôdza
  1.m. Miroslav Úradník 10 km chôdza

Biatlon
Majstrovstvá sveta
Kontiolahti (Fínsko)
5.-13.3. 12.m. Jana Gereková rýchlostné preteky
  14.m. Jana Gereková stíhacie preteky
  12.m. Jana Gereková hromadný štart
  4.m. Ľubomír Beňo K1, 500 m
  5.m. Matej Rusnák C1, 1 000 m

Majstrovstvá Európy
Otepää (Estónsko)
27.1.-1.2. 6.m. Hasilla, Kazár
  Matiaško, Otčenáš štafeta
  12.m. Martin Otčenáš vytrvalostné preteky
  15.m. Tomáš Hasilla stíhacie preteky

Svetová univerziáda
Osrblie 26.-31.1. 7.m. Michal Šíma stíhacie preteky
  5.m. Majdišová, Šíma mixštafeta

Majstrovstvá sveta juniorov
Minsk (Bielorusko)
17.-22.2. 13.m. Šimon Bartko štafeta

Svetový pohár
Oberhof (Nemecko)
6.-11.1. 5.m. Jana Geregová hromadný štart
Anterselva (Taliansko)
21.-25.1. 4.m. Jana Geregová rýchlostné preteky
  7.m. Jana Geregová stíhacie preteky
Oslo (Nórsko) 11.-15.2. 10.m. Jana Geregová rýchlostné preteky

Džudo
Svetový pohár
So� a (Bulharsko) 7.-8.2. 5.m. Milan Randl do 90 kg
Warszawa (Poľsko)
28.2.-1.3. 7.m. Milan Randl do 90 kg

Európsky pohár
Sarajevo (Bosna a Hercegovina)
21.-22.3. 5.m. Andrea Krišandová do 52 kg
  7.m. Matej Hajas do 100 kg

Medzinárodný turnaj
Liberec (Česko) 16.-18.1. 1.m. Richard Útis do 60 kg
  1.m. Maroš Sršeň do 66 kg

Reykjavik (Island) 17.1. 1.m. Matej Hajas do 100 kg
  1.m. Matúš Milichovský do 81 kg
Praha (Česko) 7.2. 1.m. Dušan Hegedüs do 90 kg
  3.m. Milan Randl do 81 kg
  3.m. Štefan Matiaš do 60 kg
  3.m. Maroš Sršeň do 60 kg

Športová streľba
Majstrovstvá Európy
Arnhem (Holandsko)
3.-7.5. 7.m. Juraj Tužinský VzPi 60
  6.m. Patrik Jány VzPu 60, juniori

Medzinárodné preteky 
Ruše (Slovinsko) 15.-16.1 3.m. Juraj Tužinský VzPi 60
Plzeň (Česko) 15.-17.1. 3.m. Ondrej Holko VzPu 60
  2.m. Peter Baláž VzPi 60
Mníchov (Nemecko)
28.-31.1. 3.m. Juraj Tužinský VzPi 60

Zápasenie
Medzinárodný turnaj
Paríž (Francúzsko)
31.1.-1.2. 5.m. Vojtech Jakus   do 71 kg
  7.m. Richard Rigo   do 75 kg
Záhreb (Chorvátsko)
21.-22.2. 5.m. Tomás Soós   do 130 kg
Götzis (Raúsko) 27.-28.2. 4.m. Zoltán Lévai do 55 kg

Zjazdové lyžovanie
Majstrovstvá sveta
Beaver Creek (USA) 5.-8.2. 4.m. Veronika Velez-Zuzulová   slalom
  19.m. Adam Žampa kombinácia
  19.m. Adam Žampa slalom
  30.m. Petra Vlhová obrovský slalom

Svetový pohár
Flachau (Rakúsko) 12.-13.1. 17.m. Petra Vlhová slalom
Wengen (Švajčiarsko)
16.-17.1. 15.m. Adam Žampa kombinácia
Kitzbuchel (Rakúsko) 25.1. 7.m. Adam Žampa kombinácia
Maribor (Slovinsko) 22.2. 2.m. Veronika Velez-Zuzulová   slalom
Aare (Švédsko) 14.3. 2.m. Veronika Velez-Zuzulová   slalom
Kranjska Gora (Slovinsko)
15.3. 14.m. Adam Žampa slalom
Méribel (Francúzsko) 21.3. 3.m. Veronika Velez-Zuzulová   slalom
Jasná 2.-3.3. 1.m. Adam Žampa obrovský slalom
  6.m. Adam Žampa obrovský slalom

FIS preteky
Gaal (Rakúsko) 15.-16.1. 7.m. Petra Vlhová obrovský slalom
Yongpyong (Južná Korea)
25.1. 3.m. Adam Žampa obrovský slalom
Chaillol (Francúzsko) 27.1. 1.m. Veronika Velez-Zuzulová   slalom
Lackenhof (Rakúsko)
2.-3.2. 2.m. Petra Vlhová obrovský slalom
Chamonix (Francúzsko)
9.3.  1.m. Veronika Velez-Zuzulová   slalom
Južný Sachalin (Rusko)
18.-19.3. 1.m. Adam Žampa obrovský slalom
  2.m. Adam Žampa slalom

Halové majstrovstvá Európy
Atletika

Top tím Dukla Výsledky VŠC Dukla Banská Bystrica 1. 1. - 22. 3. 2015
Anastasia Kuzminová

Martina Hrašnová

Elena Kaliská
Alexander Slafkovský

István Lévai

Matej Tóth
Michal Martikán

Veronika Velez-Zuzulová
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Veronika Velez-Zuzulová

Foto: Zuzana Šrkula, fotobb.sk


