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Športovci DUKLY pomáhali
onkologickým pacientom

Cieľom nadácie Ronald McDonald‘s Charity je aktí vne sa zapájať do podpory projektov usilujúcich sa o zmiernenie bolesti  a utrpenia tých, 
ktorí to najviac potrebujú. Na získavaní prostriedkov na činnosť nadácie Ronald McDonald‘s Charity sa každoročne podieľa i množstvo 

priateľov a partnerov McDonald‘s v rámci novembrového Svetového dňa detí  (World Children‘s Day). Počas tohtoročného svetového dňa 
detí  sa charitatí vnej akcie „Happy hand“ zúčastnili aj športovci a tréner VŠC DUKLA Banská Bystrica a svojou účasťou sa priamo zapojili do 

získavania peňazí pre choré deti . Ich úlohou bolo pomáhať v banskobystrickej reštaurácii McDonald, či už v kuchyni alebo na servise pri 
pokladniach. Zákazníkom pri tom ponúkali šťastné ruky za 1 Euro. Svoju šikovnosť v kuchyni si vyskúšali strelec Juraj Tužinský a oštepár 

Marti n Benák, zákazníkov obsluhovali šéft réner ŠO atleti ka Radovan Mišík a chodec Matej Tóth.
Nosnou akti vitou Ronald McDonald‘s Charity je pomoc rodinám dlhodobo chorých detí  prostredníctvom vybudovania tzv.

Ronald McDonald House, teda „domova mimo domova“, ktorý je určený rodičom malých pacientov hospitalizovaných prevažne
na onkologickom a hematologickom oddelení. Na Slovensku sa charite Ronalda McDonalda podarilo vybudovať niekoľko nadštandardných 

izieb pre rodičov malých onkologických pacientov. Svojou troškou k tomu prispeli aj športovci DUKLY, keďže podobných akcií
sa zúčastnili už niekoľký rok v rade. 

 Zľava: Dukláci Juraj Tužinský, Martin 
Benák, Radovan Mišík, Matej Tóth a 
speváčka Janka Kozáková
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Koniec roka sa nám nezadržateľne blíži a začíname bilancovať. Rok 2010 bol pre DUKLU rokom veľkých 
úspechov, napĺňania športových ambícií, ale aj rokom stabilizácie s potvrdením svojho významné-
ho postavenia v slovenskom športe. Nežili sme však iba s radosťami a víťazstvami, ale aj starosťami 
a každodennými malými či väčšími ťažkosťami. Pozití vne myslenie, dôvera vo svoje sily, opti mizmus, 
nasadenie – to boli vlastnosti , ktoré zdobili našich športovcov a ich realizačné tí my a poháňali ich 
k úspechom. Odovzdanie sa ideálom, túžba po víťazstve, reprezentácia Slovenska so štátnym znakom 
na hrudi boli a sú pre nás každodennou realitou. Slovensko potrebuje úspechy, potrebuje pozití vne 
vzory, ideály, hrdinov. 
Naše úspechy patria Slovensku, rezortu Ministerstva obrany, ale dosiahli sme ich aj vďaka podpore 
a koordinácii s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu, športovými zväzmi, Slovenským olym-
pijským výborom, spolupracujúcimi klubmi, mestami, sponzormi, reklamnými partnermi, rodičmi, 
priateľmi i fanúšikmi.
Ďakujem všetkým, čo nám pomáhali, podporovali nás a záležalo im na výsledkoch našej práce.

PaedDr. Peter Korčok, PhD.
riaditeľ VŠC DUKLA Banská Bystrica
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SLOVENSKÁ TLAČOVÁ AGENTÚRA
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Jana Purdjaková získala na 28. majstrovstvách sveta žien 
v kulturisti ke, fi tnes a body fi tnes v Mexico City už svoj siedmy ti tul 
majsterky sveta

 MEXICO CITY 3. októbra (SITA) - Slovenská 
reprezentantka Jana Purdjaková získala na 
28. majstrovstvách sveta žien v kulturisti ke, 
fi tnes a body fi tnes v Mexico City už svoj 
siedmy ti tul majsterky sveta. Tridsaťštyriroč-
ná Popradčanka reprezentujúca farby VŠC 
DUKLA Banská Bystrica triumfovala v kate-
górii do 55 kg a okrem toho získala aj ti tul 
absolútnej svetovej šampiónky. Celkovo je to 
ôsme slovenské zlato z MS žien, jeden ti tul 
získala v roku 1990 Zuzana Kořínková.
Purdjaková vyhrala svetový šampionát pre-
miérovo už v roku 2000 vo Varšave a potom 
trikrát za sebou v Santa Susanne (2003, 
2004, 2005), v roku 2006 skončila druhá 
a ďalšie dve prvenstvá pridala v rokoch 2007 
a 2008. Vlani MS vynechala, lebo štartovala 
na ME v Brati slave (1. miesto) a Svetových 
hrách v neolympijských športoch v Kao-
Hsiungu na Taiwane (1. miesto). MS v Mexi-
co City boli jej jediným tohtoročným vrcho-
lom.

Rekordné siedme zlato
pre Purdjakovú 

Výsledky:
Ženy - do 55 kg: 1. Jana Purdjaková (SR), 2. 
Oľga Puzanovová (Rus.), 3. Rosa Trigilová 
(Tal.), 4. Anna-Paula da Silvová (Braz.), 5. Na-
talia Dičkovská (Ukr.), 6. Gergana Savovová 
(Bulh.).
Prehľad slovenských majsteriek sveta
v kulturisti ke:
1990: Zuzana Kořínková
2000: Jana Purdjaková (do 57 kg)
2003: Jana Purdjaková (do 57 kg)
2004: Jana Purdjaková (do 57 kg)
2005: Jana Purdjaková (do 57 kg)
2007: Jana Purdjaková (do 55 kg)
2008: Jana Purdjaková (do 55 kg)
2010: Jana Purdjaková (do 55 kg)

TLAK NA LAVIČKE:
Purdjaková majsterkou sveta 

organizácie AAU

LAS VEGAS 11. októbra (SITA) - Se-
demnásobná majsterka sveta v kul-
turisti ke žien Jana Purdjaková z VŠC 
DUKLA Banská Bystrica doplnila 
zbierku svojich úspechov v americ-
kom Las Vegas ziskom ti tulu maj-
sterky sveta v tlaku na lavičke v rám-
ci organizácie Amateur Athleti c 

Union (AAU). Tridsaťštyriročná Popradčanka 
nielenže obhájila minuloročné zlato z Laugh-
linu, ale šampionát AAU vyhrala už štvrtý raz 
v rade.
Slovenská výprava získala v Las Vegas ešte 
ďalšie štyri cenné kovy. Strieborné me-
daily si vybojovali Peter Kokoška, Rasti -
slav Solár a Monika Korbová, bronz pridal 
Marián Čambal. „V súťaži o pohár národov 
sme skončili na treťom mieste,“ informoval 
agentúru SITA z Las Vegas šéft réner Sloven-
skej asociácie kulturisti ky, fi tnes a silového 
trojboja (SAKFST) Milan Čížek. 

Rozhovor
s Janou Purdjakovou

V prvom rade gratulujeme k ti tulu majster-
ky sveta. Priblížte prosím našim čitateľom 
priebeh pretekov, aká bola konkurencia? 
Ktorá bola najvážnejšia súperka?
Ďakujem za gratuláciu! Preteky trvajú 3 dni. 
Prvý deň je prezentácia, t. j. registrácia pre-
tekára, v ktorej kategórii sa predstaví. Druhý 
deň je semifi nále, kde sa rozhoduje kto sa 
prebojuje do fi nále, ktoré sa koná tretí  deň. 
Do fi nále postupujú šiesti  pretekári. Konku-
rencia na MS je stále z roka na rok vyššia. 
Neviem posúdiť, ktorá súperka bola najváž-
nejšia, žiadnu však nepodceňujem.

turisti ke žien Jana Purdjaková z VŠC 
DUKLA Banská Bystrica doplnila 
zbierku svojich úspechov v americ-
kom Las Vegas ziskom ti tulu maj-
sterky sveta v tlaku na lavičke v rám-
ci organizácie Amateur Athleti c 
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Čo myslíte, ktorou par-
ti ou ste presvedčili 
rozhodcov, resp. 
predčili súperky?
Mojou silnou strán-
kou je symetria a ele-
gancia. Tohto roku 
som dominovala hlav-
ne kvalitou, vyrysova-
nosťou...

Preteky sa konali v Me-
xico City, v nadmors-
kej výške 2240 m.n.m. 
Nerobila Vám hypoxia 
počas súťaže problémy? 
Pripravovali ste sa na nad-
morskú výšku nejako špeciálne?
Áno, počas fi nále som mala trošku problém. 
Hneď po porovnávačkách nasledovali voľ-
né zostavy, kde som lapala po dychu, ale do-
padlo to našťasti e dobre.

Máte na svojom konte obdivuhodných 7 ti -
tulov majsterky sveta v kulturisti ke. Vyba-
víte si ešte všetky ti e majstrovské súťaže? 
Kde to bolo najťažšie, kde naopak to bolo 
jednoduchšie, resp. boli ste tak pripravená, 
že súperky nemali šancu?
Pamätám si všetky súťaže.... Niektoré som 
zvíťazila s prehľadom (napr. ten posledný), 
ale niektoré boli naozaj o „chlp“.

Kulturisti ckú kariéru si spestrujete aj sú-
ťažou tlak na lavičke, kde ste dokonca už 
4-násobná majsterka sveta v rade. Ako ste 
sa k tejto disciplíne dostali? 
Tlak na lavičke beriem ako doplnkový šport, 
špeciálne sa mu nevenujem. Každý rok vy-
siela naša federácia SAKFST niekoľkých 

pretekárov na ti eto MS federácie AAU, 
medzi nimi som pravidelne nominovaná, 
vzhľadom na moje výkony.

Aký je rozdiel medzi kultu-
risti ckou a takouto špeciál-
ne silovou disciplínou?
V kulturisti ke sa zameriavam 
na kvalitu a budovanie svalo-
vej hmoty, je nutná diéta. Pri 
tlaku diéta nie je potrebná. 
Ale ťažko sa mi to porovná-
va, keďže sa tlaku nevenujem 
profesionálne. Tlak na lavičke 
je pre mňa relax, preto ho mo-
mentálne považujem za ľahší 
šport.

Ešte sa vám nezunovalo sú-
ťažiť medzi amatérkami? 

V starších článkoch som sa do-
čítal, že o tom neuvažujete, hlavne kvôli 
výborným podmienkam a zabezpečeniu 
v DUKLE. Nezmenilo sa na tom nič? Neláka 
Vás profesionálna scéna?
Presne tak. DUKLA mi poskytuje vynikajúce 
podmienky na prípravu – nielen mne, a ne-
bolo by rozumné prestupovať k profesionál-
kam.

Aké sú teda Vaše ďalšie plány do budúcna?
Mojim plánom je opäť nominovať sa na 
budúcoročné MS a obhájiť ti tul, resp. zisk 
nejakého cenného kovu.

Minulý rok ste sa stali najúspešnejšou re-
zortnou športovkyňou. Po týchto úspechoch 
ste veľkou kandidátkou na obhajobu. Čo 
pre Vás znamená toto ocenenie?  
Veľmi sa teším z takýchto ocenení, je to prí-
jemný pocit. Cením si, že týmto sa nezabúda 
na športovcov, prejavuje sa im určitý obdiv 
a poďakovanie. Obľubujem takéto akcie.

 Slovenská výprava

   v Las Vegas
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ROTTERDAM 24. októbra (SITA) - Slovenský 
reprezentant v športovej gymnasti ke Samuel 
Piasecký zaznamenal najväčší úspech v doteraj-
šej kariére. Na 42. majstrovstvách sveta mužov 
a 33. MS žien v holandskom Rott erdame (16. - 
24. 10.) obsadil člen VŠC DUKLA Banská Bystri-
ca v nedeľňajšom fi nále na bradlách 8. miesto. 
O týždeň 26-ročný (nar. 31. 10. 1984) zverenec 
Marti na Zvala dostal v hale Ahoy Arena za svo-
ju náročnú zostavu, do ktorej zaradil aj svoju 
novinku - veľtoč s dohmatom na jednu žrď - od 
rozhodcov 15,166 bodu. Z kvalifi kácie, v ktorej 
sa na bradlách predstavilo neuveriteľných 246 
gymnastov, skončil Piasecký v redukovanom po-
radí na 7. mieste (15,366 b). Vo fi nále si o jed-
no miesto pohoršil, v prípade výslednej známky 
z kvalifi kácie by fi guroval spolu s Nemcom Fabia-
nom Hambüchenom na konečnej štvrtej priečke. 
„Obaja sme nesmierne šťastní už zo Samovej 
fi nálovej účasti . Ľudia na celom svete mohli vi-
dieť, že aj na Slovensku máme špičkového pre-
tekára. Splnili sme cieľ, s ktorým sme cestovali 
do Holandska. Je to obrovský úspech slovenskej 
gymnasti ky. Samo zacvičil na bradlách nádher-
ne nielen v kvalifi kácii, ale zvládol nápor a tlak 
aj v dnešnom fi nále. Som presvedčený, že urobil 
maximum pre úspech a zaslúži si veľké absolu-
tórium. Verili sme, že náš veľký sen sa naplní 
a Samo bude prvýkrát v histórii samostatnej 
Slovenskej republiky vo fi nále majstrovsti ev sve-
ta. To sa aj podarilo,“ uviedol v nedeľu popolud-
ní pre agentúru SITA priamo z haly v Rott erdame 
reprezentačný tréner mužov SR a osobný tréner 
súčasnej slovenskej gymnasti ckej jednotky Mar-
ti n Zvalo. 

Jeho úspešný zverenec krátko, ale výsti žne skon-
štatoval: „Som spokojný. Cvičilo sa mi veľmi 
dobre. Z fi nálovej miestenky mám veľkú radosť. 
V príprave som na sebe tvrdo makal a chcel som 
výsledok mojej tréningovej driny ukázať aj tu 
v Rott erdame. Myslím si, že mi to vyšlo. Mojou 
prioritou je však účasť na olympijských hrách 
v Londýne 2012.“ 
Piasecký by v prípade rovnakej známky ako 

v kvalifi kácii obsadil na MS 
2010 vynikajúcu 4. priečku. 
Na siedmeho v konečnom 
účtovaní Ildara Valejeva 
z Kazachstanu mal zanedba-
teľný odstup 0,017 bodu, 
na šiesteho v poradí Poliaka 
Adama Kierzkowského to 
bolo iba 0,034 bodu, piaty 
Japonec Kodži Uemacu mal 
len o 0,067 bodu viac ako 
slovenský gymnasta. „Sme 
si týchto počtov a čísel ve-
domí. Myslím si, že rozhod-
covia dali Samovi trochu 
nižšiu známku, ako mal 
dostať. Je to však bohužiaľ 
realita a nedá sa s tým nič 
robiť. V športe dosť často 
rozhoduje aj diplomacia. 

Tu v Rott erdame majú niektoré výpravy veľké 
množstvo ľudí a aj gymnastov, ktorí sa pred-
stavili v súťažiach družsti ev. Jednoducho veľké 
federácie. Na túto skutočnosť sa však nechcem 

vyhovárať, o to je vystúpenie Sama a jeho 
výborné výsledky na tomto svetovom šampio-
náte cennejšie. Piasecký spravil ďalší úspešný 
krok smerom k olympijským hrám v roku 2012 
v Londýne, čo pre nás zostáva najväčšou prio-
ritou,“ poznamenal M. Zvalo.
Dosiaľ najlepším výsledkom košického rodáka 
Samuela Piaseckého na významných poduja-
ti ach bola dvojnásobná fi nálová účasť na maj-
strovstvách Európy rovnako na bradlách - vlani 
v Miláne obsadil 5. pozíciu, v gréckom Volose 
ho pred štyrmi rokmi klasifi kovali na 8. mieste. 
V oveľa nabitejšej konkurencii na tohtoroč-
ných majstrovstvách sveta v Rott erdame má 
však jeho 8. priečka sladšiu príchuť ako spo-
menuté dva úspechy na ME. Slovenský gym-
nasta sa toti ž prvýkrát v histórii samostatnej 
SR dokázal prebojovať do fi nále svetového 
šampionátu. 
Jediný slovenský mužský zástupca na MS 
v Rott erdame dostal po bradlách druhú naj-
vyššiu známku za svoju zostavu v preskoku 
(15,300 b), čo v prvý deň stačilo na 69. prieč-
ku. Napokon v tejto disciplíne klasifi kovali 
ofi ciálne iba 41 gymnastov, tých, ktorí bojo-
vali o účasť vo fi nále v preskoku a absolvova-
li až dva skoky (rátal sa im z nich priemer). 
Ostatní, vrátane Piaseckého, absolvovali 

v preskoku jeden pokus - do hodnotenia viacbo-
ja. Na hrazde obsadil Piasecký v kvalifi kácii so-
lídne 29. miesto (14,666 b), v prostných bol 134. 
(13,433 b), na koni s držadlami skončil na 152. 
pozícií a na kruhoch (13,366 b) na 151. priečke. 
Vo viacboji dosiahol na MS 2010 v Rott erdame 
Samuel Piasecký vynikajúci výsledný súčet - 
84,931 bodu, čo po pondelkovom piatom slede 
a pred utorkovými zostávajúcimi piati mi kvalifi -
kačnými sledmi znamenalo 32. miesto v neredu-
kovanom poradí (26. priečka v redukovanom po-
radí, pozn.). Po utorkovom druhom kvalifi kačnom 
dni klesol v šesťboji v konečnom účtovaní o 21 
priečok, napriek tomu Piaseckého klasifi kovali 
spomedzi 299 gymnastov napokon na solídnom 
53. mieste. Do piatkového fi nále viacboja sa kva-
lifi kovalo 24 najlepšie ohodnotených gymnastov, 
maximálne však dvaja z jednej krajiny.

MS 2010 v Rott erdame - 
výsledky:

MUŽI: 
bradlá: 1. Feng Če 15,966 bodu, 2. Tcheng 
Chaj-pin (obaja Čína) 15,616, 3. Kohei Učimu-
ra (Jap.) 15,500, 4. Fabian Hambüchen (Nem.) 
15,366, 5. Kodži Uemacu (Jap.) 15,233, 6. Adam 
Kierzkowski (Poľ.) 15,200, 7. Ildar Valejev (Kaz.) 
15,183, 8. Samuel Piasecký (SR) 15,166 

Historický gymnasti cký úspech
Piaseckého

42. MS mužov a 33. MS žien v športovej gymnasti ke v holandskom 
Rott erdame (16. - 24. 10.)  Slovenský reprezentant a člen VŠC DUKLA 
Banská Bystrica Samuel Piasecký obsadil vo  fi nále na bradlách 8. 
miesto

výborné výsledky na tomto svetovom šampio-
náte cennejšie. Piasecký spravil ďalší úspešný 
krok smerom k olympijským hrám v roku 2012 
v Londýne, čo pre nás zostáva najväčšou prio-
ritou,“
Dosiaľ najlepším výsledkom košického rodáka 
Samuela Piaseckého na významných poduja-
ti ach bola dvojnásobná fi nálová účasť na maj-
strovstvách Európy rovnako na bradlách - vlani 
v Miláne obsadil 5. pozíciu, v gréckom Volose 
ho pred štyrmi rokmi klasifi kovali na 8. mieste. 
V oveľa nabitejšej konkurencii na tohtoroč-
ných majstrovstvách sveta v Rott erdame má 
však jeho 8. priečka sladšiu príchuť ako spo-
menuté dva úspechy na ME. Slovenský gym-
nasta sa toti ž prvýkrát v histórii samostatnej 
SR dokázal prebojovať do fi nále svetového 
šampionátu. 
Jediný slovenský mužský zástupca na MS 
v Rott erdame dostal po bradlách druhú naj-
vyššiu známku za svoju zostavu v preskoku 
(15,300 b), čo v prvý deň stačilo na 69. prieč-
ku. Napokon v tejto disciplíne klasifi kovali 
ofi ciálne iba 41 gymnastov, tých, ktorí bojo-
vali o účasť vo fi nále v preskoku a absolvova-
li až dva skoky (rátal sa im z nich priemer). 
Ostatní, vrátane Piaseckého, absolvovali 

 Na tréningu
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CASCAIS 3. októbra (SITA) - Slovenskí reprezen-
tanti  v karate si vybojovali na 1. majstrov stvách 
sveta Goju-Ryu seniorov, juniorov a kadetov 
(WGKF), ktoré sa uskutočnili v portugalskom 
mestečku Cascais, spolu 19 medailí, všetky v ku-
mite (bilancia: 8 zlatých - 5 strieborných - 6 bron-
zových medailí, z toho v seniorskej kategórii 3 - 1 
- 4). Na šampionáte sa predstavilo v súbornom 
cvičení kata a v športovom zápase kumite približ-
ne 700 pretekárov zo 42 krajín sveta.
Medzi seniormi získali Slováci celkovo osem vzác-
nych kovov. O zlatú radosť sa postarali Peter Mac-
ko (v kategórii do 60 kg), Jana Vojti kevičová (do 
55 kg) a Mária Černá (nad 68 kg), striebro pridal 
Klaudio Farmadín (do 84 kg), o bronz sa zaslúžili 
Ján Fedor (do 68 kg), Andrej Harničár (do 84 kg), 
Lucia Kováčiková (do 50 kg) a Viktória Semaníko-
vá (do 55 kg). 
WKF (svetová federácia karate) pre zachovanie 
štýlových rozdielov medzi školami a systémami, 
založila aj štýlové organizácie. WGKF (world goju 
ryu karate federati on) je jednou z nich, teda pod-
porovaná svetovou federáciou a uznaná Medzi-

Klaudio Farmadín
strieborný na MS v karate

Výsledky do 84 kg jednotlivci:

1. ALIEV Alexander RUS

2. FARMADIN Klaudio SVK

3. KRYLOVSKY UKR

Na 1. majstrovstvách sveta Goju-Ryu seniorov, juniorov a kadetov 
(WGKF) v karate v portugalskom mestečku Cascais medailová žatva 
pre Slovensko

národným olympijským výborom. 
Rozdiely v štýloch karate sú prevažne v tech-
nikách a súborných cvičeniach KATA. V športo-
vom zápase kumite sa štýl nerozlišuje, preto sa 
na Majstrovstvách sveta v Cascais v súťaži KATA 
mohli zúčastniť len pretekári, ktorí cvičia túto for-
mu  a súťažiaci v KUMITE zo všetkých štýlov.
Náš pretekár Klaudio 
Farmadín zápasil v kate-
górii do 84 kg, kde získal 
striebro. „V silnej konku-
rencii 42 krajín sveta sa 
mi súťažilo výborne. Po 
prvom zápase s domá-
cim Portugalcom, ktorý 
bol ťažký súper, som sa 
postupne rozbehol, uvoľ-
nil som sa a v ďalších zá-
pasoch som zdolal Iránca, 
v štvrťfi nále Kanaďana, 
v semifi nále Ukrajinca 
Krylovského. V eliminá-

ciách sa mi darilo mawashi geri (trojbodový 
kop), vďaka čomu som vždy získal patričný ná-
skok. Vo fi nále som podľahol Rusovi Alievovi. 
Finálovový zápas bol vyrovnaný a dramati cký 
až do konca. Rus takti cky rozhodol dvomi bodmi 
až v úplnom závere. Zo zisku striebornej medaile 
som mal samozrejme obrovskú radosť,“ podelil 
sa o svoje dojmy úspešný karati sta VŠC DUKLA 
Banská Bystrica.  
Ďalšie MS goju-ryu sa uskutočnia o dva roky v Ju-
hoafrickej republike.
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Tohtoročné majstrovstvá sveta sa konali v azer-
bajdžanskom hlavnom meste Baku, ktoré už pred 
pár rokmi zorganizovalo majstrovstvá Európy, kde 
dominovali domáci pretekári a pretekári z krajín 
bývalého Sovietskeho zväzu. Predpokladal som 
teda, že úroveň šampionátu a najmä kvalita pre-
tekárov bude veľmi vysoká. Osobne som si mys-
lel, že ešte vyššia ako posledné dva roky.
To sa potvrdilo už na piatkovej prezentácii, kde 
sa v mojej kategórii prezentovalo až 29 preteká-
rov. Už na vážení som si všimol, že to nebude jed-
noduché. Zaregistroval som majstra sveta z pred-
chádzajúcich dvoch ročníkov Husaina z Bahrajnu, 
ale aj majstra sveta z minulého roka v kategórii do 
70 kg, Osmana z Egypta a zopár pretekárov z Rus-
ka, ktorí ma hneď upútali. Tiež som si všimol na 
prezentácii môjho súpera a víťaza Svetových hier 
neolympijských športov z roku 2009, Kórejca.
Ja som sa cíti l pred vážením v pohode, nemal 
som žiadne problémy s hmotnosťou, vedel som, 
že náročná cesta mi ešte niečo uberie z váhy, tak-
že v mojom prípade neprichádzalo do úvahy žiad-
ne odvodňovanie či saunovanie.
Na druhý deň začalo o desiatej hodine miestne-
ho času semifi nále, ale keďže v našej kategórii 
bolo skoro 30 pretekárov, tak najskôr nasledovala 
eliminácia, v ktorej sa vyberala semifi nálová pät-
nástka. Takže nasledovalo porovnávanie päti ce 
pretekárov postupne podľa čísiel a potom, keď 
rozhodcovia vyradili štrnásti ch pretekárov, nasle-
dovalo semifi nále, kde si už vyberali rozhodcovia 
podľa toho, kto sa im ako páči, resp. začali s tými 
najlepšími. Ja som bol hneď vyvolaný v prvom 

Majstrovstvá sveta
v kulturisti ke mužov

Igor Kočiš obsadil na majstrovstvách sveta v kulturisti ke štvrté 
miesto. V nasledujúcich riadkoch sa dočítate o priebehu súťaže 
a o jeho dojmoch z účinkovania, ktoré nám autenti cky opísal náš 
úspešný kulturista. 

kole prvým rozhodcom. Bolo to dobré znamenie, 
na začiatku si vyberajú tých najlepších. Potom 
ma ešte raz vyvolali v ďalšej porovnávačke. Čakal 
som, že nás budú rozhodcovia trápiť a držať na 
pódiu dlhšie, ale celkom rýchlo a v pohode sme 
to absolvovali a tušili sme, kto asi postúpi, resp. 
nepostúpi do fi nále.
Pred večerou už boli v hoteli na nástenke zverej-
nené zoznamy pretekárov, ktorí postúpili do 
fi nále, kde som bol medzi nimi aj ja, takže 
prvá časť pretekov skončila podľa plánu. 
Druhým cieľom bolo vo fi nále dosia-
hnuť čo najlepšie umiestnenie, teda 
medailu.
Keďže vo fi nále sa začína od nuly, teda 
výsledky zo semifnále sa nezapočíta-
vajú do fi nálového hodnotenia, 
všetci sme mali vyrovnané 
šance získať nejakú medailu. 
V sobotu večer som sa sna-
žil ešte doplniť telo cukra-
mi, aby nebolo unavené, 
pričom tekuti ny som prijí-
mal len v káve, ktorá slúži-
la na zapíjanie vitamínov.
Pred fi nále, ktoré bolo 
v nedeľu podvečer, som sa 
venoval pózingu na hotelo-
vej izbe a aj precvičovaniu voľnej 
zostavy. Pózovanie mi robí dobre na-
jmä na kvalitu a separáciu svalstva a be-
riem to ako ruti nnú časť prípravy počas 
celého roka.

Finále začínalo exhibíciou nemeckého profesio-
nála Markusa Ruhla, ktorý ukázal svoju mimosú-
ťažnú formu. Po exhibícii nasledoval nástup ná-
rodov a po ňom začínalo fi nálové porovnávanie 
podľa váhových kategórií. Ja som sa dostal na rad 
asi po dvoch hodinách od začiatku fi nále. Najskôr 
sme boli všetci dvakrát porovnávaní na každú 
stranu rozhodcov, potom show pre divákov. Po 
krátkej chvíli nasledovali voľné zostavy a potom 
sme čakali, kým skončí fi nále nasledujúcej kate-
górie, aby sa začalo ofi ciálne vyhlasovanie výsled-
kov. Nemal som ani predstavu, ako by som mohol 
dopadnúť, no medailu som chcel.
Pri vyhlasovaní som pri každom mieste tŕpol, či 

budem počuť svoje meno. Dúfal som, že 
to bude čo najneskôr. Žiaľ, vyhodnoti -

li ma na 4. mieste, čo ma mrzelo. Mal 
som vyššie ciele, ale viem aj, kde boli 
rezervy. Najväčšou bola jednoznačne 
voľba farby, kde došlo k zmene a bola 

akceptovaná iba jedna, teda jeden 
typ, s ktorou mali viacerí 

pretekári problémy, ne-
mali skúsenosti . Farba 

zle kryla a keď som 
sa viac spoti l, začala 
stekať a zostávali 
viditeľné šmuhy. 
Ja som si to ani 
neuvedomoval , 
ale už po semi-

fi nále ma viacerí 
upozorňovali, že to 

nevyzeralo dobre a na 
fi nále sme robili korekcie 

v úprave pokožky, čo sa podarilo 
iba čiastočne. Nebol som spokoj-
ný s farbou a jednoznačne je to 
v neprospech pretekára.
Celkovo hodnotí m vystúpenie 
na tohtoročnom šampionáte 

ako uspokojivé, nepodarilo sa 
mi získať medailu, napriek tomu, 

že forma sa oproti  minulému roku 
opäť zlepšila, čo dokazujú aj dve 

abso lútne prvenstvá na pohárových 
súťažiach. Verím, že na budúci rok to 

bude oveľa lepšie a problémy s farbou sa 
vyriešia.

Igor Kočiš
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Prvý rok olympijskej kvalifi kácie džudistov, kto-
rý začal v máji tohto roku a ukončí sa konti nen-
tálnymi šampionátmi v apríli na budúci rok, je 
približne v polovici. Milanovi Randlovi sa už po-
darilo dosiahnuť niekoľko bodovaných umiest-
není, ale najvýraznejšie sa presadil na Grand 
prix v Rott erdame, kde vybojoval 3. miesto. 
Milan mal v 1. kole voľný žreb a potom už na 
neho čakal trojnásobný majster Európy, Ukraji-
nec Valentyn Grekov. Do tohto duelu s ním mal 
Milan nepriaznivú bilanciu 1 : 2. Náš pretekár 
začal zápas aktí vne a v polovici zápasu vyhrával 
na wazari, potom takti cky veľmi dobre držal sú-
pera v rukách a po jeho chybách dokázal Milan 
kontra technikami hodiť yuko a v závere zápasu 
aj ippon.
O postup do semifi nále sa Milan stretol s ho-
landským pretekárom Markom van Laarho-
venom, s ktorým prehral v auguste vo fi nále 
európskeho pohára v Hamburgu. Náš pretekár 
začal opäť aktí vne, podarilo sa mu súpera ho-
diť na wazari a asi minútu pred koncom duelu 
ešte na ippon. O postup do fi nále Milana čakal 
japonský pretekár Yoyu Yoshida, s ktorým sa 
doteraz stretol iba v tréningových randori na 
sústredení v Minsku. Veril, že by sa mohol pre-
bojovať až do fi nále. Zápas začal veľmi dobre, 
keď v prvej minúte zápasu nedovolil Yoshido-
vi ani raz zaútočiť. Potom však Milan ostal so 
svojím súperom na chvíľu stáť a ten ho dokázal 
prekvapiť bleskovým nástupom seoinage, po 
ktorom zvíťazil na ippon. Yoshida sa dokázal 
presadiť aj vo fi nálovom zápase s Gruzíncom Li-
perti lianim a vyhral kategóriu do 90 kg. Aj nap-

OLYMPIJSKÁ
KVALIFIKÁCIA DŽUDISTOV

riek prehre v semifi nále si Milan pripísal najviac 
bodov do olympijského rebríčka v doterajšom 
priebehu kvalifi kácie.
Grand prix Tunis
(7.-9. 5.) – 5. miesto 40 bodov
Svetový pohár Madrid
(5.-6. 6.) – 3. miesto 40 bodov
Svetový pohár Lisabon
(12.-13. 6.) – 7. miesto 16 bodov
Grand prix Rott erdam
(15.-17. 10.) – 3. miesto 80 bodov

Zati aľ je priebežne na 15. – 18. mieste. Na OH 
postupuje 22 najlepších v každej hmotnostnej 
kategórii. V 1. roku sa počíta 6 najlepších vý-
sledkov, ale iba 50 % hodnoty bodov. V 2. roku, 
ktorý začína v máji 2011 a končí konti nentál-
nymi šampionátmi v apríli 2012, sa počíta ti ež 
6 najlepších výsledkov, ale už 100 % hodnoty 
bodov.

Grand prix Abu Dhabi 22. – 24. 11. 2010, tréner 
Marek Matuszek: „Nedarilo sa nám. Miňo mal 
v 1. kole voľno a čakal na víťaza zápasu - Na-
biev Khurshid (Uzbekistan) proti  Afi fi  Kareem 
(Egypt), vyhral Uzbek. Miňo začal zápas dob-
re, hneď na začiatku mal dobrý útok v boji na 
zemi a potom veľmi pekný nástup do techniky 
o soto gari. Asi po 2 minútach zápasu ho však 
súper hodil na ippon na techniku 
ko uči gari. Nabiev potom touto 
technikou dokázal poraziť všet-
kých ďalších súperov tak isto 
na ippon a vyhral kategóriu do 

90 kg. Škoda, pretože už jeden vyhratý zápas 
by Miňovi zaručoval 5. miesto a 40 bodov do 
OH rebríčka. Nabiev za výhru získal 5000 USD 
a prémiu, že všetky zápasy vyhral na ippon 
20000 USD. Miňa ešte čaká jedna možnosť zís-
kať nejaké body do kvalifi kácie o 2 týždne na 
svetovom pohári Suwon v Kórei.“ 

Marek Matuszek

BENKÓCZKY TRETÍ NA 
TURNAJI SVETOVÉHO 

POHÁRA v SAMOE

Slovenský džudista Marián Benkóczky tretí  
do 81 kg na turnaji Svetového pohára v Sa-
moe
APIA 18. novembra (SITA) - Na turnaji Sve-
tového pohára džudistov v Apii v ostrovnom 
štáte Samoa v Pacifi ku obsadil slovenský 
reprezentant Marián Benkóczky v kategórii 
do 81 kg 3. miesto. Člen VŠC DUKLA Banská 
Bystrica najprv zdolal Brenta Iversona z Aus-
trálie, ale po prehre s Germánom Velazcom 
z Peru musel do opráv. V nich v prvom dueli 
vyhral nad Ivicom Pavliničom z Nového Zé-
landu ešte pred uplynutí m 5-minútového 
časového limitu na ippon a v súboji o bronz 
zdolal Josatekiho Naulu z Fidži ti ež na ippon. 
Turnaj v Apii vyhral v osemdesiatjednotke 
Rus Michail Kazydub.

 Milan Randl

  Marián Benkóczky
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LEVI 13. novembra (SITA) 
- Najlepšia slovenská zjaz-
dárka Veronika Zuzulová 
začala novú slalomovú 
sezónu v rámci Svetové-
ho pohára 11. miestom 
vo fí nskom Levi. Vzhľa-
dom na vysoké štartové 
číslo 27 je to výborné 
umiestnenie, ale mohlo 
byť ešte lepšie, nebyť 

chyby v spodnej časti  trate 1. kola. „Som veľmi spokoj-
ná. Po dvoch rokoch som zasa konečne ukázala, čo vo mne je a naozaj 
je to dobrý pocit. Čo ma trochu mrzí, bola tá chyba v 1. kole. Český 
tréner, ktorý tam stál, vravel, že sa mi trošku spojili lyže, hodilo ma 
to dozadu a ťažko sa mi z toho dostávalo. Keby sa mi to stalo skôr, asi 
by som toľko nestrati la, ale krátko pred cieľovou rovinkou som už len 
ťažko hľadala rýchlosť. Nechýbalo veľa, aby som vypadla...,“ uviedla 
z Fínska Veronika Zuzulová. Dvadsaťšesťročná Slovenka fi gurovala po 1. 
kole na 22. pozícii. V druhom kole však predviedla štvrtú najrýchlejšiu 
jazdu spomedzi všetkých pretekárok a polepšila si o skvelých jedenásť 
priečok. Za víťaznou Rakúšankou Marlies Schildovou zaostala o necelé 
dve sekundy a do hodnotenia Svetového pohára si zapísala prvých 24 
bodov. Znamená to, že v priebežnom celkovom poradí SP 2010/11 jej po 
dvoch odjazdených pretekoch patrí 22. priečka.
„Celkovo mám z týchto prvých slalomových pretekov veľmi dobrý po-
cit. Veľa ľudí prišlo za mnou a gratulovalo mi, aj keď som skončila až 
jedenásta. Išla som naozaj veľmi dobre. Vedela som po 1. kole, že veľké 
zázraky nemôžem urobiť, ale som rada, že som sa posunula o tých 11 
miest. Čo som si predsavzala, som aj splnila,“ komentovala dlhodobá 

VERONIKA ZUZULOVÁ ZAČALA 
NOVÚ SLALOMOVÚ SEZÓNU

slovenská zjazdárska líderka. Zuzulová bola v minulosti  v Levi aj na 5. 
mieste, ale napríklad vlani na miestnej „Čiernej zjazdovke“ nepostúpila 
do 2. kola medzi tridsiatku najlepších. Ako je známe, uplynulá sezóna 
jej aj vinou rôznych zdravotných problémov a zranení nevyšla, niekoľko 
pretekov vynechala, a vo Svetovom pohári v slalome zaznamenala len 
dve 15. miesta. Už teraz teda dosiahla lepšie umiestnenie, ako v celom 
uplynulom ročníku v bojoch o krištáľové glóbusy dokopy. „Je to pravda, 
oproti  minulému roku sa teraz usmievam a dúfam, že mi to vydrží. Tie-
to prvé preteky mi naznačili to, čo už predtým ukázali aj tréningy - som 
dobre pripravená. Keby som jazdila pomaly, asi by som sa do 2. kola 
ani nedostala,“ dodala V. Zuzulová. 

ZUZULOVÁ V ASPENE 
NA 4. MIESTE 
ASPEN 28. novembra (SITA) - Slo-
venská reprezentantka členka 
VŠC DUKLA Veronika Zuzulová 
obsadila skvelé 4. miesto v slalo-
me žien v rámci Svetového pohá-
ra alpských lyžiarok v americkom 
Aspene. Od treti eho miesta Fínky 
Tanje Pouti ainenovej delilo slo-
venskú zjazdársku jednotku málič-
ko - 8 stotí n sekundy a za víťazkou, 
úradujúcou olympijskou víťazkou 
v tejto disciplíne Nemkou Máriou 
Rieschovou, 1,01 s. 
Zuzulová si do hodnotenia Sveto-
vého pohára 2010/11 pripísala ďal-
ších 50 bodov a spolu s 24 bodmi 
z úvodného slalomu sezóny má na 
konte už 74 bodov. Stačí jej to na 
priebežnú 12. priečku celkovo a vý-
bornú 6. pozíciu v hodnotení slalo-
mu. Na čele SP je Maria Rieschová. 
Základ svojho úspechu položila už 
v 1. kole, v druhom slovenská sla-
lomová stálica umnou jazdou s pa-
tričnou dávkou rizika kontrolovala 

svoju pozíciu a v cieli bola z pretekárok jazdiacich pred ňou rýchlejšia 
len Nemka Maria Rieschová, ktorú v 1. kole predsti hla o 14 stotí n. Zo 
zostávajúcich piati ch slalomárok sa však pred slovenskú zástupkyňu do-
stali už len skúsená Fínka Pouti ainenová a nečakaná víťazka zo Švédska 
Pieti läová-Holmnerová. Napokon bol z toho v 2. kole pre Zuzulovú ôsmy 
najlepší čas a celková 4. priečka. Takto vysoko bola Zuzulová v pretekoch 
Svetového pohára naposledy predtým 27. januára 2008 v nemeckom Of-
terschwangu. Desiata slalomárka tohtoročných ZOH vo Vancouveri má 
na konte aj osem pódiových umiestnení v bojoch o krištáľové glóbusy. 
Do prvej desiatky prestí žneho seriálu o krištáľové glóbusy sa dostala bez 
jedného mesiaca takmer presne po dvoch rokoch, keď bola v rakúskom 
Semmeringu deviata. 
Na Severnú Ameriku nemala Zuzulová z vlaňajška príjemné spomienky. 
Počas tréningu v Lovelande si pred niečo vyše rokom zranila ľavé koleno, 
slalom v Aspene musela vynechať a nasledoval niekoľkotýždňový súťaž-
ný aj tréningový výpadok. V minulosti  však v aspenskom slalome štarto-
vala už šesťkrát, predchádzajúcim výsledkovým maximom bolo pre ňu 
6. miesto z roku 2007.

LEVI 13. novembra (SITA) 
- Najlepšia slovenská zjaz-
dárka Veronika Zuzulová 
začala novú slalomovú 
sezónu v rámci Svetové-
ho pohára 11. miestom 
vo fí nskom Levi. Vzhľa-
dom na vysoké štartové 
číslo 27 je to výborné 
umiestnenie, ale mohlo 
byť ešte lepšie, nebyť 
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BEŽIACI TERČ – družstvo športová streľba

2. miesto, BT 40 mix

3. miesto, VzBT 40 mix

3. miesto, BT 30+30

Nemecko, Mníchov, 31.7. – 10.8. 2010, MS

Vyhlásenie
najlepšieho športovca
rezortu Ministerstva 

obrany SR 2010

Počas slávnostného večera vyhlási VŠC DUKLA 
Banská Bystrica najlepších športovcov v rezorte 
Ministerstva obrany SR v kategóriách olympijské 
športy, neolympijské športy a disciplíny, juniori 
a tréneri. Pre lepší prehľad Vám ponúkame 
abecedný zoznam nominovaných športovcov 
vo všetkých kategóriách a ich najväčšie úspechy 
v tomto roku.

FARMADÍN Klaudio – karate

2. miesto 
Portugalsko, Cascais, 2.-3.10. 2010, MS – Goja Rya, do 84 kg

GELLE Peter – rýchlostná kanoisti ka

2. miesto 
Poľsko, Poznaň, 28.-29.8. 2010, Akademické MS – K1, 1 000 m
2. miesto 
Poľsko, Poznaň, 18.-22.8. 2010, MS – K1, 500 m
1. miesto 
Poľsko, Poznaň, 28.-29.8. 2010, Akademické MS – K1, 500 m

GEREKOVÁ Jana – letný biatlon
2. miesto
Slovensko, Osrblie, 12.-15.8. 2010, rýchlostné preteky,ME v letnom biatlone
4. miesto
Poľsko, Duszniki, 23.-26.9. 2010, rýchlostné preteky, MS v letnom biatlo-ne na kolieskových lyžiach
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HAGARA Ľubomír – rýchlostná kanoisti ka

1. miesto 
Maďarsko, Szeged, 28.-30.5. 2010, SP – C1, 200 m

13. miesto 
Poľsko, Poznaň, 18.-22.8. 2010, MS – C1, 1 000 m

HAVLÍK Štefan – kulturisti ka
1. miesto
Holandsko, Maastricht, 16.5. 2010, ME – do 90 kg

HURAJT Pavol – biatlon

3. miesto, preteky s hromadným štartom

5. miesto, vytrvalostné preteky

7. miesto, rýchlostné preteky

Kanada, Vancouver, 14.- 28.2. 2010, Zimné olympijské hry

JUNG Marián – vodný motorizmus
1. miesto 
Nemecko, Berlín – Grunau, 14.-15.8. 2010, ME – O-7003. miesto 
Taliansko, Borett o, 6.9. 2010, MS – F-500
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JURČO Miroslav – športová streľba

2. miesto 
Nemecko, Mníchov, 31.7. – 10.8. 2010, MS – BT 40 mix

KALINOVÁ Ľubomíra – letný biatlon

3. miesto, rýchlostné preteky

10. miesto, stí hacie preteky

Poľsko, Duszniki, 23.-26.9. 2010, MS v letnom biatlone

na kolieskových lyžiach

KAZÁR Matej – letný biatlon

1. miesto, rýchlostné preteky

1. miesto, stí hacie preteky

Slovensko, Osrblie, 12.-15.8. 2010, ME v letnom biatlone

1. miesto, stí hacie preteky

2. miesto, rýchlostné preteky

Poľsko, Duszniki, 23.-26.9. 2010, MS v letnom biatlone na kolieskových ly-

žiach

KÖSZEGHY Filip – zápasenie

3. miesto 
Fínsko, Lahti , 10.-15.8. 2010, MS CISM – gréckorímsky štýl, do 96 kg
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KOŠÚT Michal – vodný motorizmus

2. miesto 
Nemecko, Kriebstein, 31.7.-1.8. 2010, ME – OSY 400

KUZMINOVÁ Anastasiya – biatlon

1. miesto, rýchlostné preteky

2. miesto, stí hacie preteky 

8. miesto, preteky s hromadným štartom

Kanada, Vancouver, 14.- 28.2. 2010, Zimné olympijské hry

LETNÝ BIATLON – štafeta
3. miesto, mix štafeta
Slovensko, Osrblie, 12.-15.8. 2010, ME v letnom biatlone

LETNÝ BIATLON – štafeta

3. miesto, mix štafeta

Poľsko, Duszniki, 23.-26.9. 2010, MS v letnom biatlone na kolieskových ly-

žiach
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MARTIKÁN Michal – vodný slalom

1. miesto 
Slovensko, Čunovo, 13.-15.8. 2010, ME – C1

2. miesto 
Slovinsko, Tacen, 9. – 12.9. 2010, MS – C1

MIHÁLIK Marián – zápasenie

3. miesto 
Fínsko, Lahti , 10.-15.8. 2010, MS CISM – gréckorímsky štýl, do 84 kg

OSTRČIL Marián – rýchlostná kanoisti ka
3. miesto 
Španielsko, Trasona, 4.7. 2010, ME – C1, 5 000 m
3. miesto 
Poľsko, Poznaň, 18.-22.8. 2010, MS – C1, 5 000 m

PREKOPOVÁ Natália – biatlon

10. miesto, rýchlostné preteky

11. miesto, stí hacie preteky

Poľsko, Duszniki, 23.-26.9. 2010, MS v letnom biatlone na kolieskových ly-

žiach, juniori
Účastníčka zimných olympijských hier
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PURDJAKOVÁ Jana – kulturisti ka
1. miesto, do 55 kg
1. miesto, absolútna víťazka
Mexiko, Mexico City, 2.-3.10. 2010, MS1. miesto 
USA, Las Vegas, 10.10. 2010, MS – tlak na lavičke

SLAFKOVSKÝ Alexander – vodný slalom

3. miesto 
Slovensko, Čunovo, 13.-15.8. 2010, ME – C1

5. miesto 
Slovinsko, Tacen, 9. – 12.9. 2010, MS – C1

3. miesto 
Česká republika, Praha, 18.-20.6. 2010, 1. kolo SP – C1

2. miesto SP celkové hodnotenie – C1

STRMEŇOVÁ Katarína – atleti ka

8. miesto 
Singapur, Singapore, 16.-22.8. 2010, Olympijské hry mládeže – 5 000 m 

chôdza
ŠIMOČKO Dušan – letný biatlon
1. miesto, rýchlostné preteky
4. miesto, stí hacie preteky
Poľsko, Duszniki, 23.-26.9. 2010, MS v letnom biatlone na kolieskových ly-žiach
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ŠUTEK Ján - GREGA Štefan – zjazd na divokej vode

3. miesto 
Španielsko, Sort, 9. – 13.6. 2010, MS – C2, klasický zjazd

ŠVECOVÁ Ivana – športová streľba

1. miesto 
Poľsko, Wroclav, 17.9. 2010, Akademické MS – Špu 60, družstvá

TÓTH Matej – atleti ka

1. miesto 
Mexiko, Chihuahua, 15.5. 2010, SP – 50 km chôdza 

7. miesto
Španielsko, Barcelona, 27.7.-1.8. 2010 ME – 20 km chôdza

TUŽINSKÝ Juraj – športová streľba
3. miesto 
Nórsko, Meraker, 13.3. 2010, Halové ME – VzPi 60
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VALA Vladimír - SLÚČIK Jaroslav –zjazd na divokej vode
2. miesto 
Španielsko, Sort, 9. – 13.6. 2010, MS – C2, klasický zjazd

VIRGA Marcel - ZIGO Tomáš – rýchlostná kanoisti ka

3. miesto 
Rusko, Moskva, 1.8. 2010, MEJ – K2, 200 m

ZUZULOVÁ Veronika – zjazdové lyžovanie
10. miesto, slalom
Kanada, Vancouver, 14.- 28.2. 2010, Zimné olympijské hry

URBAN Miroslav – vodný slalom
2. miesto 
Singapur, Singapore, 16.-22.8. 2010, Olympijské hry mládeže – K1

ZJAZD NA DIVOKEJ VODE – družstvo

2. miesto, hliadky v šprinte

3. miesto, hliadky v klasickom zjazde

Španielsko, Sort, 9. – 13.6. 2010, MS – C2
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Vo svete sa o drogách veľa hovorí – na uliciach, 
v školách, na internete a v TV. Niečo z toho je 
pravda, niečo zase nie. Veľa z toho, čo ľudia 
o drogách počujú, pochádza od tých, 
ktorí ich predávajú. Polepšení drogoví 
díleri priznali, že by boli povedali čo-
koľvek, len aby iní drogy kúpili. 
Drogy sa stali súčasťou našej kultúry 
v polovici minulého storočia. Popula-
rizované v 60-tych rokoch prostredníc-
tvom hudby a médií, drogy dnes pre-
nikajú do všetkých oblastí  spoločnosti . 
Odhaduje sa, že 208 miliónov ľudí po 
celom svete konzumuje nelegálne 
drogy. Mladí ľudia sú v súčasnosti  vy-
stavení účinkom drog v skoršom veku 
než kedykoľvek predtým. Ľudia užívajú 
drogy, pretože chcú vo svojom živote 
niečo zmeniť. Myslia si, že drogy sú rie-
šením. Avšak napokon sa drogy stanú 
ich problémom. Akokoľvek ťažké môže 
byť čeliť vlastným problémom, následky 
užívania drog sú vždy horšie než pro-
blém, ktorý sa človek snaží nimi vyrie-
šiť. Skutočným riešením je poznať fakty 
a nie začať užívať drogy. 

V spoločnosti , kde je toľko sklamania, 
bolesti , zlyhaní, stresu, strát, zlomených sŕdc, 
úzkosti  a množstvo ďalších negatí vnych javov, 
dať si dávku sa zdá byť ľahkým únikom, aspoň 
na chvíľu. A preto, aby ľudia a hlavne teenageri 
nemuseli utekať k takýmto prakti kám, vzniklo 
občianske združenie Slovensko bez drog.
Cieľom Slovenska bez drog je robiť preventí v-

Buďme dobrým príkladom
ne proti drogové prednášky, na ktorých sa do-
zvedia deti  na druhom stupni základných škôl 
a stredoškoláci všade na Slovensku,  prečo dro-
gy škodia.
Pamätám si, že v mojom detstve boli mojim 
vzorom športovci ako napr. chodec Jozef Pri-
bilinec. A keďže ma v tom čase šport zaujímal 
viac ako iné činnosti , rozhodol som sa prepo-
jiť prednášky so športom, deti  nasmerovať na 
športoviská a dať im vzor pre ich budúcnosť. 
Vo februári 2010 sa uskutočnilo stret-

nuti e s riaditeľom Vojenského športového 
centra DUKLA Banská Bystrica, Petrom Korčo-
kom, na ktorom sme mu predstavili činnosť 
občianskeho združenia Slovensko bez drog, 
o. z. Na tomto stretnutí  sme sa zároveň do-
hodli, že VŠC DUKLA Banská Bystrica podporí 
prednášky s proti drogovým zameraním, ktoré 

uskutočňujeme na základ-

ných a stredných školách Slovenska. Cieľom 
tejto spolupráce je, že športovci majú byť vzo-
rom pre deti   hlavne od 7 do 15 rokov, aby tí to 
mladí ľudia nasmerovali svoju pozornosť na 
športoviská a ešte viac zlepšili kredit Slovenska 
a DUKLY Banská Bystrica v športovom svete.
V máji a júni sa uskutočnili takéto prednáš-
ky v Košiciach s názvom Pravda o drogách, 
ktorých sa zúčastnili za VŠC DUKLA Banská 
Bystrica sestry Janka a Danka Velďákové spolu 

s trénerom por. Mgr. Radoslavom Dubovským. 
Spoločne podporili túto humánnu akti vitu 
občianskeho združenia Slovensko bez drog. 
Takti ež sa počas prednášok aktí vne zapojili do 
diskusie a obohati li ti eto prednášky svojimi 
zážitkami a výsledkami, ktoré dosiahli počas 
svojej športovej kariéry. Zážitky a skúsenosti , 
ktoré odovzdali mladým ľuďom, kladne vplý-
vali na mladých poslucháčov, ktorí intenzívne 

vnímali rozprávanie hostí  o tom, ako 
môže šport obohati ť a zlepšiť život. 
Mladí poslucháči videli pred sebou 
živé vzory a počuli ich životné príbe-
hy, čo okamžite prispelo k ich uvedo-
meniu si, že aj oni sami majú možnosť 
si vytvoriť kvalitnú budúcnosť s po-
zití vnym cieľom. Je skutočne skvelé, 
že tých 1000 mladých ľudí v Košiciach 
má teraz výrazne väčšiu šancu urobiť 
správne rozhodnuti a pre svoj život.
Mojim osobným želaním je, aby deti  
a ich rodičia mali radosť a boli hrdí na 
dosiahnuté výsledky aj v oblasti  špor-
tu, aby mladí ľudia dokázali zdravo žiť 
a prekonávať nielen prekážky života, 
ale aj samých seba, k čomu práve šport 
môže neoceniteľne  prispieť.

Peter Remper, prednášateľ

si vytvoriť kvalitnú budúcnosť s po-
zití vnym cieľom. Je skutočne skvelé, 
že tých 1000 mladých ľudí v Košiciach 
má teraz výrazne väčšiu šancu urobiť 
správne rozhodnuti a pre svoj život.
Mojim osobným želaním je, aby deti  
a ich rodičia mali radosť a boli hrdí na 
dosiahnuté výsledky aj v oblasti  špor-
tu, aby mladí ľudia dokázali zdravo žiť 
a prekonávať nielen prekážky života, 
ale aj samých seba, k čomu práve šport 
môže neoceniteľne  prispieť.
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Profesionálna vojenská kariéra:
1. 11. 1945 – 28. 2.1946 kurz náčelníkov telesnej 
prípravy v Prahe
1. 3. 1946 – 31. 1. 1951 náčelník telesnej prípravy 
10. pešej divízie v Košiciach
1. 2. 1951 – 31. 1. 1961 náčelník telesnej prípravy 
2. vojenského okruhu v Trenčíne, počas toho diaľ-
kovo vyštudoval Inštitút telesnej výchovy a športu 
na Karlovej univerzite a na Komenského univerzite 
v Bratislave
1. 2. 1961 – 31. 12. 1967 náčelník katedry telesnej 
výchovy a športu na Vyššom voj. učilišti vo Vyškove
1. 1. 1968 – 31. 10. 1972 veliteľ Armádneho stre-
diska Dukla Banská Bystrica
1. 11. 1972 – 31. 7. 1976 náčelník katedry telesnej 
výchovy a športu na Vysokej vojenskej škole vo 
Vyškove

Po vojenskej kariére:
1. 9. 1976 – 30. 6. 1981 Odborný asistent na kated-
re brannej výchovy PF v Banskej Bystrici
1. 7. 1981 – 31. 12. 1988 recepčný v Rekreačnom 
stredisku v Kováčovej
1991 – 1992 externe vyučoval nemčinu a angličti-
nu na SOU spojov v Banskej Bystrici
1993 – 1994 vyučoval angličtinu v jazykovom kurze 
Školiaceho strediska OZ Ss RT Banská Bystrica
1994 – 1997 vyučoval angličtinu pracovníkov firmy 
SINPO v Banskej Bystrici

Narodil sa 31. 10. 1920 v Hriňovej, v početnej roľníckej rodine, mal 8 
súrodencov. Väčšinu detstva prežil na slovensko-maďarskom pohraničí, 
hlavne v obci Čierny Potok, ktorú spolu s jeho rodinou tvorilo 10 rodín 
a ich statky. Štúdium na gymnáziu v Rimavskej sobote musel prerušiť 
kvôli okupácii južného pohraničia. Po polroku ilegálne prešiel štátnu 
hranicu, ubytoval sa u príbuzných v Hriňovej a dokončil gymnázium 
v Tisovci, kde v roku 1941 zmaturoval.
Po škole nastúpil na základnú vojenskú službu do Levoče. Vo februári 
1942 bol povolaný na front k zaisťovaciemu pluku do Bieloruska. Po 
pol roku sa na vlastnú žiadosť vrátil na Slovensko a začal študovať na 
Vojenskej akadémii v Bratislave. V roku 1944 bol v hodnosti poručík pe-
choty pridelený k 3. pešiemu pluku do Zvolena. Tým bol hneď vyslaný 

na rôzne miesta, kde sa podieľal na budovaní opevnených guľometných hniezd. Po strete s Nemca-
mi a odzbrojení jeho divízie sa opäť vrátil do Zvolena, kde bol menovaný veliteľom zmobilizovanej 
roty a vyslaný do Výcvikového strediska Kynceľová – Selce – Nemce. Tu zložil prísahu 1. Čs. armáde 
na Slovensku. Bol priamym účastníkom Slovenského národného povstania. V septembri 1944 ako 
veliteľ roty 1. Československej armády sa zúčastnil obranných bojov o obce v okolí Zvolena. O me-
siac neskôr bol ťažko zranený (zasiahlo ho až 43 črepín).
Po skončení 2. svetovej vojny bol prijatý do Československej brannej moci ako dôstojník z povola-
nia. Tým začala jeho 35-ročná služba v čs. ozbrojených silách. Pôsobil v rôznych útvaroch prevažne 
spojených s výcvikom a telovýchovou. Vyštudoval Inštitút telesnej výchovy a športu na Karlovej 
univerzite v Prahe a neskôr na Komenského univerzite v Bratislave. Vo Vyškove ako náčelník Kate-
dry telesnej výchovy a športu vyučoval aj súčasného náčelníka generálneho štábu – generála Bu-
líka. Z Vyškova na Morave ho menovací dekrét v roku 1968 zaviedol späť do dejiska SNP, a to ako 
veliteľa Armádneho strediska Dukla do Banskej Bystrice. Svoju aktívnu službu ukončil v roku 1976 
v hodnosti plukovník. V roku 2006 (31. augusta) bol vymenovaný prezidentom Slovenskej repub-
liky do hodnosti brigádny generál. Spolu mu bolo udelených 37 rôznych vyznamenaní. Väčšinu 
venoval Múzeu SNP v Banskej Bystrici.
Po vojenskej kariére sa venoval publikačnej činnosti, vyučoval cudzie jazyky a doteraz je aktívny 
v Slovenskom zväze protifašistických bojovníkov. 

Brigádny generál v.v. Imrich Gibala
oslávil jubileum 90 rokov

1997 – 1998 externe vyučoval angličtinu na SOU 
spojov v Banskej Bystrici

Publikačná činnosť:
- autobiografia v próze (2002)
- autobiografia v poézii „V rytme pochodovej pies-
ne prebiehal život môj“ (2003)
- zbierky básni: „Plody neskorej jesene“ (2003), 

„Oči slzami zarosené“ (2003), „Memento na obete 
fašizmu v SNP“ (2004)
- trilógia básní „SNP - plod veľkej lásky, veľkej ne-
návisti“ (2006)

Vyznamenania prezidentom ČSR
za bojové zásluhy:
- Československý vojnový kríž 1939 (1947)
- Čs. vojenskú medailu za zásluhy 1.stupňa (1947)
- Medailu za zásluhy o obranu vlasti (1955)
- Rád červenej hviezdy (1969)
- pamätné medaile k okrúhlym výročiam SNP

Spomienky na boje:
 „Našou úlohou bolo útokom zmocniť sa okrajov 
pohoria Vtáčnik, zmocniť sa obce Jánova Lehota, 
Kosorín a prehradiť smer postupu Nemcov Han-
dlová - Žiar nad Hronom. Po splnení tejto úlohy 
bola naša rota presunutá do priestoru Hondruša 
- Sándrik, kde sme vystriedali brániace sa jednot-
ky trnavskej posádky. Týždeň sa naša rota bránila 
v okopoch pri Sandriku a odrážala útoky Nemcov 
v smere na Banskú Štiavnicu. Keď sa Nemcom 
podarilo vytlačiť naše povstalecké jednotky od 
Žiaru nad Hronom a útočili v smere od Zvolena, 
dostali sme rozkaz zamínovať cestu Sandrik - Ban-
ská Štiavnica a urýchlene sa presunúť k Hronskej 
Dúbrave a zaujať tam obranu. V noci z 9. na 10. 
októbra 1944 budovala naša rota obranu pri 
Hronskej Dúbrave, aby sme zastavili nemecký po-
stup na Zvolen a protiútokom sme späť dobili Žiar 
nad Hronom. Dňa 10. 10. 1944 Nemci nasadili do 
útoku nové sily a za silnej delostreleckej, míno-
metnej a leteckej podpory sa pokúšali prelomiť 
našu obranu. V tomto boji som bol ťažko ranený, 
keď ma mína zasiahla priamo v okope, z ktorého 
som strieľal a riadil boj. Po obviazaní hlavy a tru-
pu, behom v hustej mínometnej paľbe som došiel 
na práporné obväzisko v Budči, z ktorého ma sa-
nitkou dopravili do zvolenskej a hneď potom do 
bansko-bystrickej nemocnice. Tu skonštatovali, 
že moje zranenie si vyžiada dlhodobejšie liečenie, 
preto som bol transportovaný do Ľvova, kde som 
sa liečil do februára 1945. V lekárskej správe bolo 
uvedené: Por. Imrich Gibala bol ranený v boji pri 
obrane ZSSR, v ktorom utrpel ťažké poranenia 
hrude s prelomením kľúčnej kosti, prelomenie 
dolnej čeľuste a stratu ľavého oka - schopný týlo-
vej služby v zápolí. Po zranení som prevzal velenie 
2. pešej roty 1. práporu v Levoči.“
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Rozhovor 
s generálom Gibalom:
Bolo pre nás cťou, že sme sa mohli s prvým 
veliteľom Armádneho strediska Dukla Banská 
Bystrica osobne porozprávať. Aj napriek pokro-
čilému veku je Imrich Gibala stále čiperný. Sám 
však o sebe tvrdí, že pamäť mu už neslúži ako 
niekedy, zdravie a sily ho už tiež opúšťajú a svet 
vidí pesimisticky. Aj napriek tomu 90-ročný bri-
gádny generál žijúci skromne v 2-izbovom byte 
v Banskej Bystrici rozprával zaujímavo. O jeho 
životaschopnosti svedčí aj jeho účasť na výro-
čnej schôdzi Slovenského zväzu protifašistických 
bojovníkov, ktorého členom je od jeho založenia 
v roku 1945. Sme radi, že o jeho spomienkach na 
jeho účinkovanie v DUKLE sa môžeme podeliť aj 
s čitateľmi nášho časopisu.

Aký bol Váš príchod na DUKLU?
Na oslave mojich 47. narodenín v Prahe mi pra-
covník zodpovedajúci za riadenie vrcholového 
športu v armáde položil otázku, či by som prevzal 
funkciu veliteľa AS Dukla Banská Bystrica. Musím 
sa priznať, že to bolo príjemné prekvapenie. Po 
porade s rodinou a ako rodák z Hriňovej – Slovák, 
čo bola jedna z podmienok, som teda ponúknu-
tú možnosť prijal. Aj keď Dukla Banská Bystrica 
vznikla ako sestra Dukly Praha, hneď od začiat-
ku bola medzi nami veľká rivalita. To bolo naším 
cieľom, predčiť Duklu Praha. Bol to obrovský svia-
tok, keď sa stretli mužstvá Prahy a Bystrice vo 
futbale alebo v atletike. Pamätám si 12 000 ľudí 
na Štiavničkách, keď sme porazili Duklu Praha vo 
futbale.

Aké boli vtedy v Banskej 
Bystrici podmienky na 
šport?
Vzhľadom k tréningovým úlohám budúcich 
reprezentantov armády a štátu a stano-
veným výkonnostným cieľom, boli uby-
tovacie, tréningové, ale aj všetky ostatné 
podmienky veľmi biedne. Ubytovanie pre 
mužstvo, kancelárie, miestnosti pre tréne-
rov, to všetko bolo provizórne. Tiesnili sme 
sa na chodbe, kde sa vybavovalo v podsta-
te všetko. Na stravu sme chodili asi 300 m, 
vojaci základnej vojenskej služby v tvare za 
bežnej dopravnej premávky. Obyvatelia na 
Mládežníckej ulici si to ešte určite pamäta-
jú. Pokiaľ ide o tréningové podmienky, tie 
boli katastrofálne. Všetko sme mali v pre-
nájme. Platili sme takmer jeden milión ko-
rún ročne, čo boli vtedy obrovské peniaze. 
Problémy boli aj s udržiavaním trávnika. 
Aby sme ho na zápas ušetrili, futbalisti 
chodili na tréningy po všetkých trávnikoch 
dedín v okolí Banskej Bystrice. Podobne 
na tom boli aj vzpierači. Obsadené mali 
takmer všetky banskobystrické telocvične.

Ktorý šport bol Vašou 
srdcovou záležitosťou?
V mladosti som sa venoval atletickým via-
cbojom a behom a tiež som solídne hrával 
futbal. V roku 1946 som dokonca reprezen-
toval v atletike východné Slovensko proti 
severnému Maďarsku. Ako veliteľ som mal 
radosť z postupu atlétov do I. ligy, štyrikrát 
skončili na druhom mieste za Duklou Praha. 
Futbalisti hrali I. ligu. Postupne sa z príslušníkov 
našich AŠD grupovali štátne reprezentácie. Vzhľa-
dom na existujúce podmienky a dosahované vý-

sledky, patrí moja vďaka všetkým mladým tréne-
rom, ktorí z bývalých športovcov prechádzali do 
funkcie trénerov. Ministerstvo obrany vtedy veľ-
mi presadzovalo Duklu Praha a v Banskej By strici 
len futbal, ja som sa však zo všetkých síl snažil 
a bojoval za všetky športy bez rozdielu a poskyto-
vať im tie najlepšie podmienky.

Aký ste boli veliteľ?
Podriadení ma vnímali ako veľmi prísneho dôstoj-
níka. Je pravda, že som vyžadoval 100 %-tnú disci-
plínu, ale tú som vždy dodržiaval aj ja voči mojim 
nadriadeným.

Aký bol Imrich Gibala veliteľ? 
Odpovedajú vtedajší podriadení veliteľa Imricha 
Gibalu
František Vavrinčík: „Veľmi seriózny, prísny veli-
teľ, ale predovšetkým spravodlivý, plne oddaný 
športu. Keďže v minulosti bol nadšený atlét, veľmi 
ľúbil atletiku. Citovo veľmi prežíval každý veľký 
úspech Dukly, priam bol až dojatý. Aj keď sám mal 
ťažké zdravotné následky partizánskych bojov,  
nikdy to na sebe nedal znať.“
Juraj Benčík: „Generála Imricha Gibalu po-
znám ako skvelého človeka, vynikajúceho vo-
jaka a rozvážneho, náročného veliteľa s citlivým 
pedagogickým taktom. Silná osobnosť, svojím 
konaním a správaním dával energiu celému Ar-
mádnemu stredisku vrcholového športu. Aj pre-
to sa pod jeho vedením začalo právom hovoriť  
o Banskej Bystrici ako hlavnom meste Českoslo-
venska v športe.“
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Sezóna 2010/2011 sa pre FK Dukla začala po dlhšom 
období účasťou v Európskej lige, do ktorej duklisti  na-
stúpili vďaka tomu, že obsadili konečné treti e miesto 
v predchádzajúcej sezóne Corgoň ligy. K tomuto úspe-
chu priviedol prvé mužstvo tréner Jozef Jankech, ktorý 
však na konci minulej sezóny odovzdal trénerské žezlo 
Karolovi Markovi, ktorý aj s novým realizačným tí mom 
viedol FK Dukla v II. predkole Európskej ligy proti  gru-
zínskemu mužstvu FC Zestafoni. Prvé stretnuti e sa odo-
hralo na pôde súpera a skončilo pre duklistov trojgólovou 
prehrou. „Góly sme dostali po troch našich chybách. Domáci 
boli veľmi dobrí na lopte a rýchli. V ofenzíve sme hrali ustráchane, 
vytvorili sme si iba jednu šancu pred koncom,“ povedal po zápase 
tréner Marko, ktorý predpokladal v domácej odvete väčšie sebave-
domie svojich zverencov. V domácom stretnutí  FK Dukla síce zvíťazila 
(1:0), ale na postup do treti eho predkola Európskej ligy to už nesta-
čilo.

Medzi zápasmi Európskej ligy sa 18. 
júla 2010 rozbehla jesenná časť Cor-
goň ligy, do ktorej sme vstúpili víťaz-
ným zápasom proti  Dunajskej Strede. 
Úvod sezóny sa však podľa predstáv 
nevydaril, keď sa A-tí m prepadol do 
spodnej časti  corgoňligovej tabuľky. 
Pred koncom jesennej časti  už však 
môžeme skonštatovať, že duklisti  v po-
sledných stretnuti ach presviedčajú o 
svojej sile. Pevne veríme, že v tom už 
budú naplno pokračovať, veď každý 
bod je cenný. Dôležité sú ti e z ihrísk 
súperov, ale najviac tešia ti e domáce. 
Po 16. kole červeno-bieli na vlastnom 
trávniku šesťkrát zvíťazili, dvakrát na 

Šti avničkách bezgólovo remizovali a raz prehrali. Prehra so Žilinou bola nako-
niec ti ež len o rozdiele jediného gólu (1:2), a tak sa túto sezónu na Šti avnič-
kách brankár Peter Boroš za svoj chrbát obzeral maximálne dvakrát. Duklisti  
sú vyrovnaným súperom pre každý tí m v najvyššej súťaži, keď najtrpkejšiu 
prehru v doterajších 16-ti ch ligových kolách zaznamenali v Brati slave so 
Slovanom, kedy to bolo 2:0 v prospech domácich. Najviac gólov sme strelili 
v domácom zápase proti  Košiciam (4:1).

Po 15. kole nastala v prvom mužstve zmena na trénerskom poste, nakoľko 
tréner Karol Marko prijal ponuku do českej Gambrinusligy. Vedenie FK Dukla 
stálo pred neľahkou úlohou, obsadiť post hlavného kormidelníka vo veľmi 
krátkom čase a navyše v rozbehnutej sezóne. Ponuku klubu prijal a hlavným 
trénerom sa od 8. novembra stal Štefan Zaťko, ktorý svoje prvé pocity, ciele 
a očakávania vyjadril v nasledujúcom rozhovore.

Na čo sa v Dukle tešíte a čoho sa naopak mierne 
obávate?
Neobávam sa v podstate ničoho. Keď to príde, tak to budem riešiť. Teším 
sa na prácu s mladými hráčmi, ktorí majú zvládnutú futbalovú abecedu a ja 
verím, že ich výkonnosť posuniem ďalej. Keď pôjde výkonnosť jednotlivých 
hráčov hore, tak myslím si, že to mužstvo bude napredovať. To je naším spo-
ločným cieľom.

Aké sú vaše ciele? Stotožňujete sa s víziou 
pohárovej Európy?
Samozrejme, mužstvo je nasmerované do päťky a verím, že sa v jarnej čas-
ti  popasujeme o umiestnenie, ktoré by zodpovedalo tradícii a možnosti am 
klubu.

Aktuálna sezóna v FK DUKLA
Za výhodu sa považuje, že ste z tohto 
regiónu. Nakoľko káder a zázemie klubu 
poznáte?
Prichádzam do kontaktu s Duklou Banská Bystrica minimálne 
desať rokov. Či častejšie alebo menej často. Viem ako tento klub 
funguje, aké má športové ciele, zabezpečenie, vízie. Z tohto po-
hľadu som vôbec neprišiel do cudzieho prostredia, aj keď v Duk-
le som nepôsobil.

So zmenami trénera prichádzajú aj zmeny 
v kádri. Plánujete mužstvo aj nejako oživiť 

novými hráčmi? 
Každé mužstvo potrebuje trochu oživiť aj inými typmi hráčov, aj novými hráč-
mi, ale ja by som to zati aľ nepredbiehal. Zoznámime sa dostatočne, aby sme 
vedeli, ktorí hráči sa vedia pripraviť a potom to budeme riešiť. Nebránime 
sa doplneniu kádra a ak to bude nutné, dám pokyn na to, aby sa mužstvo 
doplnilo.

Čo hovoríte na banskobystrických fanúšikov?
Nerobím si ilúzie, že sem dnes začne chodiť 5000 divákov a bude všetko vi-
dené v ružových farbách a budú nás povzbudzovať aj cez nepriaznivý zápas. 
Ten impulz musí prísť z kabíny. Je to dlhodobý proces. Neočakávam, že sa to 
podarí za dve kolá, ale verím, že postupnými krokmi sa dá dosiahnuť, aby sa 
to zlepšilo a aby nám ľudia začali viacej veriť.

Túžite sa aj s Duklou dostať tam, kde 
s Púchovom? Možno nie práve proti  Barcelone 
a s takým výsledkom... Ale hrať proti  zvučnému 
súperovi. Mohlo by sa niečo také podariť?
Jednoznačne je to méta, túžba a verím, že sa mi podarí presvedčiť hráčov, že 
sa oplatí  bojovať a dostať sa do pohárovej Európy. Sú to krásne zápolenia a je 
to naozaj tá najkrajšia moti vácia pre futbalové pôsobenie.

Prehľad jesenných výsledkov

1.kolo FK Dukla Banská Bystrica - FK DAC Dunajská Streda  2:0

2.kolo MFK Košice - FK Dukla Banská Bystrica  1:1

3.kolo FK Dukla Banská Bystrica - MŠK Žilina  1:2

4.kolo ŠK Slovan Brati slava -  FK Dukla Banská Bystrica  2:0

5.kolo FK Dukla Banská Bystrica - FC ViOn Zlaté Moravce  0:0

6.kolo FK Dukla Banská Bystrica - FC Nitra  2:0

7.kolo MFK Ružomberok -  FK Dukla Banská Bystrica  1:0

8.kolo FK Dukla Banská Bystrica - FK Senica  1:0

9.kolo FC Spartak Trnava -  FK Dukla Banská Bystrica  1:1

10.kolo FK Dukla Banská Bystrica - FC Tatran Prešov 3:0

11.kolo MFK Dubnica nad Váhom -  FK Dukla Banská Bystrica 1:0

12.kolo FK DAC Dunajská Streda -  FK Dukla Banská Bystrica 0:0

13.kolo FK Dukla Banská Bystrica - MFK Košice  4:1

14.kolo MŠK Žilina -  FK Dukla Banská Bystrica 3:3

15.kolo FK Dukla Banská Bystrica - Slovan Brati slava 0:0

16.kolo FC ViOn Zlaté Moravce-  FK Dukla Banská Bystrica 0:2

17.kolo FC Nitra - FK Dukla Banská Bystrica 0:2
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Do sezóny 2010/2011 vstupovala Dukla s jasnou koncepciou. Po neúspeš-
ných rokoch si vedenie klubu dalo za úlohu vybudovať v trojročnom horizon-
te tím, ktorý sa vráti na čelné pozície extraligovej súťaže.
Jozef Mitocha, ktorý sa stal staronovým predsedom predstavenstva akciovej 
spoločnosti HK Dukla, spolu s trénerom Dušanom Gregorom a ge-
nerálnym manažérom Eduardom Hartmannom predsta-
vili túto trojročnú koncepciu začiatkom mája, kedy sa 
oficiálne oznámil aj návrat klubovej ikony – útočníka 
Jána Pardavého. Zmluvy na nasledujúce roky podpísa-
li aj ďalší skúsení hráči, obrancovia Sekeráš a Hlavačka 
a útočníci Koložváry, Jánoš a Kollár. Tesne pred sezónou 
pribudla do tímu ďalšia útočná posila – Tibor Melichárek. 
Juniorský tím Trenčína v posledných troch sezónach vybo-
joval tri majstrovské tituly a tak jednou z úloh, ktoré stáli 
pred trénerom, bolo aj zabudovanie mladých hráčov do pr-
vého tímu, aby oni boli kostrou budúcej silnejšej Dukly.
Mužstvo absolvovalo letnú prípravu, ktorá na rozdiel od minulé-
ho roka bola spoločná, individuálne sa pripravovali iba najskúsenejší 
hráči, ktorí majú také návyky už dlhšiu dobu. V príprave mužstvo pribrzdili 
zranenia, veď v jednej chvíli chýbali trénerom až siedmi hráči základnej zosta-
vy, pričom Ďuriš, Gašparovič či Hruška chýbali tímu kvôli zraneniam dlhšiu 
dobu. Preto aj úvod sezóny nebol úplne optimálny, v druhom kole sa zranil 
aj najskúsenejší obranca Ľubomír Sekeráš a tak sa trenčiansky tím v prvých 
kolách trápil najmä v defenzíve. Mužstvo dostávalo veľa gólov, tréner Gregor 
tak apeloval na poctivejšiu prácu celého tímu v defenzíve. Duklu vždy zdobil 
najmä ofenzívny hokej, no v situácii, v akej sa ocitla, muselo platiť pravidlo 
„dopredu môžeš-dozadu musíš“. Najmä mladí hokejisti majú pri prechode 
medzi mužov veľké problémy v defenzíve. Návyky z juniorskej extraligy nie je 
ľahké odstraňovať, tam sa totiž prílišnou obranou nezaťažovali, vždy dokázali 
dať viac gólov ako súper. Medzi mužmi je to ale najmä o obrane, pretože 
strieľanie gólov je proti skúsenejším obranám a brankárom podstatne ťažšie. 
Aj preto je v polovici základnej časti Dukla jedným z tímov, ktoré dávajú 
najmenej gólov v extralige, s nástrelom 66 gólov v 27 zápasoch nemôže 
vládnuť spokojnosť. Napriek tomu sa podarilo mužstvu vybojovať 39 bodov 
a usadiť sa v strede tabuľky, čo dáva trénerom určite kľudnejšie podmienky 
na prácu, ako keď sa bojuje o ligovú existenciu, ako tomu bolo v predchád-
zajúcej sezóne. 
Jeden z problémov tímu, ktorý sa ukázal hneď v úvode, bola veková skladba 
tímu. Mladí hráči boli zastúpení v hojnom počte, ťahúni tímu však mali už 
dosť cez 30 rokov, čo konštatoval aj tréner Gregor. Navyše niektorí starší hrá-
či nespĺňali očakávané kritériá a tak sa postupne udiali viaceré zmeny v tíme. 
Odišiel obranca Hlavačka, i útočníci Kollár a Paroulek. Mužstvo posilnil od-
chovanec Roman Tvrdoň, ruský útočník Naurov a obrancovia Bolf a Tomko. 
Obrana tímu tak má vo svojom strede teraz práve hráčov strednej generácie, 
okolo ktorých môže vyrásť pevnejšia defenzíva. Navyše s tímom podpísal 
zmluvu aj elitný útočník Peter Ölvecký, ktorý svojim prehľadom v hre muž-

Sezóna 2010/2011

Bilancia v sezóne po 27 zápasoch:

Celkovo:
6.Dukla Trenčín 27 (11-0-2-2-0-12) 66:84 39 bodov

Doma:
5.Dukla Trenčín 14 (7-0-1-1-0-5) 35:34 24 bodov
 
Vonku:
7.Dukla Trenčín 13 (4-0-1-1-0-7 31:50 15 bodov

Bilancia najproduktívnejších hráčov:
1. Ján Pardavý 27 (11 gólov+ 16 asistencií = 27 bodov) 
2. Tibor Melichárek 27 (7+15=22)
3. Peter Ölvecký 14 (7+11=18) 
4. Roman Tvrdoň 17 (10+7=17)
5. Radoslav Tybor 27 (8+6=14)

Bilancia brankárov:
1. Vladimír Kováč 12 zápasov – 6 víťazstviev – 92,87% úspešných zá-
krokov
2. Igor Murín 7 zápasov – 2 víťazstvá – 91,71%
3. Tomáš Hiadlovský 14 zápasov – 3 víťazstvá – 87,35%

Bilancia plus/mínus:
Pardavý +15, Melichárek +15
Tvrdoň +10
Ölvecký +8
Tybor +5
Hruška, Sekeráš +2

Pohyby v kádri: 

Pred sezónou:
Odišli: Šimíček, Radulay, Dubec, Miklík, Čintala, Gábriš, Troliga, Hašek
Prišli: Koložváry, Turoň, Vala, Pardavý, Melichárek

Počas sezóny:
Odišli: Hlavačka, Kollár, Paroulek, Tomáš Klíma, Lukáš Klíma
Prišli: Lukáš Bolf, Slavomír Tomko, Alexander Naurov, Peter Ölvecký, 
Roman Tvrdoň

stvu veľmi pomohol. Jeho zmluva však pripúšťa možnosť, že ak si nájde za-
hraničný angažmán, tak Duklu opustí. 
Lídrami produktivity tímu sú skúsení hráči. 39-ročný kapitán tímu Ján Par-
davý má priemer bod na zápas, spokojnosť je aj s prínosom Melichárka, Öl-

veckého či Tvrdoňa. Trochu viac sa čakalo od mladších hráčov, ktorí 
sa zatiaľ nedokážu strelecky presadzovať, jediný Radoslav Tybor 

sa postupne dostáva do streleckej formy. Gašparovič a Ďuriš po 
zraneniach, ktoré ich postihli počas prípravných zápasov, zatiaľ 
hľadajú svoju tvár. Svojou dravosťou a prínosom v defenzíve 
si pýtajú pevnejšie miesto v tíme Filo a Peter Kopecký.

V bránke Dukla momentálne nemá pevnú jednotku. Mla-
díci Kováč aj Hiadlovský ukázali, že vedia podržať tím, no 
ani jeden z nich zatiaľ neudrží fazónu počas dlhšieho ob-
dobia. V pozícii trojky je skúsený Igor Murín, ktorý však 

v zápasoch na začiatku sezóny ukázal, že ešte stále vie od-
chytať duel na dobrej úrovni.

Jednou z hlavných úloh pre „novú“ Duklu bolo prilákať hrou do 
hľadiska viac fanúšikov. Tí zatiaľ prichádzajú najmä na zápasy proti zvu-

čnejším súperom, proti bratislavskému Slovanu prišlo viac ako 4000 divákov 
a túto métu atakovala aj návšteva na zápas proti Košiciam. Pre dlhodobý ná-
vrat diváka na tribúny je ešte potrebné urobiť veľa práce a stabilizovať výko-
ny tímu na dlhšie obdobie. 
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Tohtoročná zbierka 97 medailí (29 zlatých, 21 
strieborných a 40 bronzových), ktoré športovci 
AŠC DUKLA vybojovali na ZOH, MS, ME, MSJ, MEJ, 
armádnych a akademických MS, sa stala historicky 
najväčšou. Doposiaľ bol najúspešnejší rok 2003, 
keď reprezentanti  Dukly priviezli zo šampionátov 
91 kovov (32 - 27 - 32). 

Za celý rok 2010 pozbierali armádni športovci na zimných olympijských hrách 
4 (2-0-2), majstrovstvách sveta 25 (8-5-12), majstrovstvách Európy 34 (14-8-
12), MS juniorov 12 (3-1-8), ME juniorov 6 (0-2-4), na armádnych MS CISM 
8 (4-3-1) a akademických MS 8 (2-3-3) medailí. Získali 147 ti tulov majstra 
ČR (114 seniorských, 33 juniorských) a vytvorili 2 svetové juniorské, 7 čes-
kých juniorských a 3 české seniorské rekordy. Z celkového počtu 97 medailí 
v olympijských a neolympijských disciplínach, ich v olympijských získali 29 
v seniorskej a 6 v juniorskej kategórii.

Armádnymi športovcami roku rýchlokorčuliarka 
a olympijská štafeta lyžiarov

Každoročne AŠC DUKLA sčítava športové výsledky, ti e tohtoročné vyhlásila 27. 
októbra 2010 v kongresovom sále Domu Armády Praha v 15. ročníku ankety 
Armádny športovec roku 2010. 
Víťazkou kategórie športovec sa stala dvojnásobná olympijská víťazka a drži-
teľka bronzu z Vancouveru rýchlokorčuliarka Marti na Sáblíková a v kategórii 
kolektí vy trojica bežcov na lyžiach Jiří Magál, Marti n Jakš a Marti n Koukal, ktorí 

sa podieľali na zisku bronzovej olympijskej medaile v štafete.
Rýchlokorčuliarka Marti na Sáblíková aj napriek tomu, že vo farbách Dukly, kde 
strávila šesť rokov, už od júla nie je, anketu jednotlivcov s prehľadom vyhrala. 
Tri cenné olympijské kovy a ďalšie medaily z majstrovsti ev sveta, Európy a Sve-
tového pohára získala toti ž ešte ako reprezentantka Armádneho športového 
centra Dukla. Z Berlína, kde sa momentálne pripravuje na novú sezónu, odká-
zala: „Ocenenie a hlasy v ankete si veľmi vážim a všetkým ľuďom v Dukle by 
som chcela za to poďakovať.“
V hlasovaní 87 trénerov, odborníkov, zamestnancov AŠC DUKLA a novinárov 
získala celkom 665 bodov, a o 160 bodov tak porazila druhého v poradí – maj-
stra Európy, tohtoročného víťaza všetkých kôl Svetového pohára, skifára On-
dřeje Synka, ktorý si v ten večer rovnako nemohol cenu osobne prevziať. Na 

Armádne športové centrum DUKLA Praha

V histórii medailí najúspešnejší rok Dukly

Novom Zélande sa toti ž zúčastnil majstrovsti ev sveta. Vo fi nále 6. novembra 
sa mu nakoniec podarilo vybojovať ti tul majstra sveta, a tým zavŕšiť úspešnú 
sezónu. 
Až treti a v poradí – bronzová z Európy a víťazka Diamantovej ligy oštepárka 
Barbora Špotáková  na pódium vystúpila. K umiestneniu jej blahoželali i obe 
svetové oštepárske legendy, osemdesiatosem ročná Dana Zátopková a jej nový 

tréner Jan Železný: „Verím, že naša spo-
lupráca bude fungovať dobre a hlavne 
prinesie výsledky v podobe medailí.“
Štvrté miesto obsadil reprezentant para-
šuti zmu, majster sveta Jiří Gečnuk. Päť-
bojársky šampión David Svoboda skončil 
na piatom poste. Šiesty sa umiestnil maj-
ster Európy v brokovej disciplíne skeet Jan 
Sychra. Pri vyhlásení siedmeho miesta sa 
všetci prítomní dozvedeli skvelú správu, 
že pištoliarka Lenka Marušková doslova 
pár minút pred slávnostným vyhlásením 
vystrieľala v Mníchove vo fi nále Svetové-
ho pohára striebro v športovej pištoli. Na 
ďalšie miesto sa postavil držiteľ bronzu 
z MS dráhový cyklista Milan Kadlec, na 
deviatom skončil piaty muž olympijských 
pretekov združenárov Pavel Churavý. Desi-
atku uzavreli majstri Európy kanoisti  Jaro-
slav Volf s Ondřejom Štěpánkom.
Malé kolektí vy úplne jasne vyhrala bron-
zová štafeta z Vancouveru. Na olym-
pijskej medaile sa podieľali ako dukláci 
Jiří Magál, Marti n Jakš a Marti n Koukal, 
štvrtým bol Lukáš Bauer, vtedy ešte pre-

tekár Olympu, ktorý ale na začiatku leta prestúpil do Dukly. Druhé skončilo 
družstvo strieborných moderných päťbojárov z MS - David Svoboda, Michal 
Sedlický, Ondřej Polívka. Ich kolega Libor Capalini, ktorý tento rok ukončil 
skvelú kariéru a venuje sa päťbojárskemu kaučingu, prevzal meč pre športo-
vého Ryti era Dukly. Bronz medzi tí mami patrí bronzovému štvorkajaku z MS 
i ME v zložení Ondřej Horský, Jan Souček, Daniel Havel a Jan Štěrba.
Najlepšou juniorkou bola vyhlásená talentovaná snowboardcrossárka Eva 
Samková, juniorská majsterka sveta z Nového Zélandu.
Na slávnostný večer zavítal aj minister obrany Alexandr Vondra, ktorý ocenil 
90 medailí, ktoré športovci AŠC DUKLA do tej doby priviezli zo ZOH, MS, ME 
a juniorských šampionátov. 

pár minút pred slávnostným vyhlásením 
vystrieľala v Mníchove vo fi nále Svetové-
ho pohára striebro v športovej pištoli. Na 
ďalšie miesto sa postavil držiteľ bronzu 
z MS dráhový cyklista Milan Kadlec, na 
deviatom skončil piaty muž olympijských 
pretekov združenárov Pavel Churavý. Desi-
atku uzavreli majstri Európy kanoisti  Jaro-
slav Volf s Ondřejom Štěpánkom.
Malé kolektí vy úplne jasne vyhrala bron-
zová štafeta z Vancouveru. Na olym-
pijskej medaile sa podieľali ako dukláci 
Jiří Magál, Marti n Jakš a Marti n Koukal, 

 Srpen 2011

 Športovci z kalendára 

s Janom Saudkom
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„Som veľmi rád, že môžem aspoň na chvíľku byť medzi 
Vami, legendami Dukly a českého športu. Môj jediný 
aktí vny šport je, že behám medzi vládou a parlamen-
tom. Veľmi si vážim vaše výsledky, ktoré sú dôkazom, 
že v športe by ľudia nikdy nedosiahli možné, keby sa 
neusilovali o nemožné. Je iba koniec októbra, tak-
že medaile nemusia byť posledné,“ vravel s prianím, 
že športoví reprezentanti  armády sa i za menej peňa-
zí, ktoré budú mať v ďalšom roku k dispozícii, dokážu 
presadiť. Ocenil ti ež prácu trénerov a všetkých, ktorí 
sa v zázemí AŠC DUKLA podieľajú na zabezpečení 160 
športovcov Dukly. 

Kalendár DUKLA 2011 - Saudek po 
tretí krát

Nástenný kalendár Dukly na rok 2011 do treti ce nafoti l 
svetovo preslávený fotograf Jan Saudek. V predvečer 
vyhlasovania ankety Armádny športovec roku sa usku-
točnila tlačová konferencia k predstaveniu kalendára 
Dukly, už desiateho v poradí, za prítomnosti  fotografa 
Jana Saudka a niekoľkých športovcov zvečnených na 
fotografi ách. Kalendár Saudek III. má byť ale pravde-
podobne posledný: „Žiadne nabudúce nebude a je to 
tak správne. Nechcem byť ako nejaký spevák, ktorý 
niekde chrčí, aj keď už by mal byť od válova. Hovorí 
sa, do treti ce všetkého dobrého a zlého. Nemyslím si 
síce, že by to bol nejaký vrchol, pretože žiadny môj ka-
lendár nie je vrchol, ale myslím si, že by bolo dobré už 
skončiť,“ ukončil Saudek rázne ďalšie presvedčovanie 
o kalendári.
Pred fotoaparát sa tento rok postavilo 41 športovcov a šesť detí . Zati aľ čo 
vlani sa fotografovalo aj vonku, aktuálne sa zase vráti lo pózovanie pred 
povestnú „plesnivú“ stenu v ateliéri. Prvá fotografi a bronzovej olympijskej 
štafety bežcov na lyžiach vznikla tesne pred prestupom Lukáša Bauera do 
Dukly. Vďaka tomu vznikol námet troch mušketi erov a štvrtého d´Artagnana. 
Posledný bol snímok športových kráľovien, troch olympijských medailisti ek 
Barbory Špotákovej, Lenky Maruškovej a Štěpánky Hilgertovej, ktorý vznikol 
až v polovici septembra, po prílete Hilgertovej z MS vo vodnom slalome.
Pozvanie zvečniť sa v kalendári prijali ti ež: bývalý svetový šampión v bežia-
com terči Tomáš Caknakis, ktorý je po vážnom úraze pripútaný na invalidný 
vozík, Jan Železný so svojimi oštepárskymi zverencami, zlatí  olympijskí de-
saťbojári Roman Šebrle s Robertom Změlíkom, posádky štvorkajaku či osem-
veslice, moderní päťbojári, cyklisti  z Dukly Praha a Brna, zjazdár Ondřej Bank 
či snowboardistka Šárka Pančochová. December, posledný mesiac v roku, 
charakterizujú deti  úspešných športovcov ako budúcnosť Dukly.
„Foti l som najrýchlejšie, ako som dokázal, ale nie žeby som to odfl ákol. 
Chcem poďakovať tým krásnym chlapcom a dievčatám, že mi priniesli do-

mov takého jarného ducha. Všetci boli skvelí a ja som sa snažil, aby fotenie 
nikdy nepresiahlo dve tri minúty. Len u dám niekedy tvorilo pol hodiny lí-
čenie. Športovci sú zvyknutí  na kamery, takže s nimi nebol najmenší pro-
blém,“ pochvaľoval si trojročnú spoluprácu Saudek.
Krstu kalendára, ktorý sa uskutočnil v priebehu slávnostného večera, sa tra-
dične ujali oštepárske legendy Dana Zátopková a Jan Železný, riaditeľ AŠC 
DUKLA plukovník Jaroslav Priščák, samozrejme fotograf Jan Saudek, ale aj 
minister obrany Alexandr Vondra. „Nerád polievam tlačoviny a ešte tak 
krásne,“ vravel nakláňajúc opatrne pohár šampanského. Na začiatku krstu 
dostal autor fotografi í od duklákov biele sako ozdobené jeho fotografi ami 
z posledného kalendárneho diela. A tak zati aľ čo väčšine z nás bude kalendár 
DUKLA 2011 visieť celý rok na stene, Saudkovi budú fotografi e zvečnené na 
saku visieť v šatníku.
Kalendár bol vydaný v náklade 6 000 kusov a je nepredajný.

Text a foto: Ivana Roháčková

 Leden 2011

 Spoločná fotografia z vyhlásenia ankety
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Franti šek Vavrinčík
18. 9. 1940

1960 – 1963  inštruktor športu Dukla Praha
1966 – 1981  tréner a starší tréner atleti ky AS DBB 
1982 – 1986  starší tréner AŠD rôzne
1981 – 1988  tréner AŠD futbal
1988 – 1998  zástupca veliteľa pre logisti ku
1999 – 2001 civilný zamestnanec AŠK, tréner atleti ky
2001 – 2008  kondičný tréner mládeže FK Dukla

Po ukončení športovej kariéry v roku 1963 začal učiť na Strednom odbornom 
učilišti  v Prahe, popri tom študoval na FTVŠ na Karlovej Univerzite a postup-
ne sa zapájal do trénerského procesu. V roku 1966 nastúpil do Dukly ako tré-
ner atlétov - skokanov. Ako prvých mal na starosti  trojskokanov a skokanov 
o žrdi, neskôr aj skokanov do diaľky aj do výšky.
Po príchode Jozefa Adamca do Dukly v roku 1980 bol pridelený k futbalu. 
Jozef Adamec prejavil záujem o spoluprácu, keďže sa poznali už z čias v Duk-
le Praha. V roku 1981 ho defi nití vne presvedčil, aj keď v tom čase trénoval 
začínajúcich skokanov (Jána Zvaru 236 cm, Jána Čada 17,32 cm v trojskoku) 
a prešiel k futbalu. S futbalistami sa prebojoval do pohára UEFA.

Najúspešnejší zverenci:
Pavol Tolnay (skokan do diaľky, 
utvoril slovenský rekord 777 cm)
Pavol Sasín (trojskokan, utvoril 
slovenský halový rekord 16,29 cm, 
a 16,32 cm slovenský rekord) 
Karel Jelínek (skokan o žrdi, nie-
koľkokrát zlepšil československý 
rekord – 513 cm, viacnásobný 
majster Československa), Jiři Le-
sák (skokan o žrdi, českosloven-
ský rekord 537 cm) – aj keď ako 
tréner nikdy neskákal skok o žrdi, 
dokázal pripraviť najlepších žrď-
károv v Českolovensku
Ladislav Orviský (skokan do 
výšky, osobný rekord bez fl opu
214 cm)
Ľubomír Roško (skokan do výš-
ky, osobný rekord 225 cm, ne-

skôr pôsobil vo funkcii riaditeľa VŠC DUKLA)

Najkrajší športový zážitok: Keď sa v úlohe člena realizačného tí mu zúčast-
nil Olympijských hier v Atlante 1996 a zápas s Borussiou Mönchengladbach 
v pohári UEFA pred 20 ti síc divákmi
 
Čo hovoríte na vývoj v DUKLE teraz? Som nadšený, akým smerom sa uberá 
VŠC DUKLA a veľmi pozití vne hodnotí m aj Váš časopis.

Jozef Hanušovský
18. 9. 1950

1974 – 1982 inštruktor športu 
1983 – 1991 tréner ŠG Banská Bystrica
1991 – 1995, 1999 – dodnes tréner atleti ky vo VŠC DUKLA

Trénoval oštepára Jana Železného a momentálne trénuje kladivárku Marti nu 
Hrašnovú, bronzovú z MS 2009

Po absolvovaní PDF v Prešove nastúpil na 
základnú vojenskú službu 1. 10. 1974 do 
ASVŠ Dukla. Bol zaradený ako oštepár do 
vrhačskej skupiny s osobným výkonom 
69,13 m, po ročnom tréningu sa zlepšil 
na 81,50 m. Na základe tohto výkonu bol 
zaradený do reprezentácie Českosloven-
ska, kde nepretržite zotrval až do konca 
svojej profesionálnej športovej kariéry 
v r. 1983. Jeho osobný výkon v hode 
oštepom 83,58 m je slovenským rekor-
dom starým typom oštepu. Po skončení 
športovej kariéry nastúpil 1. 1. 1983 ako 
tréner na OŠG v Banskej Bystrici. Popri 
zamestnaní ešte ďalších 5 rokov pokra-
čoval v amatérskej športovej činnosti  
ako pretekár Slávie Praha. Počas pôso-
benia na OŠG vychoval viacerých úspeš-
ných dorasteneckých a juniorských reprezentantov Československa. Od roku 
1991 pokračuje v trénerskej činnosti  vo VŠC DUKLA Banská Bystrica až do sú-
časnosti . Trénerskú činnosť prerušil v rokoch 1995 – 1999, kedy bol v zahraničí. 

Najúspešnejší zverenci: 
Jan Železný – oštep, svetový rekord 95,56 m a 95,66 m, 1. miesto na OH v Bar-
celone
Marti na Hrašnová – kladivo, slovenský rekord 76,90 m, 3. miesto MS v Berlíne
Milan Haborák – guľa, slovenský rekord 20,87 m, 7. miesto MS v hale v Bir-
minghame
Marián Bokor – oštep, slovenský rekord 83,38 m, 25. miesto na OH v Sydney, 
19. miesto MS v Helsinkách
Pavel Pankuch – guľa, osobný rekord v hale 19,81 m, 5. miesto na MSJ v Lisa-
bone
Ján Garaj – oštep, slovenský juniorský rekord 71,04 m, 8. miesto družba
Marti n Benák – oštep, osobný rekord 79,90 m, 20. miesto ME v Barcelone

Aký je najkrajší moment Vašej trénerskej kariéry? 
Keď som bol pri tom, ako Honza Železný vytvoril v hode oštepom svetový 
rekord výkonom 94,56 m, bolo to v roku 1993 v Juhoafrickej republike, ale 
samozrejme v nedávnej minulosti  bola veľmi emotí vna aj radosť z bronzovej 
medaily Marti ny Hrašnovej na MS v Berlíne.

S ktorými zverencami sa Vám najlepšie spolupracovalo?
Nerád by som vypichoval niekoho konkrétne, pretože každý priniesol do mo-
jej trénerskej práce niečo nové, niečím ma obohati l. Všetci moji zverenci mali 
v sebe niečo pozití vne, s čím sa dalo pracovať. Rozdiel je aj práca s mužmi a so 
ženami, s ktorými mám skúsenosti  hlavne z môjho pôsobenia na športovom 
gymnáziu. Práca s nimi je komplikovanejšia, ale na druhej strane sú pracovi-
tejšie. Ak mám predsa niekoho konkrétne spomenúť, tak rád spomínam na 
spoluprácu s Mariánom Bokorom.

Najúspešnejší zverenci:
Pavol Tolnay (skokan do diaľky, 
utvoril slovenský rekord 777 cm)
Pavol Sasín (trojskokan, utvoril 
slovenský halový rekord 16,29 cm, 
a 16,32 cm slovenský rekord) 
Karel Jelínek (skokan o žrdi, nie-
koľkokrát zlepšil československý koľkokrát zlepšil československý 
rekord – 513 cm, viacnásobný 
majster Československa), Jiři Le-
sák (skokan o žrdi, českosloven-
ský rekord 537 cm) – aj keď ako 

Jubilanti
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VÝSLEDKY VŠC DUKLA BANSKÁ BYSTRICA 
1.10. – 28.11. 2010
Cyklistika 

Medzinárodné preteky

Trnava 10.10. 1.m. Maroš Kováč
cyklokros,
cross country

Bratislava 23.10. 4.m. Maroš Kováč
cyklokros,
cross country

Džudo

Grand Prix

Rotterdam 17.10.
(Holandsko) 

3.m. Milan Randl do 90 kg 

Svetový pohár

Apia (Samoa) 18.11. 3.m. Marián Benkóczky do 81 kg

Gymnastika

Majstrovstvá sveta

Rotterdam 18.-24.10.
(Holandsko) 

8.m. Samuel Piasecký bradlá

Svetový pohár

Ostrava (Česko) 1.10. 3.m. Samuel Piasecký prostné 

Osijek (Chorvátsko) 7.11. 5.m. Samuel Piasecký hrazda

Gasgow (Škótsko) 20.11.
6.m. Samuel Piasecký hrazda

8.m. Samuel Piasecký bradlá

Karate

Majstrovstvá sveta

Cascais 3.10.
(Portugalsko) 

2.m. Klaudio Farmadín
karate, do 84 kg,
Goja Rya

Kulturistika

Majstrovstvá sveta

Mexico City 3.10.
(Mexico) 

1.m. Jana Purdjaková do 55 kg

1.m. Jana Purdjaková absolútna víťazka

Las Vegas (USA) 10.10. 1.m. Jana Purdjaková tlak na lavičke

Baku (Azerbajdžan) 7.11. 4.m. Igor Kočiš do 75 kg

Plávanie

Majstrovstvá Európy v krátkom bazéne

Eidhoven 25.-28.11.
(Holandsko)

10.m. Roman Kučík 50 m voľný spôsob

16.m. Roman Kučík 100 m voľný spôsob

13.m. Roman Kučík 50 m motýlik

Svetový pohár

Berlín 28.-31.10
(Nemecko)

12.m. Roman Kučík 50 m voľný spôsob

Skoky na lyžiach

FIS pohár

Einsiedeln 8.10.
(Švédsko) 

3.m. Tomáš Zmoray K-117

Vzpieranie

Majstrovstvá Európy juniorov do 23 rokov

Limassol 27.11
(Cyprus)

5.m. Ondrej Kružel dvojboj, nad 105 kg

4.m. Ondrej Kružel nadhod, nad 105 kg

6.m. Ondrej Kružel trh, nad 105 kg

9.m. Michal Pokusa dvojboj, nad 105 kg

9.m. Michal Pokusa trh, nad 105 kg

9.m. Michal Pokusa nadhod, nad 105 kg

Zjazdové lyžovanie

Svetový pohár

Soelden (Rakúsko) 23.10. 35.m. Veronika Zuzulová obrovský slalom

Levi (Fínsko) 13.11. 11.m. Veronika Zuzulová slalom

Aspen (USA) 28.11. 4.m. Veronika Zuzulová slalom

FIS preteky

Zinal (Švajčiarsko) 18.11. 6.m. Adam Žampa slalom

ZLATO STRIEBRO BRONZ SPOLU

OLYMPIJSKÉ HRY 1 1 1 3

MAJSTROVSTVÁ SVETA 6 8 8 22

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY 6 2 5 13

MAJSTROVSTVÁ SVETA 
CISM

–– –– 2 2

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY 
JUNIOROV

–– –– 1 1

AKADEMICKÉ
MAJSTROVSTVÁ SVETA

2 1 –– 3

OLYMPIÁDA MLÁDEŽE –– 1 –– 1

SPOLU 15 13 17 45

Medailisti
VŠC DUKLA Banská Bystrica za rok 2010

ZLATO STRIEBRO BRONZ SPOLU

Olympijské hry 8 6 5 19

Majstrovstvá sveta 57 63 71 191

Majstrovstvá Európy 74 80 73 227

Majstrovstvá sveta juniorov 19 32 31 82

Majstrovstvá Európy    
juniorov

40 40 56 136

SPOLU 198 221 236 655

Sumár medailí 1967 - 2010
VŠC DUKLA Banská Bystrica

Svetové vojenské hry a Majstrovstvá sveta CISM
1992 - 2010

ZLATO STRIEBRO BRONZ SPOLU

SVETOVÉ VOJENSKÉ HRY 7 6 9 22

MAJSTROVSTVÁ SVETA 
CISM

7 13 20 40

SPOLU 14 19 29 62



V prvý októbrový víkend sa v Banskej Bystrici konal 18. ročník Me-

moriálu Juraja Ondra v modernom päťboji, ktorý bol súčasťou súťaže 

Olympijské nádeje 2010.

Na podujatí  sa predstavilo 92 súťažiacich zo šiesti ch európskych krajín. 

Diváci mali možnosť vidieť najlepších pretekárov v kategóriach 16 a 

18 ročných z najsilnejších päťbojárskych krajín. Pretekárky a pretekári 

súperili v súťaži jednotlivcov ako aj v štafetách. 

Počasie organizátorom prialo a súťaž prebehla v peknom prostredí 

športového areálu VŠC DUKLA Banská Bystrica. Podľa očakávania na-

júspešnejšími z hľadiska medailových ziskov boli zástupcovia päťbo-

járskych veľmocí, Maďari a Poliaci. Za očakávaním zaostali mladí re-

prezentanti  z Českej republiky, ktorí nenadviazali na úspechy svojich 

starších predchodcov, ktorí momentálne predstavujú absolútnu sveto-

vú špičku v kategórii seniorov.

V silnej medzinárodnej konkurencii sa nestrati li ani naši pretekári. Zo 

slovenských pretekárov treba pochváliť predovšetkým zmluvnú špor-

tovkyňu Elku Sedilekovú, účastníčku 1. Svetovej olympiády mládeže 

2010 v Singapure, ktorá len tesne zaostala za stupňami víťazov a vybo-

jovala pekné 4. miesto v individuálnej súťaži osemnásťročných dievčat.

Súťaž organizoval Slovenský zväz moderného päťboja  v spolupráci 

s VŠC DUKLA Banská Bystrica. Skúsený organizačný výbor na čele s ria-

diteľom VŠC DUKLA Petrom Korčokom,  viceprezidentom Slovenského 

olympijského výboru Vladimírom Millerom a  trénerom Dušanom Po-

láčkom sa zhosti l svojej úlohy na výbornú a preteky prebehli na vyso-

kej úrovni. Všetci zainteresovaní na čele s predstaviteľmi zahraničných 

delegácií vysoko hodnoti li športovú, organizačnú a spoločenskú strán-

ku najvýznamnejšieho päťbojárskeho podujati a na území Slovenska 

v roku 2010.  

18. Memoriál Juraja Ondra
– Olympijské nádeje 2010

30. 9. – 3. 10. 2010, Banská Bystrica
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