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v Zürichu na ME

OLYMPIJSKÉ MESTEČKO DUKLA



Po roku sme sa zúčastnili medzinárodnej vojenskej výstavy IDEB 2014. Uskutočnila sa 14. – 16. mája v priestoroch Incheby 
v Bratislave. Úlohou VŠC bolo spropagovať a predstaviť vojenský vrcholový šport. 

Priestory DUKLY sa niesli v znamení histórie DUKLY a k spomienke  k olympijským hrám v Soči. Vo fotogalérii a videa sme 
predstavili privítanie olympijskej víťazky zo Soči Anastasie Kuzminovej. Bolo to pripomenutie tých krásnych chvíľ pre Slovens-
ko a vojenský šport. Fotografiami boli predstavovaní najlepší športovci histórie DUKLY a aktuálny športovci, ktorí momentálne 
píšu históriu nášho vojenského športového centra. V priestoroch nášho stánku sa nachádzali obrazy našich olympijských me-
dailistov. Vo vitrínach olympijskí maskoty, účastnícke medaile a štartovné čísla našich olympionikov.

V súčinnosti s ministerstvom obrany ČR a Armádnym športovým centrom DUKLA Praha sme zorganizovali besedy s našimi  
úspešnými športovcami. Na besedách sa zúčastnili prvý deň zo slovenskej strany olympijská víťazka v biatlone Anastasia 
Kuzminová a olympijský medailista v streľbe Jozef Gönci. Z českej strany to boli olympijská víťazka v bežeckom lyžovaní  
Kateřina Neumannová, majstri sveta v atletike Imrich Bugár a Šárka Gašpárková. Druhý deň zase to bola naša juniorská  
majsterka sveta v lyžovaní Petra Vlhová, majster Európy vo vodnom slalome Alexander Slafkovský a majster sveta vo  
vzpieraní Martin Tešovič. Český kolegovia predstavili skokana na lyžiach Jakuba Jandu a moderných päťbojárov Natáliu  
Dianovú a Ondřeja Polívku.

Športovci VŠC DUKLA sa zúčastnili v popoludňajších hodinách autogramiády.

IDEB 2014 a VŠC DUKLA
                     Banská Bystrica

Majstrovstvá Európy do 23 rokov
Mantes (Francúzsko)
26.-29.6. 7.m. Miroslav Zaťko K1, 200 m
  7.m. Vincent Farkaš C1, 1 000 m
  8.m. Michal Ďuriš,
           Jakub Ďuriš C4, 1 000 m
  9.m. Vincent Farkaš C1, 500 m

Majstrovstvá sveta juniorov
Szeged (Maďarsko)
18.-20.7. 6.m. Miroslav Zaťko K1, 200 m

Akademické majstrovstvá sveta
Minsk (Bielorusko)
12.-17.8. 2.m. Zaťko-Beňo K2, 200 m
  3.m. Miroslav Zaťko K1, 200 m
  3.m. Matej Rusnák C1, 500 m
  4.m. Ľubomír Beňo K1, 500 m
  5.m. Matej Rusnák C1, 1 000 m

Svetový pohár
Miláno (Taliansko) 1.-3.5. 1.m. Matej Rusnák C1, 5 000 m
  5.m. Rastislav Kohút C1, 500 m
  5.m. Peter Gelle K2, 500 m
  6.m. Matej Rusnák C1, 500 m
Račice 16.-18.5. 1.m. Matej Rusnák C1, 5 000 m
  6.m. Miroslav Zaťko K1, 200 m
  7.m. Ľubomír Hagara C1, 200 m

Športová streľba
Svetový pohár
Mníchov (Nemecko)
9.-13.6. 12.m. Juraj Tužinský LP 60
Maribor (Slovinsko)
16.-20.6. 6.m. Juraj Tužinský LP 60
  9.m. Zoltán Baláž LM 3x 40

Medzinárodné preteky
Plzeň 7.-10.5. 4.m. Tužinský, Sisák 3x VzPi 60
  4.m. Tužinský, Sisák 3x LP 60
  7.m. Zoltán Baláž LM 3x 40
  11.m. Zoltán Baláž VzPu 60
Suhl (Nemecko) 26.5. 2.m. Ondrej Holko LM 60 juniori
Granada (Španielsko)
15.-20.7. 7.m. Zoltán Baláž VzPu 60
     
Zápasenie
Majstrovstvá Európy juniorov
Katowice (Poľsko) 17.-22.6. 5.m. Zoltán Lévai   do 55 kg
  9.m. Tomás Soós   do 120 kg

Majstrovstvá sveta juniorov
Záhreb (Chorvátsko)
5.-10.8. 3.m. Zoltán Lévai do 50 kg
  13.m. Tomás Soós do 50 kg

Vodný motorizmus
Majstrovstvá Európy
Jedovnice 31.5.-1.6. 1.m. Marián Jung   O-700
Kriebstein (Nemecko)
2.-3.8. 1.m. Marián Jung   F-500
Bitterfeld (Nemecko)
14.-17.8. 3.m. Michal Košur   F-350
  3.m. Michal Košur   F-250

Vodný slalom
Majstrovstvá sveta juniorov
Penrith (Austrália) 23.-27.4. 1.m. Mračna, Gurecka
            Mirgorodský 3x C1
            Gajarský, Džurný 3x C1, do 23 rokov

  3.m. Halčin, Urban 3x K1, do 23 rokov
  3.m. Halčin, Urban 3x K1, do 23 rokov
  3.m. Paulína Matulániová K1
  3.m. Jakub Grigar K1
  4.m. Martin Halčin 3x K1, do 23 rokov

Majstrovstvá Európy
Viedeň 30.5.-1.6. 1.m. Alexander Slafkovský C1
  2.m. Michal Martikán C1
  3.m. Slafkovský, Martikán 3x C1
  1.m. Kučera, Bátik 3x C2
  4.m. Martin Halčin K1
  8.m. Elelna Kaliská K1
  6.m. Šajbidor, Halčin 3x K1

Majstrovstvá Európy juniorov
Skopje (Macedónsko)
4.-6.7. 3.m. Marko Gurecka K1

Olympijské hry mládeže
Nanking (Čína) 27.8. 2.m. Jakub Grigar K1
  3.m. Marko Mirgorodský C1

Svetový pohár
Londýn 
(Veľká Británia) 6.-8.6. 2.m. Martikán, Slafkovský 3x C1
  3.m. Michal Martikán C1
  6.m. Alexander Slafkovský C1
Tacen (Slovinsko) 13.-15.6. 2.m. Michal Martikán C1
  6.m. Alexander Slafkovský C1
Praha 20.-22.6. 1.m. Michal Martikán C1
  6.m. Elena Kaliská K1
  6.m. Alexander Slafkovský C1
Seo d‘Urbell (Španielsko)
1.-3.8. 1.m. Alexander Slafkovský C1
  3.m. Michal Martikán C1
Ausburg (Nemecko)
15.-17.8. 4.m. Michal Martikán C1
  5.m. Alexander Slafkovský C1

Európsky pohár juniorov
Solkan (Slovinsko)
19.-20.7. 1.m. Jakub Grigar K1
  1.m. Marko Mirgorodský C1
  2.m. Michaela Haššová K1
  3.m. Peter Blasbalg K1

Medzinárodné preteky
Liptovský Mikuláš 19.-20.4. 1.m. Alexander Slafkovský C1
  1.m. Michal Martikán C1
  1.m. Kučera - Bátik C2
  3.m. Elena Kaliská K1
Liptovský Mikuláš 19.-20.4. 1.m. Michal Martikán C1
  2.m. Elena Kaliská K1
  2.m. Martin Halčin K1
  3.m. Alexander Slafkovský C1
  4.m. Ján Šajbidor K1
  5.m. Tomáš Kučera,
           Ján Bátik C2

Vzpieranie
Majstrovstvá Európy
Tel Aviv (Izrael) 7.-136.4. 7.m. Richard Tkáč dvojboj
  8.m. Karol Samko dvojboj

Lyžovanie
FIS preteky
Coronet Peak (Nový Zéland) 2.m. Adam Žampa obrovský slalom
Mt. Hotham (Austrália) 1.m. Adam Žampa obrovský slalom
  1.m. Adam Žampa slalom

VÝSLEDKY VŠC DUKLA BANSKÁ BYSTRICA 1. 1. – 31. 3. 2014
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S blížiacim sa koncom kalendárneho roka si približujeme aj celoročnú bilanciu našich športových vý-
sledkov. K najzaujímavejším štatistikám patrí sumár získaných medailí z najväčších vrcholných európskych  
a svetových športových podujatí. V roku 2014 k dnešnému dňu športovci VŠC DUKLA Banská Bystrica získali 
42 medailí, čo je v 47-ročnej histórii centra jedna  z najpočetnejších žatiev cenných kovov. Plánovaný počet 
22 sa nám podarilo vysoko prekročiť. S takouto bilanciou môžeme byť spokojní. Je to vyjadrenie a potvrde-
nie správnej a tiež vysoko kvalitnej športovej prípravy, ale i organizácie a zabezpečenia v celom VŠC. 

     V roku konania zimných OH 2014 v Soči dominuje, vyčnieva olympijské zlato biatlonistky Anastasie  
Kuzminovej. Takýto výsledok udržuje DUKLU v pozornosti nielen celej slovenskej spoločnosti, ale celého 
sveta. Ku cti slúži našej Nasti, že dokáže s láskou a uznaním prezentovať svoju príslušnosť k Vojenskému 
športovému centru DUKLA. 

      Zlaté medaily z MS sa zaskveli aj na hrudi vodných slalomárov, stále skvelého svetového Michala 
Martikána a Alexandra Slafkovského, tiež vodného motoristu Mariána Junga. Všetci traja sú už dlhodobo 
oporami Dukly. S veľkými sympatiami verejnosti bol prijatý zisk dvoch strieborných medailí z ME atlétov 
Mateja Tótha a Martiny Hrašnovej. Obidvaja dostali i ďakovné listy od prezidenta republiky. Kulturistka Janka 
Purdjaková získala už desiaty titul majsterky sveta.

     Radostné a povzbudivé sú aj výsledky našich mládežníkov. Najvyššie na stupne víťazov,  až k titulu 
juniorskej majsterky sveta v zjazdovom lyžovaní,  sa dostala Petra Vlhová a tiež aj vodní slalomári Marko  
Gurecka, Martin Mračna a Marko Mirgorodský. Ten pridal aj bronz z OH mládeže, kde mu ešte lepšie  
sekundoval ziskom striebra Jakub Grigar. Naša veľká plavecká nádej Barbora Mišendová zaujala ziskom zlata  
na MEJ. 

     Samozrejme menoslov medailistov je dlhší. Z neho sa budú regrutovať najúspešnejší športovci VŠC 
DUKLA na tradičnom slávnostnom koncoročnom vyhodnotení. Už dnes je však možné tvrdiť, že rok 2014 
bol v histórii centra jeden z najúspešnejších. Výsledky našich najlepších športovcov iba šperkujú povesť VŠC 
DUKLA, ktorého príslušníci sú schopní konkurovať aj tým najlepším vo svete. 

     Všetkým, ktorí sa pričinili o takto úspešnú tohtoročnú výslednosť je možné a potrebné iba veľmi 
poďakovať. Samotným športovcom, trénerom, realizačným tímom, všetkým  v našom centre. Prajem, aby 
tak ako je pre mňa táto úspešná súčasnosť povzbudením do ďalšej etapy, bola motivujúcou pre každého 
zamestnanca VŠC.    

Ing. Mgr. Róbert Kurčík
riaditeľ VŠC
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Viedeň 31.mája (SITA) - Vodný slalomár Alexander Slafkov-
ský dlhé roky čakal na individuálnu zlatú medailu v singlka-
noe z majstrovstiev sveta a Európy. Vo svojej zbierke mal šesť 
titulov majstra Európy z hliadok, ale na najväčší úspech medzi 
jednotlivcami čakal. Radosť z neho mohol mať až po finále C1 
na novom kanáli vo Viedni. V rakúskej metropole sa od začiat-
ku pretekov pohyboval medzi najlepšími. Kvalifikáciu vyhral, 
v semifinále bol tretí a vo finále opäť dominoval, keď krajana 
Michala Martikána zdolal o 1,27 sekundy.

Slafkovský neodíde zo siedmeho kontinentálneho šampi-
onátu v rade bez cenného kovu. Celkovo na ME má šesť indivi-
duálnych medailí (bilancia 1 - 3 - 2). „Konečne som sa dočkal 

Slafkovský sa dočkal,
zlato venoval mame

po druhých i tretích miestach, vlani som na Európe nebol ani 
vo finále. Aj tento rok bol v úvode taký rozpačitý vzhľadom 
na nomináciu. Som rád, že sa mi podarilo ísť finálovú jazdu, 
ktorá sa počíta, zodpovedne a čisto. Aj keď som v nej nebol 
najrýchlejší, počíta sa najlepší čas. Zakaždým sa dajú v jaz-
de nájsť chybičky. Vo Viedni sme išli štyrikrát na tej istej tra-
ti, ale vždy bola iná voda. Vo finále som sa snažil zopakovať 
najlepšie nájazdy na bránky z troch predchádzajúcich jázd,“ 
povedal šťastný Alexander Slafkovský. 

Vo finále išiel ako ôsmy v poradí z desaťčlenného štarto-
vého poľa. Jeho jazda bola plynulá a najmä čistá. Po prejazde 
cieľom vedel, že mu medaila neunikne, otázkou ostávalo, akú 
bude mať hodnotu. Z brehu sledoval jazdy Michala Martiká-
na a Nemca Siderisa Tasiadisa. Prvý mal menší dotyk s jednou 
z bránok, druhý pokazil hornú časť trate a Slafkovský mohol 
oslavovať. 

Kvalifikáciu vyhral, v semifinále bol tretí 
a vo finále opäť dominoval
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mi polminúty, fanklub pracoval na plné obrátky. Nedalo sa 
ho nepočuť,“ uviedol člen Dukly Liptovský Mikuláš. 

Tohtoročný európsky šampionát je hneď na úvod novej 
sezóny. Po jeho skončení sa uskutoční päť kôl Svetového po-
hára, ktorý Slafkovský vyhral celkovo v roku 2012, a vrcholom 
budú jesenné majstrovstvá sveta v USA. „Je to dobrý vstup do 
sezóny, ale je to iba jej začiatok. Dnešný výsledok je potvr-
dením, že mám za sebou dobrú prípravu a už treba len dola-
ďovať detaily,“ povedal úspešný Slovák, ktorý v zime zlyžoval 
Gerlach.

V minulosti bol Slafkovský viackrát v tieni Michala Mar-
tikána, v súčasnosti už aj na vrcholných podujatiach vyhráva 
súboje s dvojnásobným olympijským víťazom. „Nie je to na 
pretekoch o tom, či ja alebo Michal. Finále začíname všetci 
od nuly, vyhrať môže ktokoľvek. Špička sa rozširuje, je to 
naozaj hop alebo trop. S Michalom nie sme osobní rivali, 
dnes sú naše súboje o tom, komu lepšie sadne jazda. Dnes 
to lepšie sadlo mne, nabudúce zasa môže Michalovi,“ doplnil 
Slafkovský a k slovenskému double v C1 dodal: „Lepšie to už 
nemohlo ani dopadnúť. Ešte mohol Karol Rozmuš postúpiť z 
kvalifikácie a bolo by to skvelé.

„Po prejazde cieľom som mal veľkú radosť z jazdy, ve-
domie o zisku medaily ju ešte znásobovalo. Čakanie boli 
trochu aj nervy. Michal ma mohol prekonať. Keď mu nabeh-
li dve trestné sekundy, začal som tušiť, že by som ho mohol 
zdolať. Sideris urobil hore chyby, ale až po jeho príchode do 
cieľa som sa mohol tešiť,“ povedal Slafkovský.

Tridsaťjedenročný Lipták a člen VŠC DUKLA sa už na brehu 
vyobjímal s priateľkou Jelkou, ktorá mala na sebe ich sedem-
mesačného syna Alexa a pozdravil aj fanklub. Rodinní prísluš-
níci a priatelia ho sprevádzajú na mnohých pretekoch, ale po-
čas nich ho nechávajú v pokoji a stretávajú sa až po nich.

„Vlaňajšiu prvú individuálnu medailu z majstrovstiev 
sveta som venoval dedovi, ktorý chodil so mnou na preteky 
a nedožil sa jej. Túto venujem mame. Pôvodne mala prísť do 
Viedne, ale keď mala nastúpiť do auta, tak si to rozmyslela 
a povedala, že nejde, lebo to psychicky nezvládne. Teraz 
si bude myslieť, že mi priniesla šťastie a už ju nedostanem 
ani na preteky Slovenského pohára,“ smial sa nový majster 
Európy, ktorý nezabudol ani na poďakovanie pre fanklub. Bez 
slovenských a slovinských fanúšikov by areál vo Viedni zíval 
prázdnotou. „Už keď som nastupoval na štart, odpípavalo 

3
foto: archív
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Banská Bystrica 4. augusta (TASR) 
- Marián Jung vo vodnom motorizme 
strojovo zbiera v tejto sezóne tituly. V 
nemeckom Kriebsteine mu počas uplynu-
lého víkendu pribudol ďalší v triede 0-500. 
Hneď po návrate sa jeho tréner Ján Miškovič 
opäť pripomenul zaužívaným mottom - my 
oslavujeme len zlaté medaily, iné 
neberieme, takže máme dô-
vod na radosť.

 Podľa slov Jána Miškoviča bol európsky šampionát  
v O-500 mimoriadne dramatický. „V úvodnej rozjazde 

Marián skončil druhý, ďalšie tri vyhral a keďže sa 
najhorší výsledok škrtá, zvíťazil s maximál-

nym počtom bodov 1200 bodov. Nebolo 
to však jednoduché, do posledného 

okruhu bojoval s Talianom Giusep-
pem Rossim, bolo to kto z koho, 
doslova súboj loď na loď.“

 Pred Mariánom Jungom sa 
otvára unikátna séria. „Na prelo-
me mája a júna v českých Jedov-
niciach si na konto pripísal zlatú 
medailu v O-700, takže pred nami 

zostáva už len úspešne zavŕšiť 
seriál majstrovstiev sveta v krá-
ľovskej disciplíne vo formule 
500,“ dodal Ján Miškovič. „Za-
tiaľ po troch pretekoch Marián 

vedie o jeden bod pred Ra-
kúšanom Attilom Havasom, 
keď dvakrát z troch prete-
kov zvíťazil, v Borette a Baji,  
v talianskom Barcise dopla-
til na technické problémy. 
Pred sebou má však ďalšie 

tri preteky a záverečný 
súboj 19.-21. septembra  
v talianskej Cremone.“

Dušan Dubovec

4

Marián Jung
 strojovo

zbiera
tituly

foto: Ján Miškovič
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podobnom. A to vždy bývam na štarte ako na ihlách,“  
komentovala Pavlína Matulániová.

Sklamanie v tvárach singlistov, ktorým nevyšlo individuál-
ne finále, nahradil úsmev po strieborných hliadkach. „Máličko 
lepšia nálada. Už je to sedem rokov, čo to s Paťom Gajar-
ským spolu ťaháme v ,repre’ a nikdy sme nemali medailu v 
hliadkach. Konečne to vyšlo,“ povedal Baďura, ku ktorému sa 
pridal aj Gajarský: „Možno sa dostaví aj radosť.“ 

Na záver šampionátu predsa len znela slovenská hymna. 
„Tešíme sa, že sme potvrdili triumf z minuloročných maj-
strovstiev sveta v Liptovskom Mikuláši,“ poznamenal za 
všetkých člen víťaznej juniorskej hliadky C1 Marko Gurecka.

Grigar získal bronz
na juniorských MS

5

Penrith 26.apríla (SITA) - Slovenskí re-
prezentanti vo vodnom slalome Jakub 
Grigar a Pavlína Matulániová vybojovali 
bronzové medaily v juniorských pretekoch 
kajakárov a kajakárok na majstrovstvách 
sveta v austrálskom Penrithe. 

Grigar zaostal na 3. mieste za zlatým 
Mariom Leitnerom z Rakúska o 1,28 sekun-
dy. Kým nový majster sveta išiel bezchyb-
ne, Slovák si pripísal dvojsekundovú pena-
lizáciu za dotyk s jednou z bránok. Bez nej 
by vyhral.

„Je to skvelé. Vršok bol v pohode, 
opravil som chyby zo semifinálovej jazdy. 
Trochu som zastavil v sedmičke a dole už 
sa to začalo rúbať. Pokazil som štrnástku, 
v osemnástke som sa zle chytil a hneď som 
ju ťukol. Potom som trochu vytuhol. Ale je 
to v pohode. Vyhral najlepší, ja som tretí 
a spokojný. Na štarte mi bolo dosť zle. Ne-
viem či z nervozity, či z toho, že som málo 
jedol. Preto som rád, že je z toho stupeň 
víťazov. V poslednom čase bolo dosť vy-
hlásení o mojom minuloročnom úspechu. 
Všetci si mysleli, že by to malo byť jedno-
značné. Snažil som sa tomu vyhnúť, ale 
nedalo sa celkom. Ukázalo sa však, že až 
také jednoznačné to nie je. Chalani sa cez 
zimu zlepšili a išli dobré jazdy. Dnes som 
na nich nemal. Ale prvé preteky v sezóne 
a tretie miesto, čo viac si priať,“ povedal 
Jakub Grigar, ktorý v Penrithe neobhájil 
vlaňajší titul z Liptovského Mikuláša.

V pretekoch junioriek sa Matulániová 
nevyhla dvom zaváhaniam, na cenný kov to stačilo. Suverén-
nou víťazkou sa stala Brazílčanka Ana Satilová. 

„Po dojazdení som nemala taký dobrý pocit, lebo 
som bola štvrtá, ale asi sa tam niečo pohlo s výsledka-
mi. Dúfala som, že to bude čo najlepší výsledok, lebo som 
posledný rok juniorka. Verila som, že sa na mňa môže 
usmiať šťastie, keďže som bola minulý rok štvrtá. Vo fi-
nále sa mi išlo lepšie než v semifinálovej jazde, hoci som 
ťukla. Až som sama prekvapená, ale prvý raz v živote sa  
mi stalo, že som nebola nervózna ani pred semifinále a ani 
finále. Cítila som sa, ako keby som štartovala v Dolnom  
Kubíne na Slovenskom pohári žiakov alebo na niečom  

Bez dotyku by bol zlatý.

2. miesto Patrik Gajarský, Tomáš Džurný 3x C1, hliadky do 23 rokov

3. miesto Martin Halčin, Miroslav Urban 3x K1, hliadky, do 23 rokov

1. miesto Marko Gurecka, Martin Mračna, Marko Mirgorodský 3x C1, hliadky, juniori

3. miesto Jakub Grigar K1, juniori

3. miesto Pavlína Matulániová K1, juniori

foto: archív
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Banská Bystrica 16. apríla (TASR) - Petra Fašungová trhala 
zo stromu poznania. Na ME v holandskom Horste sa ovenčila 
premiérovou seniorskou medailou, bronzom v duatlonovom 
šprinte. 

Aj keď vlani zažiarila na MS i ME v kategórii do 23 rokov, 
do krajiny tulipánov cestovala autom s trénerom Marekom 
Vojníkom trochu v neistote. Sily premiérovo sa presadiť medzi 

ženami jej dodala nutnosť 
skončiť do 6. mieste, aby 

sa jej vynaložené náklady 
vrátili a zrodil sa bronz, 

ktorým sama seba 
milo prekvapila.

„Naozaj som sa prekvapila výsledkom, 
veď som prvý rok v ‚elite‘ kategórii, aj príprava sa mi preto 
výrazne zmenila. Som rada, že sa takto odzrkadlila a že som 
so ženskou špičkou stíhala. Možno aj preto, že som v prípra-
ve spávala 24 dní v hypoxickej miestnosti. Nedostatok kyslí-
ka simulujúcich takmer trojtisícovú nadmorskú výšku nie je 
nič príjemné, rána sú náročné, zobúdzate sa akoby po pre-
flámovanej noci s krátkym spánkom. Bolí vás hlava, máte 
tlak v očiach, preto treba celé tréningy citlivo prispôsobiť.“

Prechod do ženskej kategórie nebýva ľahký a Petra Fa-
šungová si v príprave veľa odtrpela. „Tvrdšie som trénovala, 
no za favoritku sa ani zďaleka nepovažovala, aj keď som v 

Bronzová duatlonistka
P. Fašungová
s premiérovou
bravúrou
medzi ženami

kategórii do 23 rokov vyčnievala. Sprevádzala ma malá du-
šička a neistota, ako to dopadne. Pred sezónou som zmenila 
dres, prišla som do DUKLY, kde som našla výborné podmien-
ky s novým trénerom Marekom Vojníkom.“

Petra Fašungová vynikla v športe, ktorý je vlastne triat-
lonom bez plávania. „Je to trojboj s dvoma disciplínami, 
dvakrát behom, dlhším a kratším, a cyklistikou. Mne osobne 
najviac imponuje beh, je to moja dominantná disciplína, aj 
keď na ME o bronze rozhodol podľa mňa bicykel. Duatlono-
vý šprint mi teraz na začiatku prípravy na ME výborne za-
pasoval, postupne mi však vyhovuje, keď sa trate predlžujú, 
treba len na ne poctivo natrénovať.“ 

Tréner Marek Vojník dostal do vienka pekný darček. S Pet-
rou Fašungovou sa zaoberá šiesty mesiac a už zberal medailo-
vé ovocie v elitnej kategórii. „V príprave sme uprednostňova-
li Banskú Bystricu, za cyklistikou sa Petra pobrala za vlastné 
na Mallorku. Po prehodnotení minulého roku nám vyšlo jed-
noznačne, že do bicykla musíme vložiť viac objemu. Peťa je 

Sprevádzala ma malá dušička
a neistota, ako to dopadne...

foto: archív
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výborná bežkyňa, je cieľave-
domá, s veľkou perspektívou. 
Prvýkrát štartovala medzi 
ženami a budúcnosť si nary-
sovala veľmi sľubne. Závisí 
od podmienok, či sa bude 
neustále zlepšovať. Trebárs 
v behu by mohla vyniknúť  
v rôznych disciplínach a 
urobiť pekný atletický vý-
sledok, napríklad v mara-
tóne, alebo na desiatke. 
Na ME sme vycestovali na 
vlastné náklady a nutne po-
trebovali dobré umiestenie, 
aby nám ich nahradili. Nie 

sme olympijská disciplína, aj 
peňazí v Slovenskej triatlono-

vej únii nie je veľa. Mohlo sa stať, 
že by sme museli oželieť 850 eur, ak 

by nám šampionát nevyšiel.“
Petru Fašungovú láka aj maratón 

a ako povedala, najmä šanca splniť  
limit na olympijské hry. „Rio asi nestih-

nem, no potom sa možno o olympijský 
limit aj pokúsim. Presedlať na olympij-

ský triatlon vylučujem, hlavne preto,  
že na technickú disciplínu plávanie je 
pre mňa už neskoro.“
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Veľmi milou sprievodnou akciou týchto vytrvalostných 
výkonov, boli preteky lezúňov a beh s kočíkmi pre rodičov. 
Najmladší účastník podujatia mal len 7 mesiacov, najstarší 91 
rokov. Aj to svedčí o tom, že v piatok trinásteho sa zabávala 
celá Banská Bystrica.

Tak ako minulý, tiež tento rok, podporili myšlienku športu 
pre všetkých aj profesionálni športovci z VŠC DUKLA. Nielen-
že sa mnohí zapojili do 24-hodinovky, ale počas piatkového 
predpoludnia trpezlivo prezentovali svoje disciplíny deťom 
z banskobystrických materských a základných škôl. Na Dni 
otvorených dverí sa zúčastnilo takmer 1200 detí. Každé z nich 
absolvovalo jeden bežecký ovál a potom sa mohlo priamo 
stretnúť so svojimi športovými vzormi, ktoré im vysvetlili svoje 
športové disciplíny, porozprávali zážitky, deti si mohli mnohé 
atraktívne športy vyskúšať aj na vlastnej koži. 

Už počas behania si mnohí zabehali, či skôr pochodili, s 
našimi chodcami. Nechýbal medzi nimi ani najlepší slovenský 
atlét roka 2013 Matej Tóth so svojimi kolegami Antonom Kuč-
mínom a Dušanom Majdánom. 

Z ďalších atletických disciplín si deti mohli vyskúšať na-
pr. hod oštepom priamo s Patrikom Ženúchom, ktorému za 
výkon 84,83m patrí 2.miesto v európskych tabuľkách, či si 

Piatok trinásteho je pre mnohých nešťastný deň a niektorí 
poverčiví ani nevychádzajú z domu, ale kto tento júnový pia-
tok prišiel na atletický štadión DUKLY Banská Bystrica neoľu-
toval a odchádzal s dobrým pocitom. Konala sa totiž Dôvera 
Banskobystrická bežecká 24-hodinovka, ktorej súčasťou bol aj 
Deň otvorených dverí Vojenského športového centra DUKLA 
Banská Bystrica.

Na treťom ročníku podujatia sa zúčastnilo 1866 bežcov, 
ktorí počas 24 hodín - od štvrtka 17. hodiny do piatka rovnaké-
ho času - celkovo nabehali 4 337 kilometrov, čo je vzdialenosť z 
Lisabonu do Moskvy. Prekonali tak 400-metrový okruh presne 
10 842-krát. Najvýraznejšie sa pod toto číslo podpísal Dušan 
Krajčovič z VŠC DUKLA Banská Bystrica, ktorý sa stal držiteľom 
nového rekordu podujatia, keď zabehol až 102 kilometrov. Po-
čas 24-hodinovky prebehla tiež súťaž v behu na 50 kilometrov. 
Túto vzdialenosť zvládol najlepšie Andrej Feik (4:13:01) pred 
Ľubomírom Hrmom (4:26:25) a Pavlom Blažekom (5:02:10).

Dukla otvorila
svoje brány
pre verejnosť

Deň otvorených dverí VŠC DUKLA  
a bežecký 24-hodinový ošiaľ  
v Banskej Bystrici
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poťažkať kladivo medailistky z MS Martiny Hrašnovej. Aj keď 
neplánovane, ale predsa si vrhači vyhliadli aj nádejné talenty. 
Jeden chlapec svojou technikou hodu oštepom milo šokoval 
aj samotného Ženúcha.

Veľký záujem bol o ukážky džuda. Tatami priamo na at-
letickej dráhe a buchot dopadajúcich džudistov pri rôznych 
chvatoch a technikách niekedy zneli ako štartové výstrely. Aj 
deti si vyskúšali aké to je, dopadnúť na tatami na ipon od Ma-
riána Benkóczkeho, či mladých reprezentantov džuda.

Ktoré dieťa by nechcelo držať v ruke veľkú pušku. Biatlo-
novú malorážku si mohli poťažkať pod dozorom nášho najlep-
šieho biatlonistu Mateja Kazára, nechýbala Janka Gereková, či 
dnes už tréner, v minulosti piaty z OH v Turíne Marek Matiaško. 
Aby si deti vedeli predstaviť, do akých terčov a na aká vzdiale-

nosť strieľajú biatlonisti počas pretekov, na štadióne boli na-
inštalované ich terče presne na 50 m. Deti si mohli vyskúšať 
streľbu na sucho a aspoň sa pokúsiť zamieriť na tú malú čiernu 
bodku, ktorú je v mieridlách niekedy aj ťažké vidieť.

Ďalšiu zbraň, tentoraz laserovú päťbojársku pištoľ, si mohli 
deti ohmatať pri ukážkach našich nádejných päťbojárov. Oveľa 
atraktívnejšie však pre nich bolo nasadiť si ochrannú masku a 
na vlastnej koži si vyskúšať športový šerm. Aj vďaka odbornej 
inštruktáži mladých päťbojárok sa nikomu nič nestalo a deti si 
odnášali krásne zážitky.

Vzpierači doniesli činku, ktorá vyzerala ako naozajstná, ale 
bola z molitanu. Takto mohli nádejným adeptom  ukázať tech-
niku vzpierania.

To, že DUKLA je vojenské športové centrum, potvrdzova-
la svojou prítomnosťou aj vojenská polícia a regrutačné od-
delenie OS SR. Vo svojom stane vysvetľovali deťom, čo všet-
ko musí absolvovať záujemca, keď sa chce stať vojakom a čo 
obnáša vojenská služba. Vojenská polícia si pripravila ukážky 
policajných zbraní, psovod predviedol poslušnosť policajného 
vlčiaka. 

Deti tak zo štadióna odchádzali nielen s dobrým pocitom 
zo športovania, kopou zážitkov so stretnutia so športovcami a 
vyskúšaním si mnohých nových športových disciplín, ale aj na 
tvári pomaľované vojenskými  maskovacími farbami.

Bežecká 24-hodinovka a Deň otvorených dverí VŠC DUK-
LA Banská Bystrica splnili svoj cieľ. Počet zúčastnených pre-
konal aj najoptimistickejšie predpoklady organizátorov. O to 
lepší bol pocit z krásneho a šťastného piatka trinásteho.

                                 
nrtm. Mgr. Matej Tóth

foto: Pavol Blažek
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Srbska i na ďalšie merania síl, do Okolo Slovenska to nebolo 
naozaj také optimálne, ako by sme si všetci predstavovali.“

Skúsenejší cyklisti často prízvukujú, že na Okolo Slovenska 
padá často rozhodnutie o osude už v úvodnej etape. Ak nepo-
čítame tímovú časovku, aj tento rok to bolo tak. Rozhodol únik 
v etape zo Stropkova do Liptovského Hrádku, vzišiel z poku-
su desiatky, v ktorej nebol ani jeden Slovák. „Pokým sa tento 
únik zrodil, situácia v pelotóne bola dosť hektická, stresujú-
ca, atak striedal atak. V rozhodujúcej chvíli sme však neboli 
tam, kde sme mali byť. Aj preto sa napokon rozhodlo bez 

ako sme si predstavovali, veľké oči sme nemohli mať,“ pove-
dal nám v cieli pretekov Ján Valach, celkový víťaz jubilejného 
40. ročníka Okolo Slovenska v roku 1996. 

O tom pred pretekmi hovorili aj niektorí skúsenejší cyk-
listi, ktorí mali za sebou len viacero jednodňových pretekov 
a podľa toho nevedeli predpovedať ako na tom výkonnostne 
sú. „Pred sezónou sme sa rozhodli rozdeliť tím na dve čas-
ti – na mladších, ktorí súťažia aj v kategórii do 23 rokov, 
a potom na tých skúsených. Je pravda, že viac pozornos-
ti sme venovali tým, ktorí potrebujú nazbierať čo najviac 
skúseností. To sa nám môže vrátiť povedzme v budúcej 

Športový riaditeľ najlepšieho slovenského tímu DUK-
LA Trenčín – Trek na pretekoch Okolo Slovenska Ján Va-
lach pred podujatím povedal, že by bol spokojný, ak by 
jeho zverenci vyhrali jednu etapu, v celkovom poradí mali 
zastúpenie v najlepšej desiatke a v tímovej klasifikácii by 
radi skončili do tretieho miesta. Z týchto troch predsavza-
tí napokon vyšlo len jedno. Maroš Kováč vyhral špurt pe-
lotónu v Handlovej, v nasledujúcej etape v Leviciach mal 
k tomu blízko Erik Baška, ktorý obsadil tretiu priečku. 
V celkovom poradí bol z tímu najvyššie najlepší Slovák na 
pretekoch Maroš Kováč, ale až 19., DUKLA Trenčín – Trek 
obsadila v tímovej klasifikácii 8. pozíciu...

„Aj napriek tomu, že nám vyšiel iba jeden zámer, som 
spokojný. Pelotón bol silný a vzhľadom na to, že skúsení cyk-
listi nemali pred pretekmi Okolo Slovenska taký program, 

S Jánom Valachom
sezóne. Navyše sme sa nedokázali dohodnúť s jedným na-
ším významným partnerom, prišli sme o dosť peňazí a 
preto sme museli zvažovať, ktoré výjazdy na preteky bu-
dú našou prioritou. Museli sme oželieť napríklad štart 
na jarných pretekoch Okolo Maroka. Predsa len manko v 
podobe štartu na desaťetapových pretekoch je cítiť. Hoci 
starší cyklisti mali každý víkend súťaže, išlo o jednodňovky  
a tie nie sú také dôležité ako etapové merania síl. Hoci te-
raz po Okolo Slovenska sa to zmení, pocestujeme do Poľska, 

10
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nás. Tak to už však v cyklistike býva. Môžete byť aktívni, ak 
nezachytíte rozhodujúci únik, ste bez šancí. Škoda...“ 

Záujem štartovať na jedinom domácom etapovom podu-
jatí v kalendári UCI má veľa Slovákov. Organizátori dali napokon 
šancu 25 pretekárom, ale podujatie dokončilo len 13 z nich. „Ne-
chcem sa vyjadrovať k iným tímom, ale myslím si, že možno 
niekto nedokáže celkom odhadnúť svoje kvality v silnom pe-
lotóne. Na jednej strane by mali byť najvýznamnejšie domáce 
etapové preteky príležitosťou zmerať si sily so súpermi z po-
predných európskych kontinentálnych tímov, na druhej stra-

Okolo Slovenska
ne však na takéto preteky treba prísť veľmi dobre pripravený. 
Do budúcnosti bude treba možno dôslednejšie vybe-
rať slovenských cyklistov.“ Pelotón nebol výrazne silnejší 
ako po minulé roky. „Výsledky Slovákov sú odrazom mo-
mentálnych kvalít. Na pretekoch Okolo Slovenska je tra-
dične silný pelotón, boli tu popredné tímy, vrátane tých, 
ktoré tvoria akési ‚farmy‘ silných pro tímov. Ale to je 
dobré, lebo kvalitné zrkadlo úrovni našej cyklistiky na-
stavia len silné tímy a silní jednotlivci,“ dodal Ján Valach. 
 
         Ľudovít Lučanič

nielen o pretekoch  

foto: cyklo.sk
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Riskovali pre
vidinu lepšej
budúcnosti

12

foto: Ján Štefánik

Karol Samko
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chickom i fyzickom potenciále. Naozaj klobúk dolu!“ Samko 
zo zložitej situácie pred ME i v samotnej súťaži vyťažil maxi-
mum. Ak nepoľaví v tréningu, môže v budúcnosti rúbať naozaj 
vysoko. „Karol so svojou rómskou náturou nemá problém s 
ničím. Vie sa okamžite prispôsobiť rôznym situáciám. To je 
jeho obrovské plus. Dva roky tvrdej driny v štvorsmennej 
prevádzke v zlievarni v košických železiarňach mu aj v čase 
nútenej športovej pauzy pomohli zosilnieť. V minulosti mal 
občas problémy so životosprávou, no teraz je to už lepšie. 
Mám z neho radosť, no ešte nejasám. Aby z neho bol špič-
kový vzpierač, na to nestačia tri mesiace tvrdého tréningu, 
drinu musí vydržať aspoň tri roky,“ prízvukuje kouč Lukáč.

     Gabriel Bogdányi

nickú chybu, akú som uňho v príprave nevidel. 
Preto som presvedčený, že jeho vystúpenie na 
ME ovplyvnila úprava hmotnosti,“ prízvuko-
val Lukáč. Tkáča sme sa pred telavivským šam-
pionátom pýtali, aké výkony budú potrebné 
na medailu. Trh 155 – 160, nadhod 190 – 195 
a dvojboj okolo 345 kg, znel jeho odhad. Rea-
lita? Bronz bral v trhu Albánec Qerimaj za 155 
kg, v nadhode i v dvojboji Rus Unaňan výkonmi 
192 a 344 kg. Rišo tipoval skvele. Darmo, človek 
od fachu... A kde videl Tkáč pred ME 2014 svoje 
najväčšie medailové šance? „Odhadoval som 
to na trh, čo sa aj potvrdilo. Škoda, že to nevy-
šlo tak, ako sme si to s trénerom naplánovali,“ 
vravel sklamaný Lukáčov zverenec, ktorému k 
bronzom z nadhodu a dvojboja z Kazane 2011 
ďalšia európska medaila do zbierky nepribudla.

Karol Samko bol azda najväčšie prekvape-
nie v našej výprave. Po dvojročnej nútenej pa-
uze dvíhal v premiére na ME vo veľkom štýle 
aj napriek tomu, že len desať dní pred svojím 
vystúpením na ME pochoval svojho otca. Pia-
ta priečka v nadhode do 85 kg a 8. miesto v 
dvojboji, za ktoré by mal dostať na budúci rok z 
ministerstva školstva na prípravu dotáciu 5000 
eur, sú pre mladíka z Moldavy nad Bodvou vý-
borná motivácia do ďalšej roboty. Rudolf Lukáč: 
„Karol ma prekvapil dokonalým zvládnutím 
náročnej stresovej situácie súvisiacej s úmrtím 
jeho otca. To, ako zmobilizoval sily pred záve-
rečným pokusom v nadhode na 192 kilách, 
keď mal na činke o sedem viac ako v predo-
šlom neúspešnom, svedčí o jeho veľkom psy-

Medaila v dvojboji alebo nič! S takouto taktikou na-
stúpil náš najlepší vzpierač Richard Tkáč na súťaž do 77 
kg na telavivskom európskom šampionáte. Risk mu tento-
raz nevyšiel, v trhu i v nadhode si zapísal len základy 150  
a 180 kg a v dvojboji skončil s 330 kilami siedmy. 

Trénera Rudolfa Lukáča mrzelo, že taktický plán, ktorý 
naordinoval svojmu zverencovi, nevyšiel. Vysvetlil aj dôvod, 
prečo sa rozhodli zariskovať. „Žiaľ, konečný výsledok nie je 
ovplyvnený len formou športovca, ale aj výkonmi súperov 
a tiež politikou nášho štátu v oblasti športu,“ tvrdil šéftréner 
reprezentácie. „Vzpieranie je dlhodobo finančne podvyži-
vené, preto sú pre nás granty za umiestenia na vrcholných 
podujatiach doslova existenčné. Za štvrtú až šiestu priečku 
na ME je dotácia 10 000 eur, no za bronz už dvakrát toľko. Ak 
má pretekár v roku dva vrcholy, tak z tých desaťtisíc vyjde 
len taktak. Preto sme riskovali a útočili na medailu.“ Tkáč i 
jeho kouč tvrdia, že v posledných dvoch týždňoch forma našej 
vzpieračskej jednotky stúpala. „Bola super a myslím si, že som 
mal na medailu,“ povzdychol si 28-ročný Tkáč. V pomerne vy-
rovnanej súťaži ho od dvojbojového bronzu delilo napokon až 
14 kg, ale za istých okolností súčet 345 kg znamenajúci medai-
lu i vyrovnanie slovenského rekordu, nebol vôbec nereálny. K 
cennému kovu mal vyštudovaný inžinier najbližšie v trhu. Sta-
čilo v treťom pokuse skrotiť 156 kíl. Po ľahučko zvládnutom 
základe 150 kg (Tkáč: „Technicky mi však nevyšiel“) sa zdalo, 
že Gumánov slovenský rekord 155 kg spred 15 rokov konečne 
padne. Ibaže – nepadol. Rišov osobák v trhu v kategórii do 77 
kg ostal naďalej 153 kg. „Naozaj nechýbalo veľa, stačilo čin-
ku viac dotiahnuť,“ hľadal vzpierač banskobystrickej DUKLY 
chybu vo svojom pokuse. Zaujímavé je, že na ME 2011 v Kaza-
ni a aj vlani na MS vo Vroclave stroskotal tiež až na rekordnej 
hmotnosti. „Pre Riša je 156 kíl asi zakliatych. Už sa o ne sna-
žil trikrát a vždy to bol medailový pokus. Teraz spravil tech-

Richard Tkáč

Ján Štefánik, Karol Samko, Richard Tkáč, tréner Rudolf Lukáč
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čiže bolo to veľmi nasekané. Baška išla svoje preteky, veď aj 
stovku viedla do posledných desiatich centimetrov,“ povedal 
34-ročný kouč, ktorého podľa vlastných slov nezaujímajú me-
daily, ale čas.

Cenné kovy
plaveckej kométy
Slovenská juniorka Barbora s európskym titulom

BRATISLAVA (sita) - Začala v deviatich, v dvanástich už 
bola majsterkou republiky a predsavzatie získať na tohtoroč-
nom kontinentálnom šampionáte medailu naplnila slovenská 
juniorská plavecká kométa Barbora Mišendová hneď dvakrát. 
Šestnásťročná rodáčka zo Spišskej Novej Vsi vybojovala v ho-
landskom Dordrechte na MEJ v dlhom bazéne zlatý kov v mo-
týľkarskom šprinte a bronzový na dvojnásobne dlhej trati.

„Šprint mi ide výborne, pred finále som si povedala: Te-
raz alebo nikdy. Bola to posledná juniorská ,Európa‘, kde som 
mohla štartovať, na budúci rok sú ešte majstrovstvá sveta ju-
niorov, ktoré prichádzajú do úvahy,“ zhodnotila podľa Sloven-
skej plaveckej federácie Juniorka roka 2013. Odchovankyňa spiš-
skonovoveského plávania našla ako členka VŠC DUKLA Banská 
Bystrica pod Urpínom kvalitné zázemie, čo sa podpisuje pod jej 
progres. „Je za ním zmena podmienok, tréningy, individuálny 
plán v škole, možnosť využívania regeneračného centra,“ pri-
blížila mladá Harichovčanka, ktorú trénersky vedie bývalý po-
predný slovenský znakár Ľuboš Križko. „Vedel som, že zapláva 
buď veľmi dobre alebo zle. Nikdy totiž neviete, v akej forme 
prídu ostatní plavci. Vzhľadom na to, čo Baška predviedla po-
čas sezóny v tréningu, nebol však dôvod myslieť na neúspech.  
Vo finále bolo osem dievčat v časovom rozpätí 0,8 sekundy, 

Privítanie medailistky vo vedení VŠC

foto: archív

foto: Pavol Blažek
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 S Iráncom Chedrim zís-
kal ten najcennejší skalp. „Keď som 
ho zdolal, upokojil som sa a veril 
vo finále,“ popisoval pocity Zoltán. 
„Iránec bol fyzicky veľmi silný a ja 
som sa ho snažil unaháňať a unaviť. 
Zvíťazil som srdcom, väčšou túžbou 
po víťazstve. Škoda prehry s Ukra-
jincom, zápasy šli veľmi rýchlo za se-
bou, nevedel som sa skoncentrovať. 
Ak by som mal znova s ním zápasiť a 
mal už nadobudnutú skúsenosť, tak 
nepochybujem, že by som bol úspeš-
ný. No a súboj o bronz s Bulharom 
Petrovom bol aj o tom, že po dvoch 
napomínaniach som sa pozbieral a 
dotiahol súboj do víťazného konca.“

 Tréner Karol Lengyel po-
rovnal všetkých troch súrodencov 
Lévaiovcov. „Zoltán je úplne iný, 

najmladší, aj najmilší, no má svoje 
mínusy. Silný kolektív mu pomáha, prispôsobí sa, aj keď na 
rozdiel od brata Istvána spočiatku trénerovi dosť odporoval. 
Čaká na nás veľa práce, hlavne zlomiť hrebienok, pretože 
tento bronz má ďaleko od olympijského zlata, kam mierime. 
Zoltán sa prejavuje ako bojovník v pravom slova zmysle, zo 
súrodencov najväčší, zatiaľ technicky menej vyspelý. Predsa 
len, starší bratia spolu trénovali, chyby si vzájomne stráži-
li. Pracujeme na nich, pomáha nám aj Zoltánovo srdce, asi 
najväčšie. Obdarilo ho aj dlhé vláčne svalstvo, je iný typ ako 
jeho bratia István a Attila, všetci traja však majú pred sebou 
veľkú perspektívu.“

 Prezident zväzu František Lengyel vyzdvihol túto 
sezónu tak, ako sa patrí. „Je pre nás mimoriadne úspešná, 
prejavuje sa práca zväzu, aj manažérska. Môj brat Karol sa 
úspešne zvládol rolu  psychológa, uplatnil intuíciu, nechal 
zhodiť postavou malého Zoltána do nižšej hmotnosti s pre-
svedčením, že robí dobre a vyplatilo sa.“

 Aj zápasníci sa prispôsobujú financiám a vyberajú si 
rôzne alternatívy. Pri Zoltánovi padol na úrodnú pôdu pobyt 
v hypoxickom umelo vytvorenom prostredí. Na Tatry finan-
cie neboli, a tak sa nasimulovala vysoká nadmorská výška.  
„Vyšiel nám ťah aj so zhadzovaním, nebolo to jednoduché, 
ubrať z hmotnosti 12-13 percent vyčerpá,“ popísal strasti 
tréner K. Lengyel. „Medaila sa získava tvrdou prácou, som 
presvedčený, že sa za ňou ukrýva hlavne drina, bolesť, aj 
pokora. A ak k tomu všetkému pridáte dostatočnú porciu ta-
lentu, môžete sa stať olympijským víťazom. Lévaiovcom sa 
zápasenie zakorenilo v hlavách a nielen preto, že ich každé 
ráno budil otec otázkou čo budeš s následným zvolaním - no 
predsa olympijský víťaz.“

Banská Bystrica 8. augusta (TASR) - Na juniorských maj-
strovstvách sveta v chorvátskom Záhrebe sa podaril bronzo-
vému Zoltánovi Lévaiovi historický zápis do kroniky zápase-
nia. Ešte nikdy na MSJ nevybojoval v grécko-rímskej klasike 
slovenský borec medailu, až teraz. Zoltán napodobnil svojho 
staršieho brata Istvána, ktorý sa ovenčil tohto roku na ME vo 
fínskom meste Vantaa taktiež bronzom. István podal fantas-
tický výkon, aj keď sa tréner obával prechodu do vyššej hmot-
nosti a mal aj pochybnosti. Teraz odobril opačný postup, Zol-
tán z -55 zhadzoval do päťdesiatky a ovocie sa zbieralo opäť 
bronzové.

 Dynastia Léviaovcov zastrešená banskobystrickou 
DUKLOU slovenské zápasenie zveľaďuje tým najlepším spô-
sobom do takej miery, že tréner Karol Lengyel neváhal po 
bronze Zoltána prehlásiť - našou métou je olympijské zlato 
v roku 2020. Aj keď treba brať slová kouča s rezervou, Zoltán 
vo svojom druhom vrcholnom vystúpení v kariére nakročil 
do budúcnosti tým najlepším spôsobom. Ak István si zaslúžil 
výstižné pomenovanie pitbull, keďže spôsobom zápasenia 
pripomína toto strážne plemeno, Zoltán si zasa nesmiernou 
bojovnosťou predátora vyslúžil prívlastok tiger. 

 V ceste za bronzom vybojoval Zoltán tri víťazné zá-
pasy, jeden prehral. Tréner K. Lengyel: „Najskôr si jasne 9:1 
poradil s Umidom Durdyjevom z Turkménska, vo štvrťfinále 
zvíťazil o jediný bod 5:4 nad Rezom Chedrim z Iránu, kadet-
ským majstrom sveta. Asi zo seba vyžmýkal úplne všetko, 
pretože v semifinále nestačil na Ukrajinca Oleksija Žabské-
ho po technickej prevahe, jednoducho, psychicky odišiel, 
predchádzajúce víťazstvo s Iráncom nestrávil. V zápase o 
bronz s Bulharom Nedjalkom Petrovom bojoval aj s nepriaz-
ňou rozhodcov, no pomerom 8:5 zvládol tlak perfektne.“ 

Na MSJ historický prelom
bronzového tigra

Zoltána Lévaia

Predseda zväzu František Lengyel, Zoltán Lévai, tréner Karol Lengyel

foto: Pavol Blažek
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chu sa predstavili aj ďalší dvaja slovenskí reprezentanti (obaja 
DUKLA). Dušan Majdán rovnako úspešne útočil na osobný re-
kord a výkonom 3:53:26 h (predtým 3:57:50) obsadil 19. miesto. 
Debutant na ME, 21-ročný Martin Tišťan, skončil na 24. priečke 
rovnako v novom „osobáku“ 4:06:11 (predtým 4:07:58). 

Hrašnovej menej očakávané striebro než v Helsinkách 

Matejovi Tóthovi práve vešali na krk striebro, keď  začínala 
na Letzigrunde kladivárska súťaž kladivárok. Na konci finále 
pridala druhé striebro do rozrastajúcej sa slovenskej zbierky 
kladivárka Martina Hrašnová. Jej strieborný pokus z piatej sé-
rie mal hodnotu 74,66 m. Obhájila ním druhé miesto spred 
dvoch rokov a európskeho šampionátu v Helsinkách. 

Tridsaťjedenročná členka VŠC DUKLA Banská Bystrica 
Hrašnová začala piatkovú finálovú súťaž výkonom 71,66, kto-
rý ju po prvej sérii posunul až na druhé miesto. Potom prišiel 
prešľap a v tretej sérii zlepšenie na 73,03 a stále druhá pozícia. 

Dve strieborné medaily a jedno šieste miesto je skvelá 
bilancia najlepších vystúpení reprezentantov DUKLY Ban-
ská Bystrica na majstrovstvách Európy v atletike vo švaj-
čiarskom Zürichu. 

Boli to nie len najlepšie umiestnenia „Duklákov“, ale aj ce-
lej slovenskej výpravy. Vďaka tomu sa Slovensko zaradilo na 
sedemnástu priečku v medailovom i v bodovom hodnotení 
krajín. Bolo by zaujímavé porovnanie najúspešnejších klubov 
v rovnakej bilancii. Pravdepodobne by obe DUKLY, pražská aj 
bystrická, skončili veľmi vysoko.

Tóth v životných pretekoch s národným rekordom 

O prvé striebro sa postaral chodec Matej Tóth, ktorý v „ma-
ratóne“ na 50 km našiel premožiteľa len vo Francúzovi Yohan-
novi Dinizovi, ktorý v pretekoch zlepšil svetový rekord. Tóth 
absolvoval náročnú a dažďom poznačenú súťaž v uliciach 
Zürichu vo výslednom čase 3:36:21 h, ktorý je jeho osobným 
a zároveň aj slovenským rekordom. Ten predchádzajúci mal 
hodnotu 3:39:46 a pochádzal z 26. marca 2011 z Dudiniec. 

Pre 31-ročného zverenca Mateja Spišiaka je striebro z Züri-
chu najväčším úspechom v kariére. „Toto musí byť sen. Fan-
tastická atmosféra a najlepšie preteky v mojom živote. Bolo 
tu mnoho fanúšikov zo Slovenska, ktorí bežali popri ceste a 
povzbudzovali ma. To ma neuveriteľne motivovalo najmä v 
záverečných šiestich - ôsmich kilometroch. Ďakujem im veľ-
mi pekne, že prišli. Aj keď záver  bol už veľmi náročný, na-
koniec som to dotiahol do úspešného konca,“ povedal Matej 
Tóth v cieli.

Po siedmej priečke na OH 2012 v Londýne a piatom mies-
te na MS 2013 v Moskve sa na 50 km opäť výsledkovo zlepšil. 
Tentoraz sa zastavil na vrcholnom podujatí už tesne pod vr-
cholom. Čo bude ďalej? „Som v najlepšom veku a ešte stále 
mám kde stúpať. Na budúci rok prídu majstrovstvá sveta a o 
dva zasa olympijské hry. Odteraz už budem do každých pre-
tekov vstupovať ako favorit na jednu z medailí. Uvedomu-
jem si to,“ priznal rozradostený slovenský reprezentant.

Skvelý Tóth sa od začiatku pretekov držal medzi najlepší-
mi. Po 10 km figuroval v skupinke na 4.- 6. mieste a neskôr 
sa ešte o čosi posunul vpred. Na medailovej pozícii bol prvý 
raz na 36. km, keď predstihol Rusa Noskova na treťom mieste. 
Vtedy zaostával za vedúcim duom Diniz – Ryžov o vyše jeden 
a pol minúty, ale nebol to neprekonateľný odstup.

V závere pokračoval v rovnomernom tempe, zatiaľ čo Ry-
žov pred ním podľahol kríze a tesne pred métou 46. km sa Tóth 
dostal pred neho na striebornú pozíciu. Tú už v pohode udržal 
až do cieľa, zatiaľ čo vysileného Ryžova predstihol v závere eš-
te krajan Noskov a vzal mu bronz.

Tridsaťjedenročný skúsený člen VŠC DUKLA Banská Bystri-
ca Tóth na európskom šampionáte vôbec prvý raz absolvoval 
„maratónsku“ chodeckú vzdialenosť 50 km. V rokoch 2006 a 
2010 bol na 20 km dvakrát šiesty. V pretekoch na 50 km v Züri-

Strieborný piatok
Dukly v Zürichu na ME

foto: Pavol Uhrin

Matej Tóth 
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dážď pôsobil, veľký chlad mi však prekážal viac. Nevedela 
som nájsť v hľadisku svojich divákov, nazbieralo sa kopec 
menej príjemných drobností, o to viac som sa musela kon-
centrovať.“ Finálový scenár sa vyvíjal pre Hrašnovú priaznivo. 
„Dobre bolo, že som v prvom pokuse hodila toľko, že som 
sa nemusela o užšie finále obávať. Mohla som aj riskovať 
a snažiť sa o čo najdlhší hod. Odsledovala som aj trápenie 
Wlodarczykovej, no nemyslela som si, že to nezvládne, ve-
dela som, že má obrovskú formu a moje predpoklady sa aj 
potvrdili.“ Nad technikou Martiny, členky banskobystrickej 
DUKLY, dozerá český odborník Jiří Koukal. „Bolo to dobré roz-
hodnutie, začali sme niekedy v máji a som mu vďačná, že sa 
na to podujal, aj keď bol dosť vyťažený. No a Jožko Párička 
si tiež zaslúži vďaku, mal na starosti všeobecnú prípravu, to 
bola jeho zásluha, že som fyzicky bola na tom dobre.“ Chuť 
na zlato sa u Martiny Hrašnovej znásobila. „Tentoraz bolo pre 
mňa veľmi vysoko a titul je v správnych rukách. Kedy príde 
môj vrchol ťažko povedať, už pred olympiádou pred dvoma 
rokmi som si myslela, že sa tak stane v Londýne. Budem robiť 

Striebornú medailu si skúsená harcovníčka poistila už spo-
menutým piatym pokusom 74,66. Pre Hrašnovú je to tretia 
medaila zo seniorskej vrcholnej súťaže. Okrem dvoch striebor-
ných z ME má na konte aj bronz z MS 2009 v Berlíne. „Táto 
strieborná medaila bola menej očakávaná ako pred dvoma 
rokmi. Sezóna sa pre mňa zo začiatku nevyvíjala dobre. 
Potom sa to začalo zlepšovať a veľmi sa teším, že som do-
kázala obhájiť striebro na majstrovstvách Európy. Navyše 
som hodila v Zürichu ďalej ako v Helsinkách. Pripadá mi to 
až neuveriteľné. Tlačia sa mi slzy do očí,“ povedala strieborná 
Martina Hrašnová.

Martina ukazovala veľmi dobrú formu už v kvalifikácii. 
Hneď prvým kvalifikačným hodom splnili predpísaný limit 
69,50 m, keď jej namerali 73,05 m.

Kvalitu finálového hodu 74,66 podčiarkuje aj fakt, že sa 
hádzalo v daždi. Ide o jej najdlhší „mokrý“ pokus v kariére 
(aj keď oficiálna evidencia nie je). Sama si však pred mokrým 
kruhom bariéru nevytvára. „Ak vyložene neleje a ak je jeho 
povrch kvalitný, tak sa dokážem do obrátok oprieť. Aj teraz 
to bolo v pohode, i keď niektoré mohli mať s dažďom prob-
lém,“ povedala naša strieborná kladivárka. Nebolo to však po-
kojné finále. „Nahromadilo sa veľa rušivých momentov, aj 

všetko, aby som sa posunula vpred, tých 80 metrov je veľmi 
vysoko a nie je jednoduché sa ak nim približovať. Zdravie je 
najpodstatnejšie, momentálne ma poslúcha, len keby vydr-
žalo,“ zapriala si.

Velďákovej šieste miesto v protivetre 

Finále trojskokaniek zvládla Dana Velďáková so cťou. Nie-
lenže postúpila do užšej osmičky, ale šiestym miestom sa po-
starala o tretí najlepší výsledok slovenskej atletiky v Zürichu 
hneď po strieborných medailách. Dana skákala vo svojom 
15.seniorskom finále na vrcholnom podujatí.

„Veľmi som chcela prekonať 14 m. Bojovala som s tým, 
ale nešlo to. Som však rada aj za toto šieste miesto po sezó-
ne, akú som mala. Veľa síl mi ubudlo v prvých troch poku-
soch, keď fúkal protivietor a snažila som sa veľmi dostať do 
najlepšej osmičky. Celkovo podmienky, v ktorých sme mali 
súťaž, boli náročné. V protivetre to bola často lotéria a boj 
najmä pre nás, čo pravidelne neskáčeme za 14 m,“ povedala 
po pretekoch D. Velďáková. 

nrtm. Matej Tóth

foto: Ján Miškovič

foto: Ján Miškovič

Privítanie úspešných atlétov - riaditeľ VŠC Róbert Kurčík, Martina Hrašnová, Dana Velďáková, Matej Tóth,
náčelník odboru športu Ján Gregor

Naši medailisti
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Po dvoch senzačných zlatých medailách (na 1000 aj 500 
metrov) kajakárskej dvojice Erik Vlček, Juraj Tarr ďalší najlepší 
výsledok na augustových majstrovstvách sveta v rýchlostnej 
kanoistike dosiahol zo Slovákov v C1 na 5000 metrov Matej 
Rusnák. Na moskovskej vode dopádloval na tejto vytrvalost-
nej trati na 4. pozícii.

„Napriek tomuto peknému výsledku sa o vašich zve-
rencoch, teda ešte aj o Ľubomírovi Hagarovi a Rastislavovi 
Kohútovi, po šampionáte takmer nehovorilo. Ako ste to vní-
mali?“ spýtali sme Slavomíra Kňazovického, hlavného trénera 
v Dukle Trenčín.

„Bola to oprávnená situácia. Všetko ostalo právom v 
tieni dvoch zlatých medailí Erika Vlčeka a Juraja Tarra. Ich 
výsledky boli výnimočné, až fantastické. Zožali ovocie svojej 
vytrvalosti a dobrého rozhodnutia venovať sa naplno jednej 
lodi, neskákať z jednej do druhej.“

Okrem nich už nik v Moskve na medailu nedosiahol. Mo-
hol ju získať práve Matej Rusnák?

„Po Szegede 2011 a vlaňajšom Duisburgu skončil na MS 
už tretí raz na päťkilometrovej trati štvrtý. K medaile mal v 
Moskve najbližšie. Jej zisk mu zmarila krátka kríza v priebe-
hu pretekov. Štvrté miesto je zväčša mrzuté, ale súčasne ho 
hodnotím pozitívne, lebo Maťo ukázal rýchlostný vzostup. 
Dlho udržal potrebné traťové tempo.“

Po šiestom mieste na júlových ME v Brandenburgu túžil 
aj na MS po finále na 1000 metrov, keďže má pochopiteľné 
ambície dostať sa na OH v Riu de Janeiro. Sú reálne?

„Je to jednoznačne náš spoločný cieľ. V Moskve sa síce 
medzi najlepších nedostal, ale jeho výkonnosť aj na tejto 
vzdialenosti každoročne rastie. Prípravu na najbližšiu se-
zónu zameriame práve na kilometer, keďže MS 2015 budú 
olympijskou kvalifikáciou.“

Druhý najlepší výsledok z vášho kanoistického tria v 
Moskve sa viaže k Rastislavovi Kohútovi. Muž, ktorý predtým v 
júli na ME neštartoval, skončil ôsmy na päťstovke.

„Na ME sa nedostal, keďže ho v našej kvalifikácii predsti-
hol Ľubomír Hagara. A hoci bol Hagara v Brandenburgu na 
tejto vzdialenosti ôsmy, na MS sa sústredil iba na 200-met-
rový šprint. Tým sa otvorila Rasťovi cesta do Moskvy, kde na 
svetovom šampionáte znova výborne reprezentoval. Takis-
to ako pred rokom v Duisburgu, kde skončil rovnako ôsmy.“ 

Šiesty z londýnskeho olympijského finále na 200 metrov 
Ľubomír Hagara sa v Moskve do A-finále nedostal, v „béčku“ 
skončil až šiesty, čo znamená konečnú 15. priečku. Aké boli 
dôvody tohto sklamania?

„Šampionát mu nevyšiel. Zaostal za výbornými trénin-
govými výkonmi, ktoré boli v Nimnici krátko pred MS na 
úrovni jeho osobných rekordov. Po priam parádnych ME sme 
všetci spoločne čakali od neho lepšie vystúpenie v Moskve. 
Jedna príčina slabšieho výsledku, ale nie rozhodujúca, bola 
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K medaile bol
Rusnák
najbližšie
v Moskve
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čiatku vzadu, nevadí, moja psychika to zvláda. Nakoniec do-
kážem nakopnúť motor a urobiť dobrý záver. A tak to bolo 
aj teraz. Nie som úplne stopercentne spokojný, tak ako v se-
mifinále, posledných 200 metrov som nedokázal tak zrýchliť 
ako tam, ale aj tak je šieste miesto výborné. Vylepšil som si 
pozíciu  minuloročných MS a je to dobrý základ pre vyjazde-
nie si miestenky na olympiádu v Riu. Dúfam že do budúceho 
roku to ešte viac vyšpičkujem.
Rastislav Kohút (8. miesto, C1 na 500 m): Predviedol som všet-
ko, na čo som mal, môžem byť spokojný. Bolo to, čo sa súpe-
rov týka, oveľa kvalitnejšie finále ako vlani na MS, predbe-
hol som minuloročného strieborného medailistu, tak to je 
pozitívne, hoci som myslel aj na lepšie umiestnenie. 500-ku 
jazdia 200-kári, aj tisíckári, takže vždy sa zíde dobrá konku-
rencia a z roka na rok silnejšie.
Miroslav Zaťko (9. miesto, K1 na 200 m): „Rozjazda mi nevy-
šla podľa predstáv, štart mi nevyšiel, bola to slabšia jazda, 
ale bolo dôležité dostať sa do semifinále. To mi sadlo úplne 
super, od štartu som cítil že to bude veľmi dobré. Po sto met-
roch, keď bol ešte stále vedľa mňa Kanaďan, som začal dúfať 
a keď som sa v cieli obzrel a bol som druhý, bol som veľmi 
šťastný. Je to pre mňa satisfakcia za to, že som ani na ME ani 
na MS do 23 rokov nezískal medailu.“ Po rozjazde, kde skončil 
Miroslav Zaťko na 3. mieste, nebol príliš spokojný. No po semi-
finále sa to otočilo. Po vydarenej jazde, v ktorej mu podľa jeho 
slov konečne vyšlo takmer všetko čo malo, sa tešil z druhého 
miesta a postupu do A finále. „Štartoval som v prvom senior-
skom finále v kariére a s tým môžem vyjadriť spokojnosť. Ale 
túžil som poraziť aspoň jednu loď. Nič sa nedá robiť, jazda 
bola super, až na malé zaváhanie na štarte, nespravil som 
žiadnu chybu. Verím, že tie najlepšie výsledky mám ešte 
pred sebou.“ 

Text a foto: SZRK, Prokop Slováček

TRI SLOVENSKÉ MEDAILY V MINSKU
MINSK 18. augusta (SITA) - Tri medaily získali slovenskí repre-
zentanti počas víkendu na akademických majstrovstvách sve-
ta v rýchlostnej kanoistike v bieloruskom Minsku. Na dvoch sa 
podieľal kajakár Miroslav Zaťko. Špecialista na 200 m skončil 
bronzový na tejto vzdialenosti v disciplíne K1 a v K2 na 200 m 
spoločne s Ľubomírom Beňom vybojovali striebro. Lepší ako 
slovenskí reprezentanti boli iba Poliaci Bartosz Jonkisz, Dawid 
Putto. Tretiu medailu sa podarilo získať kanoistovi Matejovi 
Rusnákovi, ktorý bol v C1 na 500 m bronzový. Jediný kanoista 
v minivýprave zo Slovenska Rusnák sa predstavil aj na 1000 m 
a skončil piaty. Zaťko a Beňo si sadli spoločne do lode aj na 500 
m a bolo z toho šieste miesto. V K1 na 500 m Beňovi tesne ušla 
medaila, keď skončil štvrtý.

aj v lodi, ktorú sme tam už skôr museli po-
slať. Nemal tam ideálnu, dostávala sa do re-
zonancie, čo je na takej krátkej trati značný 
hendikep.“

Aký bol športový rok 2014 pre vašu kano-
istickú skupinu?

„Ak by ho bol napríklad Rusnák ozdobil 
v Moskve medailou, mohli by sme hovoriť o 
výbornej sezóne. Všetci totiž mali počas ro-
ka aj veľmi dobré výsledky, ktoré sa dajú vy-
zdvihnúť. Určite to nebola sezóna sklamaní. 
A nemôžem zabudnúť, že máme v Dukle, a 
takisto v reprezentácii, aj ďalšieho solídne-
ho kanoistu Vincenta Farkaša. Ten výkon-
nostne poskočil, čoho najlepším dôkazom je 
napríklad jeho 7. miesto na 1000 metrov vo 
Francúzsku na kontinentálnom šampionáte 
do 23 rokov. Vzájomná konkurencia môže 
pomôcť všetkým v tomto našom kvartete.“

Čo robia v týchto dňoch vaši zverenci?
„Prežívajú voľné týždne. Ale v závere 

mesiaca sa už musia zamerať na cielenú re-
habilitáciu, aby sme v októbri mohli začať 

prípravu na najbližší rok.“
Už viete presne, kde a ako sa uskutoční?
„Nemáme ešte vyjasnený december aj vzhľadom na to, 

že niektorí z chlapcov budú mať na prípravu viac, iní o niečo 
menej prostriedkov. Súčasne však chceme, aby sa pripravo-
vali v kolektíve, čo je pre nich vhodnejšie než individuálne 
tréningy. Vo februári pôjdeme na osvedčenú prípravu do 
JAR. A od mája budeme využívať tradične nám vyhovujúcu 
vodu na Nosickej priehrade v Nimnici.“

Tomáš Grosmann

Matej Rusnák (4. miesto, C1 5 000 m): Zasa je z toho 4. mies-
to, na MS už tretie... Ja som chcel využiť to, že som štartoval 
vedľa najlepších, Maďara Vajdu a Nemca Brendela, od zači-
atku som sa ich chcel chytiť a udržať sa s nimi čo najdlhšie. 
Na prvej obrátke bol Rus Petrov ešte štvrtý, po prvej obrátke 
sa na nás dotiahol, dostal sa predo mňa a potom to už bola 
z mojej strany len stíhacia jazda, ale nedalo sa predbehnúť 
ho. Môj výkon sa však dá hodnotiť ako veľmi kvalitný, ja som 
spokojný, aj môj tréner Slavomír Kňazovický. Štvrté miesto 
je úspech, ale už ma to trošku začína hnevať, tie štvrté mies-
ta.
Peter Gelle (6. miesto, K1 1000 m): Išiel som si svoje tempo, 
nebláznil som sa, to je môj štýl pretekania. Aj keď som na za-
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na podujatie sa pozerá pozitívne. „Bez toho, aby som vopred 
niečo avizoval, veril som v zisk piatich či šiestich medailí. 
Podarili sa tri a ďalšie boli na dosah. Celkove sme dosiahli 
celkom dobré umiestenia,“ legendárny strelec. „Boli to vyda-
rené olympijské hry mládeže. Veľmi užitočné pre túto gene-
ráciu detí, pretože sú to takí mohykáni s vlajkou v rukách, 
ktorí sa raz objavia na veľkej olympiáde. Bolo potrebné, aby 
si teraz prešli tým, čo ich v budúcnosti čaká. Skutočne zaži-
li niečo, čo doteraz videli len v TV a počuli z médií. Pokiaľ s 
touto skúsenosťou pozitívne naložia, myslím si, že nás čaká 
pekná budúcnosť.“

O prvý cenný kov - strieborného lesku - sa v Nankingu 
postarala Michaela Pešková v behu na 400 m cez prekážky. 
Časom 58,26 s vytvorila svoj osobný rekord a tento výkon je 
zároveň jej už v poradí 8. dorastenecký a 3. juniorský sloven-
ský rekord na tejto trati. Talentovaná Trnavská atlétka mala 
pritom na dosah aj celkový triumf, keď na poslednej prekážke 
ešte viedla. 

Rovnakú medailu – striebornú - pridal do slovenskej zbier-
ky člen VŠC DUKLA Jakub Grigar v súťaži singlkajakárov v sla-
lome na hladkej vode. „Myslím si, že so svojím účinkovaním 
môžem byť spokojný. Je to veľký úspech. Aj keď škoda, že 
som nedosiahol na zlato. V záverečnej jazde som pokazil už 
úvod. Potom som sa to snažil dohnať, no tempo sa už neda-

lo vydržať a nemal 
som sily. Nevedel 
som presne čo ma 
čaká, keďže je to 
iná disciplína, na 
akú nie sme zvyk-
nutí,“ opísal boj  
o najvyššie priečky 
vlaňajší juniorský 
majster sveta aj Eu-
rópy v slalome na 
divokej vode.

Slovensko sa 
tešilo na II. OHM 
aj zásluhou Marka 
M i rg o ro d s k é h o, 
ktorý skončil medzi 
singlkanoistami v 
rovnakej disciplíne  
tretí a vybojoval si  
bronz. „Tretie 
miesto je pekné. 
Chcel som medai-
lu, keďže tento rok 
sa mi nevydarili 
majstrovstvá sve-

ta a majstrovstvá Európy. A verím, že na budúcoročných MS 
zabojujem tiež o najvyššie umiestenia.“

Slovensko v Nankingu reprezentovala pomerne početná 
výprava s 38 športovcami: 18 futbalistiek, 4 tenisti (2 chlapci 
a 2 dievčatá), po 3 atléti (1+2), vodní slalomári (2+1), plavci 
(1+2), 2 cyklistky, po 1 lukostrelcovi, boxerovi, gymnastovi, 
strelkyni a jachtárovi.

Bratislava 2. septembra (TASR) – Slovenská výprava sa z II. 
olympijských hier mládeže v Nankingu vrátila s tromi medaila-
mi, čím sa jej síce nepodarilo vylepšiť ťaženie spred štyroch ro-
kov (šesť medailí v Singapure, pozn. red.), no podľa prezidenta 
Slovenského olympijského výboru (SOV) Františka Chmelára 
nemožno hovoriť o sklamaní. „Naša účasť bola štandardná. 
Prvýkrát sme na OHM mali tímový šport, čo je pozitívne. 
Taktiež sme mali zastúpenie vo viacerých nových športoch. 
Osobne si myslím, že nemožno hovoriť, že sme boli neúspeš-

ní. Taktiež nemožno hovoriť, že sme boli veľmi úspešní, bol 
to slovenský štandard. Škoda, že sme nesiahli na zlatú me-
dailu. Akoby naši športovci mali ťažkú cestu k víťazstvám,“ 
zhodnotil účinkovanie výpravy na utorňajšej tlačovej konfe-
rencii Chmelár a dodal: „Nikto však nesklamal. Niektorí špor-
tovci uspeli menej, iní viac. Oceňujem tých, ktorí dosiahli 
osobné rekordy. Sú to pozitívne signály, že sa mladí športov-
ci nenechali negatívne ovplyvniť veľkou atmosférou.“

Vedúci výpravy Jozef Gönci mal síce väčšie očakávania, ale 
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Medailisti Jakub Grigar, Michaela Pešková, Marko Mirgoradský
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Majstrovstvá
Európy v modernom
biathle a triathle

V Portugalsku, mesto Setúbal, sa v termíne 18. – 20.07.2014 
uskutočnili majstrovstvá Európy 2014 v modernom biath-
le a triathle a 5. preteky svetovej série World Cup Tour 2014  
v biathle a triathle.

Celkovo štartovalo 249 pretekárov ( 107 žien a 142 mužov) 
z 15 krajín a v súťaži bolo 21 tímov v štyroch vekových kategó-
riách, dorast, juniori do 19 a juniori do 21 rokov a seniori.

Slovensko reprezentovalo 7 pretekárov – z VŠC DUK-
LA Ema Laštiaková, Eva Slančíková v kategórii dorast,  

Filip Lichanec v kategórii juniori do 21 a Lucia Kršňáková  
v kategórii seniori. 

V doraste v modernom triathle získala striebornú medai-
lu Eva Slančíková. Ema Laštiaková skončila na štvrtom mieste. 
Majsterkou Európy sa stala Maria Migueis Teixeira (POR).

V junioroch v modernom triathle skončil Filip Lichanec 
druhý za českým reprezentantom Ondřejom Svěchotou.

U žien v modernom triathle skočila Lucia Kršňáková na 
treťom mieste. V konečnom poradí krajín sa Slovensko z 21 
tímov umiestnilo na 5.m.

foto: Pavol Blažek
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Otčenáš predviedol na kolieskových lyžiach na asfalte jazdu 
snov. Po senzačne rýchlej a bezchybnej streľbe v ľahu bol dl-
ho na čele poradia, kým ho stadiaľ nezosadil Čech Moravec. 
Otčenáš bojoval s ním a Nemcom Röschom, ktorý už behá 
za Belgicko, aj po nej Otčenáš netrafil jeden terčík. V závereč-
nom 3,3-kilometrovom okruhu do cieľa vydal zo seba všetko a 
skončil tretí. S takým výkonom by bol v zime Martin, ktorý ešte 
nikdy nebodoval vo Svetovom pohári (do 40. miesta), v prvej 
desiatke poradia... „Od rána som sa snažil byť nastavený, že 
dám do toho všetko, keď nám to nevyšlo s kolegami v mie-
šanej štafete na medailu,“ vravel šťastný Otčenáš. „Bol som 
sa ráno prejsť, potom na lyže, dobre som sa cítil, hoci bolo 
teplo, čo my biatlonisti nemáme radi. Na rozdiel od iných 
pretekov som nemyslel na to, že môžem niečo stratiť, ale iba 
získať. Máme malý dohovor s trénerom Sanitrom, že chce 
odo mňa už len výsledky do desiateho miesta... Snažil som 
sa nesklamať seba, jeho, predošlých trénerov, mojich rodi-
čov, sestru a všetkých kamarátov.“ Do zimy potrebuje zlepšiť 
techniku na bežkách, ktorá je trochu iná ako na kolieskových 
lyžiach. To si dali za úlohu so Sanitrom. Potom bude Otčenáš 
taký drak na snehu, akým bol v sobotu na asfalte. „Na kolies-
kových lyžiach sa viem lepšie zaprieť. V zime som sa trápil 
na bežkách s technikou, mal som dosť veľa problémov aj s 
holeňami, čo ma limitovalo,“ pokračoval Otčenáš. Začiatkom 
tejto sezóny rozmýšľal, čo bude ďalej, pretože sa mu nedarilo 
podľa želania. „Minulé dva roky som tomu dával dosť a bol 
som na hrane, čo ďalej, keď to nešlo. Zaťal som sa však a pri-
šiel tento ťumeňský výsledok. Ohromne sa teším.“ Obrovskú 
radosť mal doma zo syna aj otec Dušan, ktorý je dlhé roky ser-
vismanom slovenskej biatlonovej reprezentácie, mama Zuza-
na i Martinova sestra Zuzana. Tréner Juraj Sanitra, ktorý prešiel 
na začiatku leta z Tímu Kuzminová k reprezentácii mužov, sa 
rozplýval nad Otčenášovým výkonom: „Od začiatku to bola 
ako rozprávka. Martin bol na čele na všetkých medzičasoch. 
Ukázal perfektnú ,ležku‘. Jeho bežecký výkon bol nadprie-
merný. Bol rýchly a rozvážny aj na strelnici, bojoval. Som 
nesmierne šťastný, lebo táto medaila patrí celému novotvo-
renému tímu. Je to impulz, potvrdenie toho, že sme v prípra-

ve asi nasadili správnu cestu. Dokázať, 
že aj muži majú na to, aby robili dobré 
meno slovenskému biatlonu,“ hovoril 
Sanitra. Medailovú pozíciu zo šprintu dr-
žal Martin Otčenáš spočiatku aj vo včeraj-
šej stíhačke na 12,5 km. Po prvej „ležke“ 
viedol, ale po druhej, s jednou chybou sa 
zosunul mimo medailového poradia. Bo-
joval však ďalej a napokon skončil šiesty, 
keď vyhral Belgičan Rösch. „Vďakabo-
hu za dobrú streľbu, lebo od druhého 
okruhu sa mi veľmi ťažko bežalo. Zase 
sa podarilo umiestnenie do desiateho 
miesta, takže veľká spokojnosť,“ hovoril 
uťahaný Otčenáš. „Cením si najmä jeho 
pokoj na strelnici. Máme na čom stavať 
do zimy,“ hovoril Sanitra.

text a foto: Ivor Lehoťan

Po olympiáde 2010, keď získal Štrban Pavol Hurajt bronz, 
nazval jeho mladší kolega z reprezentácie a kamarát z Tatran-
skej Štrby, Martin Otčenáš, ich dvoch „štrbská letka“.

Vraj aby spoločne doleteli po ďalšie medaily. Po sobote v 
Ťumeni, na MS v letnom biatlone, už má aj práve dnes dvad-
saťsedemročný Otčenáš veľkú medailu. Senzačný bronz v sil-
nej konkurencii v šprinte na 10 km v západnej Sibíri.

Biatlonista VŠC DUKLA Banská Bystrica po výkone svoj-
ho života získal v bitke s pretekármi, ktorí mu dávali zatiaľ na 
frak vo Svetovom pohári v zime, preňho unikátnu medailu.  

Štrbská letka už „doletela“
k medailám

Martin Otčenáš

Privítanie medailistu – náčelník odboru športu Ján Gregor, tréner Juraj Sanitra,
Martin Otčenáš, riaditeľ VŠC Róbert Kurčík, hlavný tréner Miloš Bátovský
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Za účasti legend českého sportu Dany Zátopkové a Věry 
Čáslavské se slavnostní dekorování sportovců nejlepších  
armádních konal v konferenčním sále Domu Armády na Vítěz-
ném náměstí v Praze 6. Do první řady zasedl také trenér a ně-
kolikanásobný medailista z OH a MS Jan Železný. 

Večerem provedl moderátor Štěpán Škorpil. Krátce po  
18. hodině se sál zaplnil čestnými hosty a oceněnými sportov-
ci. Ve svižném tempu byli dekorování fotbalisté, mladí spor-
tovci, nejlepší sportovci armádních sportů, až večer dospěl  
k vyhlašování deseti nejlepších sportovců v individuálních  
disciplínách, kterému předcházelo ocenění kolektivu sportov-
ců armády ČR.

Ještě než jsme se dočkali rozluštění tajenky, kdo bude  
nejlepším sportovcem naší armády, proběhly během večera 
dva křty - nového kalendáře na rok 2015 a poté knihy Zlatá 
dračice ze Soči. Kalendář společně pokřtili samotní aktéři, jež 
se nechali vyfotografovat na jednotlivé měsíce. Za všechny 
jmenujme Barboru Špotákovou nebo Evu Samkovou. 

Posledně jmenovaná pak později pokřtila šampaňským 
knihu Zlatá dračice ze Soči. Na titulní straně je snowboardist-
ka Eva Samková se svou zlatou medailí, obsah knihy se věnu-
je ZOH 2014 s důrazem na sportovce Dukly. A už v této chvíli  

bylo jasné, kdo bude nejlepším sportovce armádních 
sportovců.

V průběhu večera celý slavnostní ceremoniál, který zorga- 
nizovala Iva Roháčková, zpestřovaly tanečnice vystoupením 
inspirovanými třicátými lety minulého století. A tak jsme 
mohli vidět i proslulý kankán. V hledišti tleskali mimo jiné  
známé sportovní osobnosti - byla zde Kateřina Baďurová-Janků  
se svým manželem Tomášem Janků. Ona sama jistě ocenila  
výkon tanečnic, jelikož vyhrála v roce 2012 Star Dance. Ta-
ké zde byl přítomen další známý sportovec-tanečník Imrich  
Bugár se svou dcerou.

Závěr večera patřil vyhlašování, kterému dominovala  
olympijská vítězka Eva Samková. Svým nezaměnitelným  
a bezprostředním vystupováním si získala nejen publikum, ale 
jistě i poražené kolegy, mezi kterými byla i Barbora Špotáková 
 a Pavel Maslák. A to prvně jmenovaná byla mistrně Evropy 
a vítězka Diamantové ligy a druhý jmenovaný je halový mistr 
světa. Takovou velkou úroveň mají sportovci české armády. 

Na úplný závěr zaplnili pódium všichni vyhlášení spor-
tovci ve všech kategoriích a tak bylo možné zhlédnout elitu  
českého sportu na jednom místě.

Jiří Cysař

Anketu
Armádní sportovec roku 2014

vyhrála snowboardistka

Eva Samková
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Pod Urpínom vyrastá ďalší futbalový drahokam. Mladík 
z Krupiny Róbert Polievka (1996) je jedným z najtalentova-
nejších hráčov súčasnej Dukly. Prezentuje sa skromným pre-
javom, je rozvážny v myšlienkach, zato na ihrisku vždy naplno 
prezentuje svoj talent. Odmala ho to ťahalo do útoku, túžil po 
presadení sa a je na správnej ceste splniť si svoje sny. Dostal 
šancu v A- tíme, kde sa postupne etabluje a popri zápasoch 
za dorast si plní aj reprezentačné povinnosti vo výbere do 19 
rokov. Skúsime vám ho bližšie predstaviť.

Svoju kariéru odštartoval v Hontianskych Nemciach, 
až neskôr prišiel rad na jeho príchod do Banskej Bystrice. „S 
futbalom som tam začal ako sedemročný, hrával som tam 
asi rok, potom som išiel na hosťovanie do rodnej Krupiny. 
Začiatky som mal ako každý mladý chalan, náročné, ale aj 
pekné. Ako 10-ročný som potom prišiel do Dukly, začínal 
som ako mladší žiak a od samotného začiatku som hrával 
s o rok, niekedy s až dva roky staršími chalanmi o kategó-
riu vyššie,“ spomenul si na prvé krôčiky po ihriskách, pričom 
zdôraznil, že spomínané pôsobenie pri starších hráčoch mu 
výrazne pomohlo v napredovaní. „Futbal sa stal mojou váš-
ňou, najviac ma na ňom teší a baví to, že môžem strieľať gó-
ly. Je to neopísateľný pocit, keď hráč dokáže streliť gól, už 
ako malý chlapec som chcel neustále skórovať,“ opísal to, čo 
ho najviac fascinuje.

Róbertovi v raste pomáhal fakt, že vždy mal dôveru tré-
nerov. Strieľal góly, bol lídrom svojich mužstiev, rozdielovým 
hráčom. „Futbal mi veľmi prirástol k srdcu. Väčšina trénerov, 
s ktorými som mohol pracovať mi hovorili, že mám talent 
od Boha. Ja však viem, že talent nie je všetko, pokiaľ hráč 

nepracuje na 100% a nepristupuje k svojim povinnostiam 
zodpovedne.“ Povedaným dokázal, že v hlave to má uložené 
správne. „Spomínam si na viacero zápasov, ktoré som zatiaľ 
odohral. Najlepšie spomienky mám na zápas na turnaji v 
Prahe, ktorý sme hrali proti FC Everton, špičkovému ang-
lickému tímu. Hral som za starších žiakov, nastúpil som od 
začiatku a bola to pre mňa obrovská škola futbalu. Vyhrali 
sme ho 2:0, pričom jeden gól som strelil a na druhý prihral. 
Je to určite jeden z mojich najpamätnejších zápasov. Ďalšie 
ešte určite prídu, mojim najbližším cieľom je však prepra-
covať sa do zostavy Dukly, stať sa plnohodnotným hráčom 
nášho mužstva. Viem, že ma predtým čaká ešte veľa práce a 
individuálnych tréningov, ale pôjdem si za tým,“ skonštato-
val s odhodlaním. 

  Je z tých mladíkov, ktorí sa neboja snívať. Prílišne hľadieť 
vysoko však nie je dobré, niektorí mladí hráči si prehnanou 
predstavou o sebe samom len akoby priväzujú k nohe záťaž, 
ktorá brzdí ich kariérny rozlet. Róbert je v tomto realista. Vie, 
že úspech príde len postupnými krokmi. „Musím povedať, že 
futbal je pre mňa skutočne všetko, mám ho veľmi rád, priam 
ho zbožňujem. Určite by som sa chcel raz dostať do nejakého 
špičkového zahraničného klubu, ale zatiaľ takto nerozmýš-
ľam. Mojim obľúbeným klubom je FC Barcelona. Teraz je ale 
pre mňa najdôležitejšie, aby som bol zdravý a mohol na sebe 
tvrdo pracovať a mohol tak dosahovať dobré výkony. Vtedy 
budem najšťastnejší. Len za tvrdou prácou a poctivými tré-
ningami sa skrývajú úspechy,“ zakončil ambiciózny futbalista 
náš rozhovor vetami sťaby z knihy. 

FK Dukla

Predstavujeme talent 
FK Dukla -
Róbert Polievka
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Tužinského
nakopol slabší
úvod,už má istú
účasť na OH 2016

Granada (SITA) - Zrejme ani najväčší optimisti nepredpo-
kladali, že po štyroch súťažných dňoch na 51. majstrovstvách 
sveta v streľbe zo všetkých zbraní v španielskej Granade bude 
mať Slovensko na konte jednu zlatú medailu a dve olympijské 
miestenky. Vo štvrtok sa tento úspech zaslúžil Juraj Tužinský, 
ktorý vo vzduchovej pištoli 60 skončil siedmy a zároveň si vy-
bojoval účasť na OH 2016 v Riu de Janeiro.

Súťaž sa preňho nezačala vyvíjať priaznivo. V úvodnej 
položke strelil 93 bodov. Následne svoj výkon vystupňoval a 
počas druhej zmeny tŕpol v hľadisku, či mu jeho 582 bodov 
bude stačiť. „To bol taký rozbeh, aby som sa namotivoval na 
ešte lepšiu prácu. Lietali mi tam hodnoty 9,9, ale potom som 
potiahol vynikajúce položky, čo ma vyšvihlo hore. Po mojej 
zmene som sledoval súperov. Bol som v napätí, lebo som sa 

pohyboval okolo 8. - 9. priečky. Veľmi som túžil dostať 
sa do finále obzvlášť, keď som bol už tak blízko. Priznám sa, 
bol som viac nervózny ako počas pretekov,“ priblížil Tužinský 
dianie na strelnici Juana Carlosa I. 

Vo finále, v ktorom sa strieľalo od nuly, už nemal čo stratiť. 
Napokon predstihol jedného súpera. „Možné bolo všetko, ale 
nie je jednoduché strieľať proti takýmto strelcom. Po zisku 
olympijskej miestenky som bol trochu rozrušený. Ruka sa 
mi triasla i telo chvelo. Nemohol som podať výkon, ako som 
chcel. Nemal som zlé výstrely, ale padalo málo desiatok,“ 
vysvetľoval pre agentúru SITA člen banskobystrického VŠC 
DUKLA.

Pred šampionátom nemal veľké oči, o to viac vnímal svoj 

výsledok ako prekvapenie. „Siedme miesto je môj najväčší 
úspech, takže sa musím z neho radovať,“ poznamenal Tužin-
ský, ktorý má vo svojej zbierke bronzovú medailu takisto zo 
vzduchovej pištole z ME 2010 v nórskom Meraakeri. „Európsky 
šampionát je každý rok. Toto je pre mňa niečo nové, v špič-
kovej konkurencii na MS, ktoré sú len raz za štyri roky, som  
sa dostal medzi finálovú osmičku a zabezpečil si olympijskú  

miestenku,“ vyzdvihol význam dosiahnutého úspechu. 
Tužinský, ktorý nedávno oslávil 30. narodeniny, má na 

konte už štart na OH 2012 v Londýne. K porovnaniu ciest, kto-
ré viedli na podujatie pod piatimi kruhmi, uviedol: „Základ-
ná časť je v každých pretekoch náročná, ale dnes to bolo o 
to ľahšie, že na zisk miestenky stačilo tentoraz postúpiť do 
finále. Na účasť v Londýne som potreboval na SP v Sydney 
skončiť do 5. miesta, čiže som musel ešte viac zabojovať aj 
vo finálovej časti.“ 

Juraj Tužinský potešil aj reprezentačného trénera pištolia-
rov SR Ivana Némethyho, ktorý predpokladal úspech svojich 
zverencov skôr v ľubovoľnej pištoli.
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Slováci získali zlato
na MS piatykrát v rade

DEEP CREEK 20. septembra (SITA) - Slovenským repre- 
zentantom vo vodnom slalome sa podarilo obhájiť titul  
majstrov sveta v pretekoch hliadok 3xC1. Na šampionáte  
v americkom Deep Creeku získalo trio Michal Martikán,  
Alexander Slafkovský a Matej Beňuš zlaté medaily, keď  
druhých Čechov zdolali o 99 stotín sekundy. Bronz si v Deep 
Creeku vybojovali Slovinci.

Slovenské trio bolo krátko po súťaži sklamané, keďže  
s ôsmimi trestnými sekundami figurovalo na 2. mieste za Čech-
mi. Okamžite však vedúci slovenskej výpravy Róbert Orokoc-
ký podal protest, keďže rozhodcovia započítali ako chybný aj 
prejazd Mateja Beňuša cez devätnástu bránku, ktorú rozhýbal 
Alexander Slafkovský. Po 45-minútovej porade arbitri uznali 
pravdu na slovenskej strane a zmenili výsledky. Slováci mali  
na kanáli v Deep Creeku najrýchlejšiu jazdu a o titul ich na-
pokon nepripravilo ani šesť trestných sekúnd. „Trocha ma  
prekvapilo, že ten protest rozhodcovia uznali. Bol však opráv-
nený, keďže nebol tam žiaden dotyk. Môj prejazd tej bránky 
nebol sporný, rozhodca to však videl inak a museli sme ča-

kať. Piaty titul majstra sveta je super. Pred pár rokmi sme ani  
nedúfali, že vyhráme päťkrát v rade. Nie je to však náplasť 
za súťaž jednotlivcov, lebo individuálne preteky sú individu-
álne. V nich ma môj výsledok mrzí o to viac, že 21 brán som 
išiel na medailu a potom sa mi spravila zlá voda a nedotia-
hol som to do konca. Titul v tímoch však vždy poteší,“ tvrdil 
Matej Beňuš. 

Martikán, Slafkovský a Beňuš natiahli sériu triumfov na 
MS v 3xC1 už na päť. Začala sa v Seu d´Urgell 2009 a pokra-
čovala pred Deep Creekom aj v Tacene 2010, Čunove 2011 
a Prahe 2013. Pre Slovensko vybojovali Martikán, Slafkovský  
a Beňuš v hliadkach 3xC1 siedmu zlatú a celkovo ôsmu medailu  
(7 - 0 - 1). „Zlato je vždy lepšie ako striebro. Ak by sme boli 
druhí, potom by nás to mrzelo, že sme boli druhí nezaslúže-
ne. Dúfam, že dlhé čakanie na výsledok protestu v mokrých 
veciach nebude mať nejaké následky. Stupne pre víťazov 
sú satisfakciou za celú sezónu. Neviem, či sa v blízkej dobe  
objaví podobne zohraná trojka ako tá naša. Päť titulov je 
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foto: Ján Miškovič
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neopakovateľných,“ uviedol Alexander 
Slafkovský. 

Michal Martikán odíde aj z trináste-
ho svetového šam-pionátu v rade s cen-
ným kovom. Lipták rozšíril svoju zbierku 
cenných kovov z majstrovstiev sveta na 
osemnásť, v Deep Creeku sa tešil z jede-
násteho titulu majstra sveta (11 - 3 - 4). Na 
svetových šampionátoch pravidelne štar-
tuje od roku 1995 a nikdy z nich neodišiel 
bez medaily. „Predpoludním som bol na 
seba veľmi nahnevaný za to, ako som 
išiel svoju jazdu. Je to zaujímavá voda. 
Nevravím, že som mal smolu, dalo sa to 
niekde dohnať. Bolo na trati pár miest, 
kde ma voda pridržala a bolo po finále. 
Dlhé čakanie na výsledok hliadok stálo 
za to. Podarilo sa nám piatykrát za se-
bou byť majstrami sveta v tomto zložení, 
čomu som veľmi rád. Byť majstrom sveta 
je super, piatykrát za sebou ešte lepšie. 
Po nevydarenom predpoludní je to malá 
náplasť“ uviedol Michal Martikán. 

Slovenské reprezentantky vo vodnom 
slalome Elena Kaliská, Jana Dukátová  
a Kristína Nevařilová si napravili chuť po 
nevydarených individuálnych pretekoch 
na majstrovstvách sveta v americkom 
Deep Creeku ziskom bronzu v hliadkach 
3xK1 žien. Slovenky v tejto disciplíne 
skompletizovali v tejto disciplíne medai-
lovú zbierku, doteraz mali po jednom  
zlate i striebre. Pri všetkých troch medai-
lách boli Kaliská s Dukátovou, Nevařilová 
je nováčikom na pódiu. Medaila je päťde-
siatou pre Slovensko z majstrovstiev sveta 
vo vodnom slalome v ére samostatnosti 
(21 - 13 - 16).

Aj preteky hliadok kajakárok spre-
vádzali mnohé protesty. Slovenky dlho 
figurovali v konečných výsledkoch na  
4. mieste, ale Nemkám neskôr pripísali 
dve trestné sekundy a klesli z 3. na 5. prieč-
ku. Zlato získali suverénnym spôsobom  
Francúzky, bronz patrí Rakúšankam. 

Francúzi oslavovali aj titul v 3xC2. 
V tejto disciplíne skončili druhí Slováci, 
Peter a Pavol Hochschornerovci, Ladi-
slav a Peter Škantárovci a Tomáš Kučera 
a Ján Bátik prehrali súboj s francúzskymi 
deblovkami o 2,17 sekundy. Slováci dlho 
viedli, ale na posledných dvoch bránkach 
nazbierali šesť trestných sekúnd a pripra-
vili sa o titul. Bronz získali Česi. 

K cennému kovu boli Slováci blíz-
ko aj v 3xK1 mužov. Trio Martin Halčin,  
Ján Šajbidor a Matúš Hujsa dlho viedlo  
a napokon obsadilo 4. priečku. Od me-
daily delilo Slovákov 1,81 sekundy. Zlato 
získali Francúzi, ktorí dominovali aj v pre-
tekoch singlkajakov. 
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Najvšestrannejší
pilot súčasnosti

Keď mal Marián Jung dvadsaťdva rokov, získal prvú me-
dailu vo vodnom motorizme. To ešte ležal v člne na bruchu, 
hlavou dopredu, a tak pilotoval, pretože začínal v nižších trie-
dach. Keď má teraz štyridsať, sedí v kokpite lode ako kráľ – v 
kráľovskej triede – vo formule 500 a 700, a už osemnásty rok 
získava jednu medailu za druhou. Len z MS ich má devätnásť. 
Minulý víkend „dotepal“ v talianskej Cremone zlato v seriáli 
MS v F 500. Po ročnej prestávke. Má za sebou najúspešnejšiu 
sezónu kariéry s touto zlatou a dvoma titulmi majstra Európy 
(kubatúry O-500 a O-700). Jung, člen VŠC Dukla Banská Bys-
trica, je najvšestrannejší vodný motorista súčasnosti. „Sezóna 
bola podľa výsledkov jednoduchá, čo však nebolo vždy tak, 
pretože na každých pretekoch to bolo vyrovnané. Tím ľudí 
okolo mňa, v Demmler Racing Team i v Dukle, mi zabezpe-
čoval výborné podmienky. Technické problémy sa mi vyhý-
bali – s výnimkou jedných pretekov. Odvtedy sme sa všetci 
v tíme vypli k maximálnym výkonom a dávali sme do toho 
všetko. Vravel som, že nie je treba šťastie, len nech sa mi vy-
hýba smola,“ hovoril Jung. V seriáli F 500 v rámci MS sa na-
miesto šiestich kôl uskutočnilo päť, keďže na Ukrajine nejazdi-
li. Jung zvíťazil v štyroch (navyše v nich vyhral všetky rozjazdy), 
v jednom kole skončil po technických problémoch piaty. Cez 
víkend na rieke v Cremone ho mohol predbehnúť v poradí už 
iba Maďar Havas, ktorý má rakúsku licenciu. Pred poslednou 
rozjazdou mal teoretickú šancu získať zlato, keby vyhral a Jung 

by skončil tretí a horšie. Lenže Marián opäť 
dominoval. Jeho tituly z MS a ME v roku 
2014 ťažko porovnávať, pretože svetový 
prišiel zo seriálu pretekov, európske sú z 
jednorazových.

„Zaujímavé bolo, že zlato z Európy v 
kategórii O-500 sa na jazere v Nemecku 
posúvalo v záverečnom okruhu do cie-
ľa medzi mnou a Talianom Rossim. Naj-
prv som bol ja na čele o sekundu, potom 
Talian, obom nám dvakrát skrížil jazdu 
pomalší Poliak a ja som napokon Talia-
na zdolal sto metrov pred cieľom,“ dodal 
Marián Jung.

IVOR LEHOŤAN

Na krk mu zavesili už dvadsiatu
medailu

Ďalšia medaila, tentoraz v bronzovom 
lesku, pribudla Mariánovi Jungovi na maj-
strovstvách sveta vo vodnom motorizme 
hydroplánov. Na floridskom jazere Lake 
Alfred v kubatúre 1 100 zavŕšil skvelú sezó-
nu opäť na stupňoch víťazov a k predchá-
dzajúcim trom titulom v sezóne pridal ďalší 
vzácny kov. Do bojov o medailu nastúpil 

Marian Jung ako jediný Európan. Niekoľkonásobný svetový 
šampión sa však nestratil ani pri premiére v kategórii, v ktorej 
ešte nikdy neštartoval. Stupienok víťazov mu opäť neušiel.

Marián Jung na MS hydroplánov tisícstoviek štartoval ako 
jediný Európan a podarilo sa mu zaokrúhliť počet doterajších 
medailí na MS na dvadsať. Bola to pre neho úplne nová skú-
senosť. „V hydroplánoch 1100 štartoval prvýkrát,“ povedal 
jeho tréner Ján Miškovič. „Nebolo to jednoduché, mal problé-
my s riadením, predsa len jazdenie naplocho je úplne niečo 
iné. Záverečnú bodku za sezónou však vymaľoval a krokodí-
lie jazero, ako slangovo prezývame Lake Alfred, mu dopria-
lo naozaj veľké krokodílie slzy radosti,“ pokračoval.

Svetový šampionát zastrešovali dve medzinárodné orga-
nizácie, Union Internationale Motonautique (UIM) a American 
Power Boat Association (APBA). Štyridsiatnik Marián Jung sa 
v tomto roku dvakrát stal majstrom Európy v 0–500 a O-700 
a zlatý bol aj v seriáli MS formuly 500, s piatym titulom sveto-
vého šampióna v kariére. Vo vodnom motorizme sa stal člen 
armádneho strediska Dukly Banská Bystrica pojmom a kariéru 
si plánuje ešte predĺžiť. „Teraz bude mojou najväčšou úlohou 
vybudovať vlastný tím a pokračovať v spolupráci s výrobca-
mi lodí Trombetta a motorov VRP,“ povedal Jung.

foto: Ján Miškovič
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Za jubilejné zlato
kabát a hodinky

Američanka Iris Kyleová je 
10-násobná víťazka prestížnej 
ženskej kulturistickej súťaže Ms. 
Olympia. Podobný husársky kú-
sok však predviedla už aj Slovenka 
Jana Purdjaková. Tiež vyhrala de-
saťkrát, hoci nie na profesionálnej 
scéne. Tridsaťosemročná Poprad-
čanka je od predminulej nedele 
10-násobná majsterka sveta me-
dzi kulturistkami – amatérkami.

Na jubilejný 10. titul si Purdja-
ková robila zálusk už vlani. Ibaže 
Medzinárodná kulturistická fe-
derácia (IFBB) zlúčila na MS 2013 
všetky ženské kategórie do jedi-
nej bez rozdielu hmotnosti. Hoci 
v Kyjeve vyžmýkala zo seba úplne 
všetko, v konkurencii o hlavu i dve 
vyšších a viac ako 10 kíl ťažších 
súperiek získala „len“ striebro. 

Netajila sklamanie, no už vtedy vedela, že IFBB chystá zá-
sadnú reformu a namiesto kulturistiky budú ženy súťažiť v no-
vej disciplíne – physique, jemnejšej forme kulturistiky. Presne 
po takom niečom jej duša už roky pišťala. „Veľké, príliš svalna-
té kulturistky sa mi nepáčia, som za elegantné a symetrické 
pretekárky, ktoré si zachovajú svoju ženskosť,“ opakovala. 

Teraz sa konečne dočkala. „Physique je niečo medzi kultu-
ristikou a body fitnes. Povinné pózy sú oveľa ženskejšie,“ po-
rovnáva Purdjaková. Popradská rodáčka v premiére physique 
na MS v Montreale excelovala. Kategóriu do 163 cm vyhrala s 
obrovským náskokom 23 bodov. „Pred odletom na šampio-
nát som sa na seba dívala v zrkadle a sama som si povedala, 
že je to perfektné. Aj priateľ a tréner v jednej osobe Ľuboš 
Čapka ma neustále utvrdzoval o mojej výbornej forme. Nič 
sa neboj, s prehľadom zvíťazíš, opakoval mi zakaždým.“ 

Napriek tomu sa však do Jankinej hlavy zavŕtal červík po-
chybnosti. Získa si priazeň rozhodcov? Pripravila sa tak, že bu-
de spĺňať kritériá pre novú kategóriu? Získa aspoň medailu? 
Samé otázniky. Po prezentácii ju dokonca na chvíľočku pre-
mohla neistota. Sedemnásť súperiek, všetky s úžasnými po-
stavami. Cítila sa pri nich neskutočne chudá. Zatelefonovala 
preto koučovi Ľubošovi Čapkovi. „Keď som mu povedala, čo 
som videla, iba sa zasmial a vraví: viem, že vyhráš. A nielen 
svoju kategóriu, ale budeš aj absolútna majsterka sveta.“ 

Trénerova predpoveď sa do bodky splnila. Purdjaková jas-
ne prevalcovala obhajkyňu titulu Černousovovú z Ukrajiny a v 
súboji o absolútne prvenstvo aj Brazílčanku Fragovú, víťazku 
physique nad 163 cm. „Darmo, za tie roky ma Ľuboš pozná 
už možno lepšie ako sám seba,“ vraví s úsmevom kulturistka 
VŠC DUKLA Banská Bystrica. 

Za fantastické vystúpenie si Janka Purdjaková dopriala  

zaslúženú odmenu: „Keďže sme po šampionáte ostali v Mon-
treale ešte štyri dni, trochu som pobehala po obchodoch.  
Kúpila som si kabát a hodinky.“ 

Odmena ju čakala aj po návrate domov do Popradu. Bozk 
od priateľa a trénera Ľuboša, s ktorým po skončení kariéry plá-
nuje rodinu. „Svadbu nie, no dieťatko áno,“ vraví 38-ročná už 
10-násobná svetová šampiónka. Purdjaková viackrát verejne 
vyhlásila, že končiť chce v 39 rokoch s minimálne 11 zlatými 
z MS, keďže sa narodila 11. júna 1976. Zatiaľ má titulov 10 a 
spomenutý vek dovŕši už o rok. 

„Pôvodne som to brala iba ako žart, ale akosi sa to ujalo, 
a týmto vyhlásením sa už riadim aj ja,“ vraví Janka a schuti sa 
pritom zasmeje. „Urobím všetko, aby som to splnila.“ Či po-
tom naozaj skončí, to ešte nevie ani ona sama: „Nechcem nič 
predbiehať. Ciele si dávam vždy len na rok vopred. Čo bude 
po budúcoročnej sezóne, to teraz naozaj neviem.“ 

Isté je, že kulturistika a posilňovanie ju stále baví. Je to jej 
životný štýl. Stále rovnaký scenár: deň čo deň v posilňovni a raz 
do roka, zväčša na jeseň, súboj s najlepšími o titul svetovej šam-
piónky. „Občas chodím do fitka s odporom, ale keď dlhšie ne-
trénujem, už mi to veru chýba,“ priznáva. „Po montrealských 
MS som mala štvordňové voľno, asi najdlhšie v tomto roku. 
No už teraz v nedeľu som absolvovala dvojfázový tréning. Ak 
sa nájde päť dní v roku, keď vôbec necvičím, tak je to veľa.“ O 
konci kariéry zatiaľ ešte nepremýšľa, no už vie, čo bude robiť. 
Ostane verná posilňovaniu. „Chcem ďalej trénovať klientky.  
S priateľom máme vlastné fitko, ale sme stále v podnájme. 
Radi by sme mali raz vlastné priestory. Zatiaľ ich nemáme, 
no už sa na tom pracuje.“

Gabriel Bogdányi

foto: Igor Kopček
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Slovenský triatlon zažíva dobré obdobie. V posledných ro-
koch ho zviditeľnil najmä Richard Varga na olympijskej vzdia-
lenosti, no národné historické tabuľky prepísal aj Karol Džalaj, 
ktorý sa venuje disciplíne Ironman. Džalaj utvoril pred tromi 
rokmi v Piešťanoch dodnes platný slovenský rekord na iron-
manskej trati. Náročnú kombináciu plávania (3,8 km), cyklisti-
ky (180 km) a behu (42 km) vtedy zvládol za 8 hodín a 26 mi-
nút. Už v predchádzajúcich sezónach dosiahol dobré výsledky 
na zahraničných pretekoch, no jeho najväčší úspech sa zrodil 
27. septembra tohto roka v Malajzii. Ako historicky prvý Slovák 
sa prebojoval na stupne víťazov v pretekoch seriálu Ironman. 
S časom 9:15:00 skončil tretí za Švédmi Patrikom Nilssonom 
(8:41:53) a Fredrikom Croneborgom (8:58:45). „Preteky v Ma-
lajzii patria do seriálu zhruba dvadsiatich najprestížnejších 
podujatí Ironman na svete. Nedajú sa úplne porovnať so se-
riálom majstrovstiev sveta v olympijskom triatlone, preto-
že na kratšej trati štartuje takmer vždy celá svetová špička. 
Ironman je však taký náročný, že ho tí najlepší absolvujú za 
rok zhruba trikrát. Preto sa štartová listina na pretekoch 
výrazne obmieňa a kompletná elita sa naraz stretne len na 
finálových pretekoch, ktoré sa konajú na Havaji,“ vysvetlil 
33-ročný športovec.

Pre klimatické podmienky patria preteky v Malajzii me-
dzi najnáročnejšie na svete. Ostré slnko a vlhkosť vzduchu sa 
podpísali aj tento rok pod pomalšie časy triatlonistov. Sloven-
ský reprezentant sa musel vyrovnať aj s dvomi ďalšími neprí-
jemnosťami. „Po troch kilometroch plávania som sa zrazil s 
medúzou vo veľkosti hádzanárskej lopty. Náš stret trval len 
sekundu, no zasiahnuté miesto mi opuchlo a bolelo ma až 
do konca pretekov. Najmä počas cyklistiky, keď som mal ru-
ky v statickej polohe, som cítil neutíchajúcu bolesť. Vydržal 
som to, hoci som sa obával prípadnej alergickej reakcie a 
dýchacích problémov. Popŕhlenie medúzou totiž môže pri-
niesť aj takéto riziká. Chvalabohu, nič sa nestalo,“ povedal 
zverenec Dušan Valenta, bývalého trénera atléta Roberta Štef-
ka, ktorému patria slovenské rekordy na všetkých tratiach od 

Nezastavila ho 
ani medúza
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je to vrchol môjho snaženia.“ Kvalifikácia na Havaj 2015 sa 
začala v septembri a potrvá do augusta budúceho roka. Pre-
tekárom sa ráta päť najlepších výsledkov v tomto období. Z 
toho maximálne tri môžu byť z pretekov Ironman. Zvyšné dve 
započítavané umiestnenia sú z menej ohodnotených štartov 
na polovičnej trati. Džalaj má zatiaľ na konte tretie miesto z 
Malajzie a šieste miesto z Wisconsinu v pretekoch Ironman. 
„Za tieto výkony som získal 1820 bodov. Vlani bolo treba 
na kvalifikovanie sa minimálne 3600 bodov. Som na dobrej 
ceste k naplneniu svojho cieľa, no budem potrebovať ďalšie 
dobré výsledky,“ uvedomuje si vojak z povolania, ktorý sa zú-
častnil na operáciách v Iraku i Bosne a Hercegovine.

Koľko treba trénovať na zvládnutie pretekov Ironman? 
„Triatlonu sa venujem desať rokov. V začiatkoch som tréno-
val dvanásť hodín týždenne. Dávky som postupne zvyšoval, 
no popri práci som bol schopný pripravovať sa maximálne 
dvadsať hodín. Od novembra 2013 som profesionál a vďaka 
tomu môžem absolvovať za sedem dní 20 až 30 hodín. Sve-
tová špička trénuje 30 až 35 hodín týždenne,“ prezradil Dža-
laj a zdôraznil, že príprava na Ironmana je dlhodobý proces. 
„Sú za tým roky driny. Bez nich nie je možné zvládnuť túto 
záťaž viackrát v roku.“ Slovák má 33 rokov, no to najlepšie 
by ešte mohol mať pred sebou. „Ideálny ironmanský vek pri-
chádza po tridsiatke a ešte aj štyridsiatnici sa dokážu držať 
v popredí,“ dodal člen Vojenského športového centra Dukla 
Banská Bystrica.

Štefan Bugan

jednej míle až po maratón. Džalajovi sa v Malajzii nevyhli ani 
technické problémy. 

„Po plaveckej časti som bol ôsmy, no v mojej najsilnej-
šej cyklistickej časti som sa prepracoval až na čelo prete-
kov. Dvadsaťpäť kilometrov pred cieľom som však dostal 
defekt a musel som meniť galusku. V našom športe nejazdí 
za pretekármi auto ako v cyklistike a opraviť koleso som si 
musel sám. Stratil som preto sedem minút a prepadol sa na 
štvrté až šieste miesto. Po úvodných kilometroch behu sa 
môj organizmus začal prehrievať. Vtedy som bol najbližšie 

k odstúpeniu. Pomohlo mi, že pri trati boli na každých 
dvoch kilometroch kade s vodou. Vždy som sa  

v nich schladil a napokon som dokončil ma-
ratón na treťom mieste,“ opísal triatlonista 

priebeh pretekov, v ktorých dosiahol 
svoj najcennejší výsledok.

Slovák túži po účasti na 
najprestížnejších pretekoch 

Ironman. V októbri 2015 
by chcel byť medzi päť-
desiatkou najlepších na 
svete na štarte finálové-
ho podujatia na Havaji. 
„Považujem to za svoj 
najväčší športový sen. 

Keďže Ironman nie je 
olympijská disciplína, 

Nezastavila ho 
ani medúza
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Atletika
Majstrovstvá Európy
Zürich (Švajčiarsko) 12.-17.8. 2.m. Matej Tóth 50 km chôdza
  2.m. Martina Hrašnová kladivo
  6.m. Dana Velďáková trojskok

Medzinárodné preteky
Brno 14.5. 1.m. Jana Velďáková diaľka
Kladno 17.5. 1.m. Dana Velďáková trojskok
  1.m. Viliam Papšo 110 m prek.  
  2.m. Jana Velďáková diaľka   
Peking (čína) 21.5. 2.m. Martina Hrašnová kladivo
Velenja (Slovinsko) 1.7. 3.m. Jana Velďáková diaľka
Berlín (Nemecko) 31.8. 5.m. Martina Hrašnová kladivo
    
Biatlon
Majstrovstvá sveta v letnom biatlone
Ťumen (Rusko) 22.-24.8. 3.m. Martin Otčenáš rýchlostné preteky
  12.m. Anastasia Kuzminová rýchlostné preteky
  6.m. Martin Otčenáš stíhacie preteky  
 
Cyklistika
Medzinárodné preteky
Varšava (Poľsko) 1.-.3.5 13.m. Maroš Kováč preteky jednotlivcov
  15.m. Patrik Tybor preteky jednotlivcov
Pokowice (Poľsko) 9.5. 19.m. Matej Jurčo časovka
Varšava 13.-14.5. 1.m. Erik Baška hromadný štart
Praha 15.5. 5.m. Patrik Tybor hromadný štart
Bratislava 16.5. 2.m. Patrik Tybor hromadný štart
Budapešť (Maďarsko) 17.5. 1.m. Patrik Tybor celkové poradie
  1.m. Erik Baška celkové por. juniori
Lipno 24.4. 3.m. Maroš Kováč hromadný štart
Okolo Slovenska 2.-6.6. 1.m. Maroš Kováč 3. etapa
  3.m. Erik Baška 4. etapa
  7.m. Maroš Kováč 5. etapa
Hradec Králové
(Česko) 17.8. 8.m. Maroš Kováč preteky jednotlivci

Džudo
Majstrovstvá Európy
Montpellier (Franc.) 25.1. 9.m. Milan Randl do 90 kg
Grand Prix v džude
Ulanbátor
(Mongolsko) 4.-6.7. 9.m. Milan Randl do 90 kg
Európsky pohár
Orenburg (Rusko) 17.-18.5. 1.m. Martin Becík do 73 kg
  7.m. Matej Hajas do 100 kg
  7.m. Matúš Milichovský do 81 kg
Madrid
(Španielsko) 31.5.-1.6. 9.m. Matúš Milichovský do 81 kg
  9.m. Milan Randl do 90 kg
Celje (Slovinsko) 14.-15.6. 7.m. Marek Pentka do 60 kg
Paks (Maďarsko) 12.-13.7. 3.m. Filip Štancel do 81 kg, juniori
  7.m. Matej Hajas do 100 kg, juniori

Medzinárodný turnaj
Ostrava 12.4. 1.m. Štefan Matiaš do 60 kg
  1.m. Martin Becík do 73 kg
  2.m. Richard Randl do 73 kg
  2.m. Jerguš Mráz do 81 kg

Duatlon
Majstrovstvá Európy 
Horst (Holandsko) 12.-13.4. 3.m. Petra Fašungová DELI duatlon

Majstrovstvá sveta
Pontevedre
(Španielsko) 1.6. 5.m. Petra Fašungová ELITE duatlon

Moderný päťboj
Majstrovstvá Európy v triathle
Setubal
(Portugalsko) 18.-20.7. 2.m. Filip Lichanec juniori
  3.m. Eva Slančíková juniori
  3.m. Lucia Kršňáková žena
  4.m. Ema Laštiaková juniori

Európsky pohár juniorov
Praha 31.5. 7.m. Ema Laštiaková štvorboj
  12.m. Eva Slančíková štvorboj 
 
Plávanie
Majstrovstvá Európy
Berlín (Nemecko) 19.-24.8. 8.m. Katarína Listopadová 100 m motýlik
  12.m. Tomáš Klobučník 100 m prsia

Majstrovstvá Európy juniorov
Dordrecht
(Holandsko) 10.-13.7. 1.m. Barbora Mišendová 50 m motýlik
  3.m. Barbora Mišendová 100 m motýlik
  4.m. Barbora Mišendová 100 m voľný spôsob

Olympijské hry mládeže
Nanking (Čína) 27.8. 7.m. Barbora Mišendová 50 m motýlik
  11.m. Barbora Mišendová 50 m kraul

Majstrovstvá sveta CISM
Tenero
(Švajčiarsko) 11.-15.6. 6.m. Tomáš Klobučník 200 m prsia
  8.m. Tomáš Klobučník 50 m prsia
  10.m. Tomáš Klobučník 100 m prsia

Svetový pohár
Dauhe (Katar) 27.8. 6.m. Tomáš Klobučník 200 m prsia
  8.m. Tomáš Klobučník 50 m prsia
 
Medzinárodné preteky
Bratislava 23.-25.5. 1.m. Katarína Listopadová 50 m motýlik
  1.m. Barbora Mišendová 100 m motýlik
  juniori
  1.m. Barbora Mišendová 50 m voľný spôsob
  1.m. Barbora Mišendová 100 m voľný spôsob
  1.m. Barbora Mišendová 50 m motýlik
  1.m. Barbora Mišendová 100 m motýlik

Gymnastika
Svetový pohár
Ljubljana (Slovinsk) 22.4. 6.m. Samuel Piasecký bradlá

Rýchlostná kanoistika
Majstrovstvá sveta
Moskva (Rusko) 7.-10.8. 8.m. Rastislav Kohút C1, 500 m
  15.m. Martin Jankovec K1, 500 m
  15.m. Ľubomír Hagara C1, 200 m
  6.m. Peter Gelle K1, 1 000 m
  4.m. Matej Rusnák C1, 5 000 m

Majstrovstvá Európy
Brandenburg
(Nemecko) 11.-13.7. 6.m. Matej Rusnák C1, 1 000 m
  10.m. Martin Jankovec K1, 500 m
  9.m. Miroslav Zaťko K1, 200 m
  9.m. Ľubomír Hagara C1, 200 m
  8.m. Ľubomír Hagara C1, 500 m
  6.m. Matej Rusnák C1, 5 000 m

VÝSLEDKY VŠC DUKLA BANSKÁ BYSTRICA 7. 4. – 31. 8. 2014

32



Po roku sme sa zúčastnili medzinárodnej vojenskej výstavy IDEB 2014. Uskutočnila sa 14. – 16. mája v priestoroch Incheby 
v Bratislave. Úlohou VŠC bolo spropagovať a predstaviť vojenský vrcholový šport. 

Priestory DUKLY sa niesli v znamení histórie DUKLY a k spomienke  k olympijským hrám v Soči. Vo fotogalérii a videa sme 
predstavili privítanie olympijskej víťazky zo Soči Anastasie Kuzminovej. Bolo to pripomenutie tých krásnych chvíľ pre Slovens-
ko a vojenský šport. Fotografiami boli predstavovaní najlepší športovci histórie DUKLY a aktuálny športovci, ktorí momentálne 
píšu históriu nášho vojenského športového centra. V priestoroch nášho stánku sa nachádzali obrazy našich olympijských me-
dailistov. Vo vitrínach olympijskí maskoty, účastnícke medaile a štartovné čísla našich olympionikov.

V súčinnosti s ministerstvom obrany ČR a Armádnym športovým centrom DUKLA Praha sme zorganizovali besedy s našimi  
úspešnými športovcami. Na besedách sa zúčastnili prvý deň zo slovenskej strany olympijská víťazka v biatlone Anastasia 
Kuzminová a olympijský medailista v streľbe Jozef Gönci. Z českej strany to boli olympijská víťazka v bežeckom lyžovaní  
Kateřina Neumannová, majstri sveta v atletike Imrich Bugár a Šárka Gašpárková. Druhý deň zase to bola naša juniorská  
majsterka sveta v lyžovaní Petra Vlhová, majster Európy vo vodnom slalome Alexander Slafkovský a majster sveta vo  
vzpieraní Martin Tešovič. Český kolegovia predstavili skokana na lyžiach Jakuba Jandu a moderných päťbojárov Natáliu  
Dianovú a Ondřeja Polívku.

Športovci VŠC DUKLA sa zúčastnili v popoludňajších hodinách autogramiády.

IDEB 2014 a VŠC DUKLA
                     Banská Bystrica

Majstrovstvá Európy do 23 rokov
Mantes (Francúzsko)
26.-29.6. 7.m. Miroslav Zaťko K1, 200 m
  7.m. Vincent Farkaš C1, 1 000 m
  8.m. Michal Ďuriš,
           Jakub Ďuriš C4, 1 000 m
  9.m. Vincent Farkaš C1, 500 m

Majstrovstvá sveta juniorov
Szeged (Maďarsko)
18.-20.7. 6.m. Miroslav Zaťko K1, 200 m

Akademické majstrovstvá sveta
Minsk (Bielorusko)
12.-17.8. 2.m. Zaťko-Beňo K2, 200 m
  3.m. Miroslav Zaťko K1, 200 m
  3.m. Matej Rusnák C1, 500 m
  4.m. Ľubomír Beňo K1, 500 m
  5.m. Matej Rusnák C1, 1 000 m

Svetový pohár
Miláno (Taliansko) 1.-3.5. 1.m. Matej Rusnák C1, 5 000 m
  5.m. Rastislav Kohút C1, 500 m
  5.m. Peter Gelle K2, 500 m
  6.m. Matej Rusnák C1, 500 m
Račice 16.-18.5. 1.m. Matej Rusnák C1, 5 000 m
  6.m. Miroslav Zaťko K1, 200 m
  7.m. Ľubomír Hagara C1, 200 m

Športová streľba
Svetový pohár
Mníchov (Nemecko)
9.-13.6. 12.m. Juraj Tužinský LP 60
Maribor (Slovinsko)
16.-20.6. 6.m. Juraj Tužinský LP 60
  9.m. Zoltán Baláž LM 3x 40

Medzinárodné preteky
Plzeň 7.-10.5. 4.m. Tužinský, Sisák 3x VzPi 60
  4.m. Tužinský, Sisák 3x LP 60
  7.m. Zoltán Baláž LM 3x 40
  11.m. Zoltán Baláž VzPu 60
Suhl (Nemecko) 26.5. 2.m. Ondrej Holko LM 60 juniori
Granada (Španielsko)
15.-20.7. 7.m. Zoltán Baláž VzPu 60
     
Zápasenie
Majstrovstvá Európy juniorov
Katowice (Poľsko) 17.-22.6. 5.m. Zoltán Lévai   do 55 kg
  9.m. Tomás Soós   do 120 kg

Majstrovstvá sveta juniorov
Záhreb (Chorvátsko)
5.-10.8. 3.m. Zoltán Lévai do 50 kg
  13.m. Tomás Soós do 50 kg

Vodný motorizmus
Majstrovstvá Európy
Jedovnice 31.5.-1.6. 1.m. Marián Jung   O-700
Kriebstein (Nemecko)
2.-3.8. 1.m. Marián Jung   F-500
Bitterfeld (Nemecko)
14.-17.8. 3.m. Michal Košur   F-350
  3.m. Michal Košur   F-250

Vodný slalom
Majstrovstvá sveta juniorov
Penrith (Austrália) 23.-27.4. 1.m. Mračna, Gurecka
            Mirgorodský 3x C1
            Gajarský, Džurný 3x C1, do 23 rokov

  3.m. Halčin, Urban 3x K1, do 23 rokov
  3.m. Halčin, Urban 3x K1, do 23 rokov
  3.m. Paulína Matulániová K1
  3.m. Jakub Grigar K1
  4.m. Martin Halčin 3x K1, do 23 rokov

Majstrovstvá Európy
Viedeň 30.5.-1.6. 1.m. Alexander Slafkovský C1
  2.m. Michal Martikán C1
  3.m. Slafkovský, Martikán 3x C1
  1.m. Kučera, Bátik 3x C2
  4.m. Martin Halčin K1
  8.m. Elelna Kaliská K1
  6.m. Šajbidor, Halčin 3x K1

Majstrovstvá Európy juniorov
Skopje (Macedónsko)
4.-6.7. 3.m. Marko Gurecka K1

Olympijské hry mládeže
Nanking (Čína) 27.8. 2.m. Jakub Grigar K1
  3.m. Marko Mirgorodský C1

Svetový pohár
Londýn 
(Veľká Británia) 6.-8.6. 2.m. Martikán, Slafkovský 3x C1
  3.m. Michal Martikán C1
  6.m. Alexander Slafkovský C1
Tacen (Slovinsko) 13.-15.6. 2.m. Michal Martikán C1
  6.m. Alexander Slafkovský C1
Praha 20.-22.6. 1.m. Michal Martikán C1
  6.m. Elena Kaliská K1
  6.m. Alexander Slafkovský C1
Seo d‘Urbell (Španielsko)
1.-3.8. 1.m. Alexander Slafkovský C1
  3.m. Michal Martikán C1
Ausburg (Nemecko)
15.-17.8. 4.m. Michal Martikán C1
  5.m. Alexander Slafkovský C1

Európsky pohár juniorov
Solkan (Slovinsko)
19.-20.7. 1.m. Jakub Grigar K1
  1.m. Marko Mirgorodský C1
  2.m. Michaela Haššová K1
  3.m. Peter Blasbalg K1

Medzinárodné preteky
Liptovský Mikuláš 19.-20.4. 1.m. Alexander Slafkovský C1
  1.m. Michal Martikán C1
  1.m. Kučera - Bátik C2
  3.m. Elena Kaliská K1
Liptovský Mikuláš 19.-20.4. 1.m. Michal Martikán C1
  2.m. Elena Kaliská K1
  2.m. Martin Halčin K1
  3.m. Alexander Slafkovský C1
  4.m. Ján Šajbidor K1
  5.m. Tomáš Kučera,
           Ján Bátik C2

Vzpieranie
Majstrovstvá Európy
Tel Aviv (Izrael) 7.-136.4. 7.m. Richard Tkáč dvojboj
  8.m. Karol Samko dvojboj

Lyžovanie
FIS preteky
Coronet Peak (Nový Zéland) 2.m. Adam Žampa obrovský slalom
Mt. Hotham (Austrália) 1.m. Adam Žampa obrovský slalom
  1.m. Adam Žampa slalom
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Strieborný piatok Dukly
v Zürichu na ME

OLYMPIJSKÉ MESTEČKO DUKLA


