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19. ročník Memoriálu Juraja Ondra
Moderní päťbojári z VŠC DUKLA 22. a 23. októbra zorganizovali
19. ročník memoriálu Juraja Ondra v modernom päťboji, ktorý bol súčasne medzinárodnými majstrovstvami Slovenska pre kategórie mužov
a juniorov do 21 rokov.
Za krásneho jesenného počasia si v areáli VŠC DUKLA a v športovom areáli na Mútniku v Liptovskom Mikuláši zmeralo sily 18 súťažiacich z Rakúska, Poľska, Českej republiky a zo Slovenska.
Diváci mali možnosť vidieť kvalitné výkony, na ktorých mali podiel aj
pretekári z domácej DUKLY. Od prvej disciplíny si veľmi dobre počínal zmluvný športovec Matúš Mendrej, ktorý až do poslednej disciplíny bojoval v medzinárodnej súťaži o prvenstvo. Celkovým víťazom
19. ročníka Memoriálu Juraja Ondra a súčasne Medzinárodným majstrom Slovenska pre rok 2011 sa napokon po drama�ckých dvojdňových
bojoch na športoviskách pod Urpínom a na Liptove, kde prebiehala záverečná jazdecká disciplína, stal český pretekár Mar�n Bilko pred domácimi
pretekármi zmluvným športovcom Matúšom Mendrejom a zmluvným
športovcom Tomášom Vrábeľom. Matúš Mendrej sa súčasne stal v domácej súťaži majstrom Slovenska v kategórii seniorov, ako aj v kategórii
juniorov.

Skúsení organizátori z Vojenského športového centra DUKLA Banská
Bystrica, ktorí sú tradičnými organizátormi tohto športového poduja�a,
v spolupráci so slovenským zväzom moderného päťboja odviedli kus
poc�vej práce výsledkom čoho bolo, predovšetkým účastníkmi vysoko
hodnotené medzinárodné športové poduja�e. Akcia bola vynikajúcou
propagáciou športu, regiónu, armády SR ako aj dôstojnou spomienkou
na nášho odchovanca, päťbojára Juraja Ondra, ktorý tragicky zahynul
v roku 1993.
Medzinárodné majstrovstvá seniorov a juniorov
v modernom päťboji - výsledky:
Muži:
1. Mar�n Bilko (ČR) 5300 bodov,
2. Matúš Mendrej (VŠC DUKLA Banská Bystrica) 5256
3. Tomáš Vrábeľ (VŠC DUKLA Banská Bystrica) 5176
4. Tomáš Škopek (Slávia STU Bra�slava) 5132
Juniori:
1. Matúš Mendrej (VŠC DUKLA Banská Bystrica) 5256.
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Editoriál
Milí čitatelia,
stojíme opäť na prelome rokov a teda máme príležitosť obzrieť sa a zhodno�ť prácu nášho strediska počas uplynulých dvanás�ch mesiacov.
Športovci VŠC DUKLA získali v tomto roku 31 medailí na vrcholných európskych a svetových
poduja�ach. V zložitej ekonomickej situácii je to výsledok, na ktorý sme pyšní a ktorý nám dáva
právo nazývať sa najúspešnejším športovým klubom na Slovensku.
Spoločnosť i rezort obrany prechádzajú v súčasnos� ťažkým obdobím a rôznymi zmenami, čo
však na našej práci nič nemení. Naším cieľom je neustále úspešná reprezentácia Ozbrojených síl
a Slovenskej republiky na majstrovstvách sveta, majstrovstvách Európy a samozrejme na olympiáde, ktorej jubilejné tridsiate dejstvo v nadchádzajúcom roku organizuje britská metropola
Londýn. Práve sem smerujú naše pohľady a túžby a práve tento sviatok športu je obrovskou
mo�váciou pre nás všetkých.
Dovoľte mi preto poďakovať športovcom, ale aj zamestnancom Vojenského športového centra
za reprezentáciu a odvedenú prácu v uplynulom roku a zaželať všetkým veľa zdravia a splnených
cieľov, hlavne tých olympijských, v roku 2012.
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JA A PROFÍČKA? VYLÚČENÉ!
Američanka Lenda Murrayová
je najúspešnejšia profesionálna
kulturistka histórie. V zbierke má
osem víťazs�ev na pres�žnej súťaži Miss Olympia. Rovnaký počet
svetových �tulov, ale na amatérskej scéne, nazbierala Slovenka
Jana Purdjaková. Takou pozoruhodnou bilanciou sa okrem 35ročnej členky VŠC DUKLA Banská Bystrica nemôže pýšiť nik. Za�aľ posledné zlato získala 16. októbra v srbskom Novom Sade. Kategóriu do 55
kg vyhrala s veľkým 19-bodovým náskokom.
S veľkou prevahou ste získali ôsmy �tul. Dokážete sa z vecí, ktoré mnohí
považujú už za samozrejmosť, ešte tešiť?
„Samozrejme! Byť najlepšia na svete je príjemné. Najväčšiu radosť som
sa mala z �tulu absolútnej majsterky sveta, druhého v kariére. Tešila
som sa o to viac, že som zdolala mohutnú 80-kilovú Nemku Ninu Löbardtovú.“
PURDJAKOVEJ MEDAILY
SVETOVÉ HRY
ZLATO (2009), BRONZ (2001)
MAJSTROVSTVÁ SVETA
,
ZLATO (2000, 2003, 2004, 2005, 2007
)
2008, 2010, 2011), STRIEBRO (2002, 2006
PY
MAJSTROVSTVÁ EURÓ
ZLATO (1997, 2009), STRIEBRO (2001)

Máte po vyše pätnás�ch rokoch v absolútnej špičke pred pretekmi trému?
„Trému nie, skôr veľký pocit zodpovednos�. Uvedomujem si, že všetci
odo mňa očakávajú už len dobrý výsledok.“
Ku ktorému z ôsmich �tulov majsterky sveta ste sa dopracovali najjednoduchšie?
„Ťažko jednoznačne povedať. Všetko závisí od formy. Ak je vynikajúca,
aj cesta k �tulu je jednoduchšia. Tohtoročný je jeden z tých ľahšie vybojovaných. Ale boli šampionáty, napríklad v rokoch 2004 a 2005, keď
som vyhrala len veľmi tesne o bod či dva. Od roku 2007 však stále víťazím s veľkým 10 až 30-bodovým náskokom.“
Na ktorý z tucta vašich svetových šampionátov máte najhoršie spomienky?
„V roku 2006 som skončila druhá za Litovčankou Cepurniene. Vtedy som
na tréningu akoby prepálila tempo a na preteky som prišla vyčerpaná.
To sa výrazne odzrkadlilo v prezentácii na pódiu. Nebola som sklamaná
z výsledku, ale zo seba, že som si to neustrážila.“
Ktorý výsledok kariéry si ceníte najviac?
„Prvenstvo na Svetových hrách v Kao-hsiungu na Taiwane pred dvoma
rokmi. Je to vlastne taká olympiáda v neolympijských športoch.“
Nevyzerá to tak, že by ste chceli ešte skončiť. Trúfate si zaokrúhliť počet
zlatých medailí z MS na desať?
„Zo žartu hovorím, že chcem jedenásť �tulov, keďže som sa narodila jedenásteho júna. Kariéru plánujem ukončiť približne v 39 rokoch, takže
mi to vychádza aspoň na jedenásť zlatých.“
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Už roky ste jasná svetová jednotka. Máte vôbec nejaké slabiny?
„O nedostatkoch by vedel najlepšie porozprávať môj tréner Ľuboš Čapka. Vlani mi skri�zoval chrbát a aj teraz v Novom Sade, len čo som zišla
z pódia, mi zvestoval, že sa mu nepozdával vrch tela – ramená a prsia.“

3

Skúste odhadnúť, kde asi by ste sa s novosadskou formou pohybovali vo
výsledkovej lis�ne pres�žnej Miss Olympia 2011...
„Úprimne? S mojou hmotnosťou niekde na samom konci. Ja mám súťažnú 54 kg a najlepšie pro�čky 75 čistej svalovej hmoty. S nimi sa ja
nemôžem porovnávať. Súperiť s nimi rovnocenne je naozaj nereálne.“

V čom sa ukrýva tajomstvo vašej kulturis�ckej dlhovekos�?
„Predovšetkým v pravidelnom tréningu a prísne dbám na životosprávu. Už tri dni po MS sa pus�m znovu do prípravy, lebo ja potrebujem
stále trénovať. Trénujem dvakrát denne, šesťkrát v týždni. A hmotnosť
si vôbec nepúšťam nahor.“

Máte ešte nejaký nesplnený športový sen?
„Nemám. V kulturis�ke som dosiahla všetko – vyhrala som Svetové hry,
MS i ME, v jednotlivcoch aj pároch.“

Čo vás po toľkých rokoch drží stále pri tomto náročnom športe?
„Kulturis�ka je môj životný štýl a zároveň moje živoby�e, keďže som
zamestnaná vo VŠC DUKLA Banská Bystrica.“

A mimošportový?
„Môj veľký sen je mať vlastné ﬁtnescentrum. Myslím si, že to nebude
trvať veľmi dlho a splní sa mi.“
GABRIEL BOGDÁNYI (Dennik Šport)
Foto: eastlabs.biz

Nikdy ste sa nepohrávali s myšlienkou, že už stačilo a je načase ukončiť
kariéru?
„V poslednom období nie, ale keď som bola mladšia, občas sa stalo, že
som sa chcela na všetko vykašľať – najmä po nejakom neúspechu. Ale
po pia�ch minútach hnevu som si to vždy rozmyslela.“
Existuje niečo, čo na kulturis�ke vyslovene neznášate?
„Na�eranie farbou a výrazné líčenie. Cí�m sa vtedy, ako keby som bola
špinavá. Toto je jediné, čo nemusím. Ale viem, že je to potrebné, inak
by krása tela na pódiu nevynikla.“
Viaceré úspešné amatérky prešli k profesionálkam. Vy však odchod už
roky striktne odmietate. Prečo?
„Po prvé: ako pro�čka by som nemohla ostať v DUKLE a prišla by som
o vynikajúce podmienky. Po druhé: s mojou nízkou hmotnosťou 54 – 55
kíl by som sa nepresadila, keďže profesionálky súťažia v jedinej kategórii bez rozdielu hmotnos� a väčšina z nich sú
vyše 70-kilové baby.“
Naozaj sa nikdy v budúcnos� nemôže stať, že
Janu Purdjakovú uvidíme medzi pro�čkami?
„Je to absolútne vylúčené, to naozaj nepripadá
do úvahy.“

NEPÁČIA SA JEJ VEĽKÉ BABY

Pre Janu Purdjakovú je síce kulturis�ka životný štýl, ale
vôbec sa jej nepáčia obrovské svalnaté profesionálky.
„Ja som jednoznačne za elegantné a symetrické pretekárky, ktoré si zachovajú svoju ženskosť. Medzi pro�čkami ich v súčasnos� už veľa nenájdete. Imponovali mi
hviezdy minulos� Cory Eversonová či Lenda Murrayová, no a páčila sa mi aj Češka Jitka Harazímová.“
PURDJAKOVEJ MEDAILY
SVETOVÉ HRY
– ZLATO (2009), BRONZ (2001)

MAJSTROVSTVÁ SVETA
– ZLATO (2000, 2003, 2004, 2005, 2007,
2008, 2010, 2011), STRIEBRO (2002, 2006)
MAJSTROVSTVÁ EURÓPY
– ZLATO (1997, 2009), STRIEBRO (2001)
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VZPIERANIE: ŠÉFTRÉNER LUKÁČ VERÍ
V ASPOŇ JEDNU MIESTENKU NA OH 2012
Slovensko môžu na budúcoročných londýnskych olympijských hrách reprezentovať
dvaja vzpierači - jeden muž
a jedna žena, rozhodne sa na
aprílových ME 2012
PARÍŽ 15. novembra (SITA)
- Na 79. vzpieračských majstrovstvách sveta mužov a 22.
MS žien v Paríži slovenskí muži
v okresanej zostave bez zranených Richarda
Tkáča a skúseného Mar�na Tešoviča nedokázali obhájiť 19. miesto z prvej čas� olympijskej
kvaliﬁkácie. Zverencom šé�rénera Rudolfa Lukáča patrila so 76 bodmi až 28. priečka, pričom
prvých 24 �mov získalo aspoň tri miestenky
na OH 2012. Poslednou šancou Slovákov na
zisk miestenky do Londýna bude aprílový kon�nentálny šampionát v Antalyi, kde si sedem
najlepších krajín z tých, čo neskončili na MS
2011 v dvadsaťštvorke, vybojujú po jednom
mieste. V súťaži žien bude mať nárok na štart
jednej pretekárky na budúcoročnej olympiáde
šesť krajín.

“Medzi mužmi máme s výnimkou Mar�na Tešoviča veľmi mladý káder. Pre vzpieranie ide
ešte o mladých športovcov, z ktorých v podstate všetci naplnili očakávania osobných
rekordov. Najvýraznejšie sa v tomto smere
zlepšil Ondrej Kružel, ktorý posunul svoje maximum v dvojboji nahor o 22 kg. Z tejto perspek�vy som spokojný. Mrzí ma však, že vinou
zranení sme si neudržali miestenky na budúcoročné olympijské hry,” povedal Lukáč pre
agentúru SITA a pokračoval: “Teore�cky ešte
môžeme získať po jednom mieste medzi mužmi i ženami, rozhodovať sa bude v apríli. V prvom prípade to podľa doteraz kvaliﬁkovaných
krajín vidím veľmi reálne, no medzi ženami to
zrejme bude skôr o šťas�. Je to dané aj úzkou
základňou a na to, aby sme sa zmes�li medzi
najlepšiu šes�cu, by sa musela spojiť ideálna
príprava so spomenutým kusom šťas�a.”
20. miesto

Lukáš KOŽIENKA

dvojboj, do 105 kg

22. miesto

Ondrej KRUŽEL

dvojboj, nad 105 kg

31. miesto

Michal POKUSA

dvojboj, nad 105 kg

34. miesto

Michal BELÁŇ

dvojboj, do 62 kg

VZPIERANIE:
TKÁČ S DODATOČNÝM BRONZOM Z ME
BRATISLAVA 2. novembra (SITA) - Slovenský reprezentant Richard Tkáč (VŠC DUKLA) sa dodatočne môže tešiť z cenného kovu z aprílových
majstrovs�ev Európy. V ruskej Kazani obsadil
26-ročný rodák z Košíc štvrté miesta v nadhode
aj dvojboji, no pôvodne tre� Alexandru Rosu
z Rumunska dostal dištanc za doping, Medzinárodná vzpieračská federácia (IWF) cenný kov
priradila slovenskému pretekárovi. Slovensko
tak v ére samostatnos� získalo len štvrtú medailu z ME v dvojboji, keď predtým trikrát uspel len skúsenejší Mar�n Tešovič (1x zlato a 2x
bronz).
“Potešilo ma to, konečne to je oﬁciálne. Náznaky v tomto smere sme mali už dlhšie, napríklad na istej poľskej internetovej stránke sa
už v polovici augusta objavili informácie o diskvaliﬁkácii Arménov a Rumunov, no bez mien.
Neskôr pribudli aj váhové kategórie, takže to
začínalo nadobúdať jasnejšie kontúry, stále
však mohlo ísť o omyl. Zoﬁciálnilo sa to až
tento týždeň. Samozrejme, je to dobrý pocit,
nevyrovná sa chvíli na stupni víťazov, no zase
to nie je ani pôvodné štvrté miesto,” povedal
Tkáč pre agentúru SITA a dodal: “Čo sa týka
bronzovej medaily, nemám žiadne informácie

ohľadom toho, ako sa bude riešiť prípadné
odovzdávanie. Nejaké gratulácie som už dostal, ale je to stále čerstvá záležitosť a veľa
ľudí o tom ešte nevie.”
“Je to historický šiesty slovenský medailista
na kon�nentálnom šampionáte, určite máme
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z toho radosť. Je to však zároveň iné, ako keby
stál na bedni. V prípade diskvaliﬁkácie je to
vždy dvojsečné, teší nás to, no na druhej strane je nám ľúto, že niekto iný prišiel o medailu,”
uviedol reprezentačný tréner Rudolf Lukáč.
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IGOR KOČIŠ S PIATYM TITULOM
MAJSTRA SVETA!
KULTURISTIKA: Kočiš priviezol domov iba medailu,
pohár mu ukradli.
Igor Kočiš (päťnásobný majster sveta v kulturis�ke
o dôvode, prečo sa nechystá prestúpiť medzi profesionálov): “Oni súťažia bez obmedzenia hmotnos�.
Zbytočne by som sa trápil medzi profesionálmi,
keď profesionálne podmienky mám aj medzi
amatérmi”
BRATISLAVA 8. novembra (SITA)
- Kým trojica slovenských reprezentantov
v kulturis�ke
mužov Ras�slav Solár, Ladislav
Kuzder a Marián Čambal spolu
s hlavným trénerom Milanom
Čížekom sa prezentovala pred
novinármi v bra�slavskom Dome
športu v pekných modrých jednotných tričkách so štátnym znakom a logom MS
2011 v Bombaji na hrudi, päťnásobný majster sveta
v kategórii do 70 kg Igor Kočiš musel voliť iné - biele
tričko s úplne iným kulturis�ckým mo�vom.
“Toto je jediné, čo mi zostalo z oblečenia. Celá
moja veľká batožina aj s pohárom za 1. miesto na
MS 2011 zostala v dejisku šampionátu v Bombaji.
Už cestou na le�sko mi zmizla. Lepšie povedané už
v hoteli, kde sme bývali počas šampionátu. Priamo
z recepcie mi ju niekto - možno omylom - zobral.
Všetci sme to�ž dostali v Indii športový vak rovnakej červenej farby. Ten som mal položený na batožine, možno mi to niekto omylom vzal. Neviem.
Pátrali sme po nej, za�aľ je však stratená. Domov
som sa vrá�l bez batožiny a iba v tom, čo som mal
na sebe cestou na le�sko,” vysvetlil člen Vojenského športového centra (VŠC) DUKLA Banská Bystrica
dôvod, prečo nedodržal “reprezentačnú líniu” a po
návrate z MS 2011 vystupoval v inom oblečení.
“Myslel som si, že aj medailu som mal vo veľkom
kufri, ale keď som otvoril príručnú batožinu, mal
som ju tam. Tak aspoň s ňou sa môžem teraz popýšiť, keď veľký pohár za 1. miesto je momentálne
nevedno kde. Možno ho indickí organizátori niekedy nájdu,” pokračoval 35-ročný slovenský kulturista, ktorý získal zlatú medailu na MS po päťročnej
pauze.
“Získať piaty �tul bolo pre mňa veľmi ťažké, lebo
najmä posledný mesiac som sa natrápil v príprave

viac ako bolo únosné,” reagoval na otázku agentúry
SITA Igor Kočiš a pokračoval: “Pôvodne som chcel
v Indii štartovať v kategórii do 75 kg, v ktorej súťažím už od roku 2007. Týždeň pred nominačnou súťažou v Poprade sme sa však s trénerom dohodli,
že opäť pôjdem v kategórii do 70 kg, v ktorej mala
byť - a aj bola - väčšia šanca vybojovať si
medailu. Aktuálna športová forma to�ž
nezodpovedala mojej a ani trénerovej predstave. Mal som veľké
problémy s kolenom. Dosť to
obmedzovalo moju silovú
prípravu. Nemohol som ju
absolvovať v takom rozsahu,
ako som pôvodne chcel.”
Ako Igor Kočiš ďalej priznal, na
šampionát v Indii tak skoro nezabudne. Aj preto, že pri úprave hmotnos� strávil
hodinu v saune a musel absolvovať niekoľko vodných kúpeľov. “Za �e roky som nadobudol určitú
telesnú hmotu. Telesná hmotnosť sa mi postupne
zvyšovala, kvalita svalstva �ež, preto som chcel
prestúpiť do sedemdesiatpäťky. Napokon, doteraz som musel vždy na veľkých pretekoch znižovať
hmotnosť, tak sme s trénerom museli na tento jav
nejako reagovať. Vyús�lo to v môj prechod do sedemdesiatpäťky, v ktorej som na MS dvakrát získal striebornú medailu a raz bronzovú. Myslím si,
že aj naďalej mám na to, aby som aj v kategórii do
75 kg získaval medaily,” vysvetlil rodák z Košíc príčinu, prečo sa po štyroch rokoch opäť vrá�l k svojej
pôvodnej nižšej hmotnostnej kategórii do 70 kg.
Úspešný slovenský reprezentant si svojich súperov
vo ﬁnále MS nejako extra nevšímal. Nikdy to doteraz nerobil, preto tejto zásade zostal verný aj pod
holým nebom priestranného Národného kriketového štadióna v Bombaji, kde bolo približne 10 000
hlučných divákov.
“Priznám sa, že súperov som nejako extra nesledoval. Nakoniec, ani som ich nepoznal. Čakal som,
že tam budú väčší favori�. Teda, že vo ﬁnále budú
borci, ktorých poznám z minulos�, z predchádzajúcich šampionátov. Súťažiaci z Brazílie a z Egypta.
Každý rok však v našom športe vychádzajú nové
hviezdy, noví favori�, noví pretekári. Každý kulturista, ktorý sa na MS dostane do šesťčlenného ﬁná-

www.dukla.sk

le, je adeptom na �tul. Tam rozhodujú maličkos�,”
skonštatoval päťnásobný majster sveta a osemnásobný medailista z MS, ktorý za motor svojho snaženia označil nespokojnosť so sebou samým. “Stále
chcem na sebe niečo meniť a zlepšovať. Preto cvičím. Aj do budúcnos� chcem popracovať ešte na
postave. Chcem si ju zlepšiť, nabrať nejaké kilogramy a potom možno už budem spokojný,” tvrdil Igor
Kočiš, ktorý reagoval aj na otázku, či sa postupne
nechystá medzi profesionálov. “To v mojom prípade
neprichádza do úvahy. Oni súťažia bez obmedzenia hmotnos�. V ich súťažiach štartujú pretekári
s hmotnosťou okolo 90 - 100 kilogramov. Na to ja
stavaný nie som. Zbytočne by som sa trápil medzi
profesionálmi, keď profesionálne podmienky mám
aj medzi amatérmi,” zdôraznil úspešný slovenský
kulturista, ktorý sa v budúcnos� nechystá vyrovnať
v počte primátov z MS svojej reprezentačnej a klubovej kolegyni - osemnásobnej svetovej šampiónke
Janke Purdjakovej. “Nie, žiadne �tuly naháňať nebudem. Porovnávať ženskú a mužskú kulturis�ku
- to je jeden a sto. Ale ak by mi osud doprial pridať
k týmto pia�m �tulom ešte aspoň jeden, nebol by
som vôbec pro�,” dodal Igor Kočiš.
Foto: eastlabs.biz
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KLAUDIO FARMADÍN S TITULOM
MAJSTRA SVETA A EURÓPY V KARATE
Niekoľkonásobný medailista z majstrovs�ev sveta a Európy nrtm. Klaudio Farmadín si vybojoval v španielskej Barcelone �tul majstra Európy
v karate v disciplíne Goju Ryu. V talianskom Cararre pod organizáciou
WTKA získal �tul majstra sveta.
Gratulujeme k �tulu majstra sveta a Európy,
priblížte nám rozdiel federácii, koľko krajín
je v každej federácii a koľko sa zúčastnilo turnaja?
„Ďakujem. WTKA združuje všetky štýly karate. Organizácia je otvorená a povoľuje štartovať každému pretekárovi nominovanému
buď zväzom alebo federáciou. Popri MS v karate prebiehal aj maratón bojových umení,
kde sa zúčastnilo viac ako 4000 štartujúcich.
EGKF je štýlová organizácia karate goju ryu,
v ktorej sa súťaží v disciplínach kata a kumite.
Štýlové rozdiely sú však len v súborných cvičeniach kata.“

Ako sa Vám súťažilo v Barcelone? Tešíte sa na MS v roku 2012, ktoré
bude v Juhoafrickej republike?
„Súťažilo sa mi dobre, po letnej príprave som bol dobre kondične pripravený. Bronzové medaile získali Čech a Rumun, Ukrajinec Krylovsky sa neumiestnil. Samozrejme, na budúcoročné MS v Juhoafrickej
republike sa teším.“
Priblížte nám turnaj v Carrere, kde ste získali �tul majstra sveta bez rozdielu váh.
„V Carrare som v kategórii bez rozdielu váh
absolvoval 4 zápasy, v ktorých som postupne
po voľnom žrebe zdolal pretekárov z Kosova,
Talianska, Kanady, Brazílie.“

ME v Barcelone sa zúčastnilo 27 štátov. Zúčastnili sa aj medailis� z minuloročných MS v Portugalsku. Na ME v Barcelone sa zúčastnili aj medailis� z minuloročného turnaja MS rus Aliev
a Ukrajinec Krylovsky?
„Počas turnaja som absolvoval 5 zápasov. Postupne som zdolal reprezentanta Španielska,
Česka, Ukrajiny a Nemecka. Vo ﬁnále som sa stretol s minuloročným
majstrom sveta Rusom Alievom. Zopakovali sme si ﬁnále z Portugalska, kde som vtedy prehral 2:0. Tentokrát sa mi však podarilo v úvode
zápasu ísť do vedenia s úderom gyaku cuky. Zápas som dobre tak�cky
zvládol, napriek tomu, že Rus stále útočil a bol ak�vnejší, sa mi podarilo opäť získať bod. Aliev bodoval až v závere a ﬁnále som vyhral 2:1.
Z výhry som mal samozrejme obrovskú radosť.“

Súťažili ste aj s ťažšími váhami ako máte Vy (84
kg)?
„Samozrejme, že áno. V kategórii open štartujú pretekári všetkých váhových kategórií.
V tejto kategórii je ťažké predvídať, kto vyhrá, pretože váhové a výškové rozdiely mnohým nevyhovujú a každý pretekár sa s nimi
dokáže inak vysporiadať.“
Koľko medailí ste získali na ME a MS vo Vašej
športovej kariére?
„Ak rátam iba seniorov, z ME mám 9 medailí, z toho 2 zlaté a z MS
4, z toho 1 zlatú.“
Čo Vás v dohľadnom čase čaká?
„Súťažiť začínam až v januári, chcel by som sa zúčastniť Paris open
premier leauge, kde sa stretne svetová špička. Postupne absolvujem
turnaje v Miláne, Ro�erdame. V máji sa konajú ME na Tenerife na Kanarských ostrovoch.“

www.dukla.sk
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VYHLÁSENIE NAJLEPŠIEHO ŠPORTOVCA
REZORTU MINISTERSTVA OBRANY SR 2011
Je tu koniec roka 2011 a VŠC DUKLA Banská Bystrica môže bilancovať. Počas slávnostného večera vyhlási najlepších športovcov v rezorte Ministerstva obrany SR.
Pre lepší prehľad Vám ponúkame abecedný zoznam nominovaných športovcov a
ich najväčšie úspechy v tomto roku.
FARMADÍN Klaudio - karate

1. miesto kumite, do 84 kg
Majstrovstvá Európy
Goju Ryu Barcelona, Španielsko 1. – 2. 10. 2011
1. miesto bez rozdielu váh
3. miesto do 84 kg
Majstrovstvá sveta
Carrara, Taliansko 27. – 30.10.2011

GELLE Peter – rýchlostná kanoistika

1. miesto K2, 1 000 m
Majstrovstvá sveta Szeged, Maďarsko 18. -21. 8. 2011
2. miesto K2, 500 m
Majstrovstvá Európy Belehrad, Srbsko 17. – 19. 6. 2011
2. miesto K1, 500 m
Svetový pohár Poznaň, Poľsko 6. – 8. 5. 2011
3. miesto K1, 500 m
Svetový pohár Račice, Česká republika 20. – 22. 5. 2011
1. miesto K1, 500 m
Svetový pohár Duisburg, Nemecko 26. – 29. 5. 2011

GEREKOVÁ Jana- biatlon

3. miesto letný biatlon,
rýchlostné preteky, kolieskové lyže
Majstrovstvá sveta Nové Mesto na Morave,
Česká republika 22. – 25. 9. 2011

www.dukla.sk
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HAVLÍK Štefan - kulturistika

1. miesto do 100 kg
Majstrovstvá Európy Soﬁa, Bulharsko 22.5. 2011

JURČO Miroslav
– športová streľba

3. miesto BT 40 mix
Majstrovstvá Európy Belehrad,
Srbsko 2. – 7. 8. 2011

JUNG Marián
– vodný motorizmus

2. miesto O-700 Majstrovstvá sveta
Jedovnice, Česká republika 4. – 5. 6.2011
1. miesto O – 700 Majstrovstvá Európy
Znin, Poľsko 19. 6. 2011
1. miesto formula 500 Majstrovstvá sveta
Viverone, Taliansko 4. 9. 2011
2. miesto formula 500 Majstrovstvá Európy
Laufen, Nemecko 17. – 18. 9. 2011

KALISKÁ Elena
– vodný slalom

3. miesto 3x K1
Majstrovstvá Európy
Seu d´Urgell, Španielsko 10. – 12. 6. 2011
1. miesto K1
Svetový pohár
Praha, Česká republika 11. – 14. 8. 2011
1. miesto 3x K1
Majstrovstvá sveta Čunovo 7. – 11. 9. 2011

www.dukla.sk
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KAZÁR Matej - biatlon

3. miesto vytrvalostné preteky
Zimná svetová univerziáda Erzurum,
Turecko 29. 1. – 6. 2. 2011

KOČIŠ Igor – kulturistika
1. miesto do 70 kg
Majstrovstvá sveta Bombaj, India
5. – 6. 11. 2011

KUZMINOVÁ Anastasia - biatlon

3. miesto rýchlostné preteky
Majstrovstvá sveta Chanty-Mansijsk,
Rusko 3.3 – 13.3. 2011
2. miesto rýchlostné preteky
Svetový pohár Anterselva, Taliansko 18. – 23.1. 2011
1. miesto s�hacie preteky
Svetový pohár Oslo, Nórsko 15. – 20. 3. 2011

KUČERA Tomáš
BÁTIK Ján
– vodný slalom

3. miesto 3x C2 Majstrovstvá Európy
Seu d´Urgell, Španielsko 10. – 12. 6. 2011
2. miesto 3x C1 Majstrovstvá sveta,
Čunovo 7. – 11. 9. 2011

www.dukla.sk
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KUNHART Matúš
ŠOŠKA Peter
– zjazd na divokej vode
3. miesto C2, šprint
Majstrovstvá Európy
Kraljevo, Srbsko 11. – 15.5.2011

KUZMINOVÁ Anastasia,
GEREKOVÁ Jana,
MATIAŠKO Miroslav,
HURAJT Pavol
– biatlon

3. miesto letný biatlon, miešaná štafeta,
kolieskové lyže Majstrovstvá sveta
Nové Mesto na Morave,
Česká republika 22. – 25. 9. 2011

MARTIKÁN Michal,
SLAFKOVSKÝ Alexander
– vodný slalom
1. miesto 3x C1, hliadky
Majstrovstvá sveta Čunovo
7. – 11. 9. 2011

PELACH Peter
– športová streľba

1. miesto VzBT 40 mix
Majstrovstvá Európy
Brescia, Taliansko 3. – 6. 3.
2011

www.dukla.sk

4/2011

informačný spravodaj VŠC DUKLA Banská Bystrica

PURDJAKOVÁ Jana
– kulturistika

1. miesto do 55 kg
Majstrovstvá sveta
Nový Sad, Srbsko 16. 10. 2011

RANDL Milan- judo

3. miesto do 90 kg Svetové vojenské hry
Rio de Janeiro, Brazília 18. – 24. 7. 2011
3. miesto do 90 kg Svetový pohár
Varšava, Poľsko 26. – 27. 2 2011
3. miesto do 90 kg Svetový pohár
Bukurešť, Rumunsko 4. – 5. 6. 2011
3. miesto do 90 kg Svetový pohár
Tallin, Estónsko 11. – 12. 6. 2011
1. miesto do 90 kg Svetový pohár
Puerto La Cruz, Venezuela 9. 7. 2011

SLAFKOVSKÝ Alexander
– vodný slalom

2. miesto C1 Majstrovstvá Európy
Seu d´Urgell, Španielsko 10. – 12. 6. 2011
1. miesto C1 Svetový pohár
Praha, Česká republika 11. – 14. 8. 2011

ŠUTEK Ján, GREGA Štefan,
KUNHART Matúš, ŠOŠKA Peter
– zjazd na divokej vode

1. miesto 3x C2, zjazd, hliadky Majstrovstvá Európy
Kraljevo, Srbsko 11. – 15.5. 2011
1. miesto 3x C2, šprint, hliadky Majstrovstvá sveta
Augsburg, Nemecko 11. – 13.6. 2011

www.dukla.sk
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TKÁČ Richard – vzpieranie
3. miesto dvojboj, do 77 kg
3. miesto nadhod, do 77 kg
Majstrovstvá Európy
Kazaň, Rusko 11. – 17. 4. 2011

TÓTH Matej - atletika

2. miesto 20 km chôdza
Európsky pohár
Olhao, Portugalsko 20. – 22. 5. 2011

VELĎÁKOVÁ Dana - atletika
3. miesto trojskok
Halové majstrovstvá Európy
Paríž, Francúzsko 3.3 – 6.3. 2011

ZUZULOVÁ Veronika
– zjazdové lyžovanie

2. miesto slalom Svetový pohár
Arber-Zwiesel, Nemecko 4. – 6. 2. 2011
3. miesto slalom Svetový pohár
Lenzerheide, Švajčiarsko 18.3.2011
5. miesto slalom Svetový pohár,
celkové hodnotenie
10. miesto slalom Majstrovstvá sveta
GA-Pa, Nemecko 15. – 20. 2. 2011

www.dukla.sk
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JUNIORI
BEŇO Ľubomír – rýchlostná kanoistika
8. miesto K1, 200 m do 23 rokov
Majstrovstvá Európy juniorov
Záhreb, Chorvátsko 1. – 3. 7. 2011

GAJARSKÝ Patrik
– vodný slalom

6. miesto C1, do 23 rokov
Majstrovstvá Európy juniorov
Banja Luka, Bosna a Hercegovina
14. – 17. 7. 2011

HALČIN Martin – vodný slalom

4. miesto K1, do 23 rokov
Majstrovstvá Európy juniorov
Banja Luka, Bosna a Hercegovina 14. – 17. 7. 2011

STRMEŇOVÁ Katarína – atletika

5. miesto 10 000 m chôdza
Majstrovstvá Európy juniorov
Tallin, Estónsko 21. – 24. 7. 2011

ŠTANCEL Filip – judo

5. miesto do 90 kg, dorastenci
Majstrovstvá Európy juniorov
Co�onere, Malta 25. – 27. 6. 2011

www.dukla.sk
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ŠO VODNÝ SLALOM
Pôvodné AŠD vodného slalomu vzniklo v roku 1994. Od jeho zrodu
ho vedie ako hlavný tréner Peter Mráz. Už vstup juniorov do AŠK
Dukla bol impozantný, keď získali v USA tri �tuly juniorských majstrov
sveta. Na OH 1996 sa stal Michal Mar�kán najmladším slovenským
olympijským víťazom a prvým v ére samostatnej Slovenskej republiky.
Doteraz získali na vrcholných medzinárodných poduja�ach (OH, MS,
ME) 108 medailí. Hrdosťou klubu sú dve individuality vodného slalomu: singlkanoista Michal Mar�kán a kajakárka Elena Kaliská, obaja
dvojnásobní olympijskí víťazi, mnohonásobní medailis�, majstri sveta
a Európy. V súčasnos� sa k ich výkonnos� najviac približuje Alexander
Sla�ovský, ktorý má z ME už päť individuálnych medailí.
ŠO vodný slalom má v súčasnos� 12 zamestnancov, z toho sú 4 tréneri
a 9 profesionálnych športovcov. V stredisku mládeže je zaradených 11
športovcov.
I keď ŠO získal v roku 2011 šesť medailí z MS a ME seniorov, iba jedna
bola individuálna, a to striebro z ME Alexandra Sla�ovského v C1. Majstrami sveta sa stala hliadka 3x C1, v ktorej boli Michal Mar�kán a Alexander Sla�ovský a ženská hliadka 3x K1, s Elenou Kaliskou. Striebro ešte
pridala hliadka 3x C2 s našimi Tomášom Kučerom a Jánom Bá�kom.
Na ME sme získali ešte dve bronzové medaile Elena Kaliská v 3x K1 a Kučera s Bá�kom 3x C2.
Hlavnou úlohou bola účasť na MS v Čunove, kde sa bojovalo o štyri olympijské miestenky. Nevyjazdili ich iba kajakári. Nedarilo sa, tak ako na ME
ani na MS, našim najlepším Michalovi Mar�kánovi (nezískal po 15 rokoch
prvýkrát medailu) a Elene Kaliskej. Obaja prepásli aj šancu priamej účas�
na olympiáde v Londýne, a zhodne sa umiestnili na siedmom mieste. Tre-

Hlavný tréner

Peter MRÁZ

tréner

Peter CIBÁK

tréner

Jozef MARTIKÁN

tréner

Juraj ONTKO

tajomník

Gita HARAZÍNOVÁ
ZLATO

STRIEBRO

Olympijské hry

4

2

6

Majstrovstvá sveta

12

8

7

27

Majstrovstvá Európy

22

13

10

45

Majstrovstvá sveta juniorov

6

6

4

16

Majstrovstvá Európy juniorov

9

3

8

20

SPOLU

53

32

29

114

�a ﬁnálová loď bola Kučera-Bá�k v C2, keď skončili na deviatom mieste.
Na ME sa dostal po Sla�ovskom do ﬁnále ešte kajakár Mar�n Halčin,
keď obsadil ôsme miesto, čo bolo jeho najlepšie umiestnenie medzi seniormi.
Na ME do 23 rokov sa umiestnil kajakár Mar�n Halčin na štvrtom mieste
a kanoista Patrik Gajarský na šiestom mieste.
Hlavnou úlohou v roku 2012 je vyjazdenie miestenky na olympijské hry
Michala Mar�kána a Eleny Kaliskej na meno a vyjazdenie poslednej
miestenky v kategórii K1, o ktorú by sa mali pobiť Halčin, Mráz a Šajbidor
na ME v roku 2012.

Martin HALČIN

Elena KALISKÁ

narodený: 22.5. 1991
šport: vodný slalom, K1
tréner: Peter Cibák
v DUKLE od roku: 2008

Narodená: 19.1.1972
Šport: vodný slalom, K1
Tréner: Peter Mráz
V DUKLE od roku: 1994

MAJSTROVSTVÁ SVETA JUNIOROV
1. miesto
2008 Roudnice/Labem K1
1. miesto
2008 Roudnice/Labem 3x K1

OLYMPIJSKÉ HRY
1. miesto
2008 Peking K1
1. miesto
2004 Atény K1
4. miesto
2000 Sydney K1
19. miesto 1996 Atlanta K1

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY JUNIOROV
10. miesto 2010 Markkleeberg K1, do 23 rokov
1. miesto
2009 Liptovský Mikuláš K1
3. miesto
2009 Liptovský Mikuláš 3x K1

BRONZ

MAJSTROVSTVÁ SVETA
2. miesto
2007 Foz d´Iguassu K1
1. miesto
2005 Penrith K1

Tomáš KUČERA
Ján BÁTIK

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY
3. miesto
2011 Seu d´Urgell 3x K1
1. miesto
2009 No�ngham K1
1. miesto
2006 L´Anger�ere K1
1. miesto
2004 Skopije K1
1. miesto
2002 Čunovo K1
1. miesto
1998 Roudnice/Labem K1

Michal MARTIKÁN

narodení: 21.1. 1985, 17. 1. 1986
šport: vodný slalom, C2
tréner: Stanislav Gejdoš
v DUKLE od roku 2006, 2005

narodený: 18.5.1979
odvetvie: vodný slalom
disciplína: C1
tréner: Jozef Mar�kán
v DUKLE od roku: 1994

MAJSTROVSTVÁ SVETA
9. miesto
2011 Čunovo C2
2. miesto
2011 Čunovo 3x C2
10. miesto 2010 Tacen C2
4. miesto
2010 Tacen 3x C2
6. miesto
2009 Seu d´Urgell C2

OLYMPIJSKÉ HRY
1. miesto
2008 Peking C1
2. miesto
2004 Atény C1
2. miesto
2000 Sydney C1
1. miesto
1996 Atlanta C1

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY
3. miesto
2011 Seu d´Urgell 3x C2
6. miesto
2010 Čunovo C2
5. miesto
2010 Čunovo 3x C2
3. miesto
2008 Solkan C2, do 23 rokov
1. miesto
2006 No�ngham C2, do 23 rokov

MAJSTROVSTVÁ SVETA
2. miesto
2010 Tacen C1
1. miesto
2007 Foz do Iguassu C1
1. miesto
2003 Augsburg C1
1. miesto
2002 Bourg St. Maurice C1
1. miesto
1997 Trés Coroas C1
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MAJSTROVSTVÁ EURÓPY
1. miesto
2010 Čunovo C1
1. miesto
2009 No�ngham C1
1. miesto
2008 Krakow C1
1. miesto
2007 Liptovský Mikuláš C1
MAJSTROVSTVÁ SVETA JUNIOROV
1. miesto
1994 Wausau C1
MAJSTROVSTVÁ EURÓPY JUNIOROV
1. miesto
1995 Liptovský Mikuláš C1
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rtn. Tomáš MRÁZ

rtn. Ján ŠAJBIDOR

narodený: 7.2.1980
odvetvie: vodný slalom
disciplína: K1
tréner: Peter Mráz
v DUKLE od roku: 1999

narodený: 29.11.1982
odvetvie: vodný slalom
disciplína: K1
tréner: Stanislav Gejdoš
v DUKLE od roku: 2002

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY
4. miesto
2010 Čunovo K1
3. miesto
2002 Čunovo 3x K1
11. miesto 2002 Čunovo K1

OLYMPIJSKÉ HRY
12.miesto 2004 Atény K1
MAJSTROVSTVÁ EURÓPY
1. miesto
2007 Liptovský Mikuláš K1
1. miesto
2004 Krakow K1, do 23rokov

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY JUNIOROV
2. miesto
1997 Wietrznocze 3x K1

MAJSTROVSTVÁ SVETA JUNIOROV
1. miesto
2000 Čunovo K1

Alexander SLAFKOVSKÝ

Patrik GAJARSKÝ

narodený: 11.3.1983
odvetvie: vodný slalom
disciplína: C1
tréner: Stanislav Gejdoš
v DUKLE od roku: 2003

narodený: 5. 7. 1991
šport: vodný slalom, C1
tréner: Juraj Ontko
v DUKLE od 1. 12. 2011
MAJSTROVSTVÁ EURÓPY JUNIOROV
6. miesto
2011 Banja Luka C1, do 23 rokov
1. miesto
2009 Liptovský Mikuláš C1

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY
2. miesto
2011 Seu d´Urgell C1
2. miesto
2009 No�ngham C1
3. miesto
2008 Krakow C1
1. miesto
2006 No�ngham C1, do 23rokov
2. miesto
2005 Tacen C1
3. miesto
2005 Krakow C1, do 23rokov
MAJSTROVSTVÁ SVETA
1. miesto
2011 Čunovo 3x C1
5. miesto
2010 Tacen C1
1. miesto
2009 Seu d´Urgell 3x C1
1. miesto
2003 Augsburg 3x C1
1. miesto
2002 Bourg St.Maurice 3x C1

MAJSTROVSTVÁ SVETA JUNIOROV
1. miesto
2000 Čunovo C1
2. miesto
1999 Solgan C1
2. miesto
1998 Lofer C1
MAJSTROVSTVÁ EURÓPY JUNIOROV
1. miesto
2001 Čunovo C1

www.dukla.sk
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ŠO VZPIERANIE
Vzpieranie je jedným zo športov, ktorý je v DUKLE počas celej jej
existencie. Vzpierači prišli do Banskej Bystrice v roku 1967, preložení boli do Trenčína v roku 1974, aby sa napokon stali opäť súčasťou DUKLY v Banskej Bystrici od roku 2010. Prienik na stupne
najlepších začali pretekári v osemdesiatych rokoch: najprv Ondrej
Rusnyák, Imrich Rusnyák, Petr Krol, Dušan Poliačik. Výraznou
osobnosťou vzpierania v DUKLE je so skvelými výkonmi Dagmar
Daneková (neskôr vydatá Kutlíková), majiteľka 22 medailí. Slovenským „kráľom činky“ sa stal Mar�n Tešovič, ktorý doteraz získal
17 medailí, vrátane zlatých z majstrovs�ev sveta a Európy. V súčasnos� sa veľmi nádejne javí Richard Tkáč, ktorý získal na ME
v ruskom Kazani v tomto roku 2 bronzové medaile.

V októbri 2010, kedy nastalo prevelenie, sa družstvo skladalo zo
4 inštruktorov športu a 1 trénera. Koncom roku 2011 má ŠO vzpieranie 6 inštruktorov športu, 1 trénera a 3 zmluvných športovcov. Všetci
inštruktori ako i zmluvní športovci sú reprezentantmi SR vo svojich
vekových kategóriách. S výnimkou 1 pretekára z Košíc má VŠC DUKLA
vo svojich radoch kompletnú juniorskú a seniorskú reprezentáciu. ŠO
vzpieranie je v období budovania nového mladého reprezentačného
kádra.

Hlavný tréner

Rudolf LUKÁČ, kpt.

tajomník

Lucia LONGAUEROVÁ
ZLATO

STRIEBRO

BRONZ

Majstrovstvá sveta

3

1

5

9

Majstrovstvá Európy

4

9

5

18

5

10

15

Olympijské hry

Majstrovstvá sveta juniorov
Majstrovstvá Európy juniorov

10

15

21

46

SPOLU

17

30

41

88

V roku 2011 sme zásluhou rtm. Richarda Tkáča získali v kat. do 77 kg
2 bronzové umiestnenia na seniorských ME a 4. m na Univerziáde.
Práve bronzovú medailu v dvojboji získal Tkáč ako tre� v poradí v samostatnej ére Slovenska (po Danekovej a Tešovičovi). V roku 2012
na aprílových ME budeme bojovať o 1 mužskú a 1 ženskú olympijskú
miestenku. Pre juniorov budú vrcholom sezóny novembrové Akademické MS a decembrové MEJ a ME23.

des. Michal BELÁŇ

Lukáš KOŽIENKA

narodený: 24.12.1985
odvetvie: vzpieranie
tréner: Rudolf Lukáč
v DUKLE od roku: 2005

narodený: 30. 6. 1989
odvetvie: vzpieranie
tréner: Rudolf Lukáč
v DUKLE od roku: 2011

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY
10. miesto 2008 Lignano, dvojboj, do 62 kg
22. miesto 2007 Strasbourg, dvojboj, do 62 kg

MAJSTROVSTVÁ RURÓPY
6. miesto
2010 Cyprus dvojboj, do 105 kg,
do 23 rokov
9. miesto
2009 Landskrona dvojboj,
do 94 kg, do 23 rokov

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY JUNIOROV
14. miesto 2005 Trenčín, dvojboj, do 62 kg

MAJSTROVSTVÁ SVETA JUNIOROV
14. miesto 2007 Praha dvojboj, do 85 kg
MAJSTROVSTVÁ RURÓPY JUNIOROV
6. miesto
Pávia dvojboj, do 84 kg, do 17 rokov

Ondrej KRUŽEL

Michal POKUSA

narodený: 23. 8. 1988
odvetvie: vzpieranie
tréner: Rudolf Lukáč
v DUKLE od roku 2010

narodený: 11. 5. 1987
odvetvie: vzpieranie
tréner: Rudolf Lukáč
v DUKLE od roku: 2005

MAJSTROVSTVÁ SVETA
19. miesto 2010 Antalaya dvojboj,
nad 105 kg

MAJSTROVSTVÁ SVETA
26. miesto 2007 Čiang Mai dvojboj, do 105 kg

MAJSTROVSTVÁ RURÓPY
5. miesto
2010 Cyprus dvojboj,
nad 105 kg, do 23 rokov
9. miesto
2009 Bukurešť dvojboj,
nad 105 kg

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY JUNIOROV
8. miesto
2009 Wladislavovo dvojboj,
nad 105 kg
7. miesto
2008 Dures dvojboj, nad 105 kg

MAJSTROVSTVÁ RURÓPY
9. miesto
2009 Wladislawowo dvojboj,
do 105 kg, do 23 rokov
MAJSTROVSTVÁ SVETA JUNIOROV
7. miesto
2007 Praha dvojboj, do 105 kg
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MAJSTROVSTVÁ EURÓPY JUNIOROV
7. miesto
2006 Palermo dvojboj,
do 105 kg
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nrtm. Martin TEŠOVIČ

rtn. Richard TKÁČ

narodený: 26.10.1974
odvetvie: vzpieranie
tréner: Rudolf Lukáč
v DUKLE od roku: 1993

narodený: 24.5.1985
odvetvie: vzpieranie
tréner: Rudolf Lukáč
v DUKLE od roku: 2008

OLYMPIJSKÉ HRY
Účastník olympijských hier
ZOH Vancouver 2010
Peking 2008,
Atény 2004,
10. miesto 1996 Atlanta dvojboj

MAJSTROVSTVÁ SVETA
14. miesto 2009 Goyang City, dvojboj,
12. miesto 2009 Goyang City, trh
16. miesto 2009 Goyang City, nadhod

MAJSTROVSTVÁ SVETA
10. miesto 2010 Antalya dvojboj,
do 105 kg
3. miesto
2007 Čiang Mai, trh
3. miesto
2005 Doha dvojboj, trh,
nadhod
2. miesto
1998 Lah� nadhod
1. miesto
1997 Čiang Mai dvojboj,
trh, nadhod

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY
3. miesto
2008 Lignano trh
1. miesto
2007 Štrasburg dvojboj,
trh, nadhod
2. miesto
2004 Kyjev trh
3. miesto
1999 La Coruňa dvojboj, nadhod
3. miesto
1997 Rijeka dvojboj
2. miesto
1997 Rijeka nadhod

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY
3. miesto
2011 Kazaň dvojboj, nadhod
9. miesto
2009 Bukurešť, trh
10. miesto 2006 Wladislawowo, nadhod
9. miesto
2006 Wladislawowo, dvojboj,
9. miesto
2006 Wladislawowo, trh,
MAJSTROVSTVÁ SVETA JUNIOROV
15. miesto 2004 Minsk, dvojboj
MAJSTROVSTVÁ EURÓPY JUNIOROV
3. miesto
2006 Bischofshofen, nadhod, EU do 23 rokov
3.miesto
2006 Bischofshofen, trh, EU do 23 rokov
2. miesto
2006 Bischofshofen, dvojboj, EU do 23 rokov
8. miesto
2005 Trenčín, dvojboj, do 20 rokov
4. miesto
2001 Klosterneuburg, dvojboj, do 16 rokov
1. miesto
2001 Klosterneuburg, trh , do 16 rokov
4. miesto
2001 Klosterneuburg, nadhod, do 16 rokov

Matej Kováč, tréner Rudolf Lukáč, Ondrej Kružel, Terézia Sasaráková, Mar�n Tešovič, Jakub Žilava, Lukáš Kožienka, Michal Beláň, Michal Pokusa, Richard Tkáč, Miroslav Janíček
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ŠO ZÁPASENIE
Zápasenie patrilo k prvým športom pri vzniku Dukly Trenčín. Boli to
„klasici“ pod vedením trénera Milana Hlôšku. Prvým individuálnym
úspechom zápasníkov v seniorskej kategórii bol �tul majstra ČSSR vo
váhe do 82 kg, ktorý vybojoval Juraj Kovács. Medzinárodné úspechy
sedemdesiatych rokov sú spojené s menom Zdena Cháru a Jaroslava Medunu. Obaja obsadili 4. miesto na MS a ME. Najvýznamnejšou
postavou v ďalšom období bol Dušan Masár, účastník olympiády
v Soule. Tento zápasník pod vedením trénera Kolářa si vybojoval
3. a 4. miesto na ME 85 a štvrté miesto na MS 89. Pod vedením trénera Antona Mozolu získal bronzovú medailu na MS v roku 1990.
Mládežník Richard Matejka získal na MSJ a MEJ štyri medaile. Z mládežníckej liahne vyšiel aj Fran�šek Lengyel a A�la Bátky medailis�
z MSJ.
Zápasiť voľným štýlom v Dukle sa začalo v roku 1974 pod vedením
trénera Ladislava Mlynka. Prvú medailu na medzinárodnej súťaži získal Milan Mendel, ktorý získal bronzovú medailu. O niekoľko rokov
na jeho úspechy nadviazali Jozef Schwendtner a Viliam Daniš, ktorí
sa stali juniorskými majstrami sveta. V deväťdesiatych rokoch zabojoval Štefan Fernyak, ktorý získal medaile na MSJ a MEJ a hlavne to
potvrdil aj v seniorskej kategórii, keď v roku 1993 získal pre Slovensko
historickú prvú medailu v ére samostatnos�.

Tréner

Karol LENGYEL

tajomník

Gita HARAZÍNOVÁ
ZLATO

Majstrovstvá Európy

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY JUNIOROV
16. miesto 2004 Soﬁa do 66 kg
SVETOVÉ VOJENSKÉ HRY
7. miesto
2007 Hyderabad do 66 kg
MAJSTROVSTVÁ SVETA CISM
8. miesto
2010 Lah� do 74 kg

1

3

4

4

3

10

Majstrovstvá Európy juniorov

1

3

2

6

SPOLU

4

8

10

22

ŠO zápasenie má v súčasnos� 8 zamestnancov, z toho jedného trénera a 7 profesionálnych športovcov. V stredisku mládeže je 9 zápasníkov.
V sezóne 2011 sa zápasníci zúčastnili majstrovs�ev sveta a Európy.
Na majstrovstvách Európy v nemeckom Dortmunde sa najlepšie umiestnil Vojtech Jakus na desiatom mieste v grécko-rímskom štýle do 74 kg.
V tureckom Istanbule sa uskutočnili majstrovstvá sveta, na ktorých skončil Marián Mihálik na desiatom mieste v grécko-rímskom štýle do 84 kg.
Mládežník Norbert Hosznédl sa na majstrovstvách sveta juniorov v rumunskej Bukureš� umiestnil na dvanástom mieste v grécko-rímskom
štýle do 60 kg.

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY JUNIOROV
21. miesto 2011 Zrenjanin do 74 kg
12. miesto 2009 Tbilisi do 66 kg
16. miesto 2008 Košice do 66 kg
16. miesto 2007 Varšava kade� do 58 kg

Narodený: 22. 3. 1983
Odvetvie: zápasenie
Disciplína: grécko-rímsky štýl, do 96 kg
Tréner: Karol Lengyel
V DUKLE od roku: 2003

MAJSTROVSTVÁ SVETA
41. miesto 2011 Istanbul do 74 kg

MAJSTROVSTVÁ SVETA JUNIOROV
18. miesto 2010 Budapešť do 74 kg
22. miesto 2009 Ankara do 74 kg
34. miesto 2008 Istanbul do 74 kg

MAJSTROVSTVÁ SVETA JUNIOROV
23. miesto 2011 Bukurešť do 74 kg
33. miesto 2009 Ankara do 66 kg

des. Filip KÖSZEGHY

narodený: 27. 9. 1990
odvetvie: zápasenie
disciplína: grécko-rímsky štýl
tréner: Karol Lengyel
v DUKLE od roku: 2011

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY JUNIOROV
21. miesto 2010 Samokov do 74 kg
24. miesto 2009 Tbilisi do 74 kg
15. miesto 2008 Košice do 74 kg
12. miesto 2007 Varšava kade� do 63 kg
18. miesto 2006 Istanbul kade� do 54 kg
18. miesto 2005 Tirana kade� do 46 kg

2

3

narodený: 26. 6. 1991
odvetvie: zápasenie
disciplína: grécko-rímsky štýl
tréner: Karol Lengyel
v DUKLE od roku: 2011

Vojtech JAKUS

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY
10. miesto 2011 Dortmund do 74 kg

2

Máté HENCZ

narodený: 7. 12. 1984
odvetvie: zápasenie
disciplína: voľný štýl, do 74 kg
tréner: Karol Lengyel
v DUKLE: od roku 2004

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY
8. miesto
2010 Baku do 74 kg
19. miesto 2007 Soﬁa do 66 kg

BRONZ

Majstrovstvá sveta juniorov

des. Dušan BABRNÁK

MAJSTROVSTVÁ SVETA
22. miesto 2010 Moskva do 74 kg
30. miesto 2006 Guangzhou do 66 kg
12. miesto 2005 Budapešť do 66 kg

STRIEBRO

Majstrovstvá sveta

MAJSTROVSTVÁ SVETA
26. miesto 2011 Istanbul do 96 kg
28. miesto 2010 Herning do 96 kg
MAJSTROVSTVÁ EURÓPY
21. miesto 2011 Dortmund do 96 kg
16. miesto 2010 Baku do 96 kg
21. miesto 2009 Vilnius do 96 kg
14. miesto 2006 Moskva do 96 kg
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MAJSTROVSTVÁ SVETA CISM
3. miesto
2010 Lah� do 96 kg
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David LENGYEL

des. Marián MIHÁLIK

narodený: 9. 3. 1990
odvetvie: zápasenie
disciplína: grécko-rímsky štýl
tréner: Karol Lengyel
v DUKLE od roku: 2010
MAJSTROVSTVÁ EURÓPY
22. miesto 2011 Dortmund do 120 kg
MAJSTROVSTVÁ SVETA JUNIOROV
12. miesto 2010 Budapešť do 120 kg
21. miesto 2009 Ankara do 96 kg
11. miesto 2008 Istanbul do 96 kg

Narodený: 2. 10. 1984
Odvetvie: zápasenie
Disciplína: grécko-rímsky štýl
Tréner: Karol Lengyel
V DUKLE od roku: 2005

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY JUNIOROV
11. miesto 2010 Samokov do 120 kg
16. miesto 2009 Tbilisi do 120 kg
5. miesto
2008 Košice do 96 kg
11. miesto 2007 Varšava kade� do 100 kg
10. miesto 2006 Istanbul kade� do 100 kg

MAJSTROVSTVÁ SVETA
10. miesto 2011 Istanbul do 84 kg
31. miesto 2009 Herning do 84 kg
MAJSTROVSTVÁ EURÓPY
21. miesto 2011 Dortmund do 84 kg
8. miesto
2010 Baku do 84 kg
15. miesto 2009 Vilnius do 84 kg
10. miesto 2005 Varna do 84 kg

MAJSTROVSTVÁ SVETA CISM
3. miesto
2010 Lah� do 84 kg

Richard RIGÓ
narodený: 9. 4. 1990
odvetvie: zápasenie
disciplína: grécko-rímsky štýl
tréner: Karol Lengyel
v DUKLE od roku: 2011
MAJSTROVSTVÁ SVETA
50. miesto 2011 Istanbul do 66 kg
MAJSTROVSTVÁ EURÓPY
26. miesto 2011 Dortmund do 66 kg
MAJSTROVSTVÁ SVETA JUNIOROV
28. miesto 2010 Budapešť do 66 kg
24. miesto 2008 Istanbul do 60 kg

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY JUNIOROV
24. miesto 2010 Samokov do 66 kg
12. miesto 2008 Košice do 60 kg
11. miesto 2006 Istanbul kade� do 42 kg
10. miesto 2005 Tirana kade� do 42 kg

Horný rad: David Lengyel, Máté Hencz, Marián Mihálik, Filip
Köszeghy, Vojtech Jakus, Richard Rigó, Norbert Hosznédl
Dolný rad: István Lévai, Dušan Babrnák, A�la Lévai, tréner
Karol Lengyel
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Sportovci v „neobvyklých“ rolích
Součás� vyhlášení ankety Armádní sportovec roku byl slavnostní křest
v pořadí již jedenáctého kalendáře DUKLA 2012. Nový nástěnný kalendář se
rodil mimo vyhlášený ateliér a známé „plesnivé“ zdi světoznámého fotografa
Jana Saudka, v prostředí pro mistra dos� neobvyklém, ve vojenských prostorech s vojenskou technikou, jako jsou obrněné transportéry, obojživelná technika
nebo s�hací letouny Gripen či na Pražském hradu. Cílem kalendáře bylo ukázat spojení nejlepších sportovců Dukly s jejich „základnou“, tedy armádou.

Křtu šampaňským, v kongresovém sálu Domu
armády Praha, se ujalo šest sudiček, a co kalendáři popřáli?
Autor fotograﬁí Jan Saudek: „Byl bych
rád, kdyby se prodával a já měl podíl ze
zisku.“
Ministr obrany Alexandr Vondra: „Já to
polévání knížek a �skovin nemám rád,
mám jich doma spoustu, ale tohle je
zvlášť povedený kus.“
Ředitel ASC DUKLA plukovník Jaroslav
Priščák: „Přeji kalendáři na rok 2012 velký úspěch, a aby všichni sportovci Dukly
dělali Armádě České republiky největší
radost.“
Oštěpařka Barbora Špotáková: „Já bych
přála kalendáři, aby se líbil víc a víc,
jako se to stalo u těch předchozích.
Tenhle je nejlepší, vy se pořád lepšíte,
mistře. A taky aby se líbil a nejvíc v tom
prosinci.“
Biker Jaroslav Kulhavý: „Tak já doufám,
že to není poslední kalendář pana
Saudka.“
Skifař Ondřej Synek: „Chtěl jsem říct to
co Jarda, tak možná kdyby náhodou se
to prodávalo, a mistr z toho měl procenta, tak aby na mě nezapomněl.“
Dvanáct originálních fotograﬁí vzniklo

díky povolení Generálního štábu ČR, Hradní stráži
a kanceláři Pražského hradu, spolupráce s �skovými mluvčími vojenských útvarů na sedmi různých

státnických ceremoniálů a mimo jiné
se zde slavnostně střídá Hradní stráž.
Pózoval u motocyklu BMW R 1150 RT
ve stejnokroji příslušníka motocyklové
čety, který je charakteris�cký celokoženým provedením se stříbřitými a bílými
doplňky.
prosinec: Oštěpaři nadporučice Barbora Špotáková a major Jan Železný – střídání vojáků Hradní stráže
Při focení 1. srpna, za deš�vého počasí,
byly zapůjčeny oštěpařům stejnokroje
Hradní stráže. Jan Železný měl na sobě
oblečení vyššího důstojníka, tmavě
modré blůzy a šedými kalhotami s modrozlatým lampasem. Bára Špotáková
měla „dámskou“ uniformu pro nižšího
důstojníka v letním provedení, který je
charakteris�cký světle modrou barvou.
místech a jejich aktéry jsou hlavně sportovci Dukly,
kteří jsou vojáky z povolání. Výjimkou byli kanoista Daniel Havel a cyklisté. Havel a biker Jaroslav
Kulhavý chtějí vstoupit do armády po olympiádě
v Londýně 2012.
Jak dopadlo samotné fotografování a kdo je na
jednotlivých fotograﬁích?
Fotograﬁe měsíců leden a prosinec byly foceny
u hlavní brány Pražského hradu.
leden: Skifař nadporučík Ondřej Synek – motocyklista Hradní stráže
Ondřej Synek byl fotografován před dominantou Matyášovy brány na prvním nádvoří Pražského hradu, které je dějištěm konání uvítacích
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Ve Vojenském technickém muzeu v Lešanech vznikly fotograﬁe:
březen: Cyklisté Mar�n Bláha a Jan Dostál
– cyklis�cký prapor. Jiří Hochmann, Jaroslav
Kulhavý a Milan Kadlec – posádka pásového
transportéru Windsor Carrier Mk. II
Tři cyklisté Dukly Praha ve stejnokrojích příslušníků Čs. samostatné obrněné brigády, obsadili
kanadský Windsor Carrier, který tvořil základ
výzbroje čs. brigády ve Velké Británii a byl nejpoužívanějším pásovým vozidlem druhé světové války. Dva dráhoví cyklisté s jízdními koly byli
v uniformách vz. 21, používaných před 2. světovou válkou. Vpravo je vojenské kolo ČZ vz. 36,
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vlevo jedno z prvních typů přijatých do výzbroje
cyklis�ckých praporů československé armády
Tripol -model 49/II z roku 1927s upevněným
těžkým kulometem.
říjen: Ředitel ASC DUKLA plukovník Jaroslav
Priščák – velitel pásového obojživelného
transportéru PTS-10 a veslaři praporčík Jakub Makovička, desátník
David Jirka, praporčík Petr Vitásek,
praporčík Milan Doleček, moderní
pě�bojař kapitán Libor Capalini
Sovětský obojživelný přepravní
prostředek byl do ženijního vojska
československé armády zaveden
v roce 1968. Byl určen pro plavidlovou přepravu osob, materiálu a některé bojové techniky.
Plovoucí obojživelné transportéry
byly úspěšně nasazeny k evakuaci
obyvatel a majetku v průběhu záplav v roce 1997 v povodí Moravy
a Odry a v roce 2002 zejména ve
Středočeském kraji.
Na pardubickém le�š� se sešli dese�bojař a sportovní střelec.
květen: Dese�bojař major Roman
Šebrle – pilot letounu Gripen JAS
39-C
Fotografování proběhlo na le�š�
v Pardubicích ve strojích s�hačů
z 211. tak�cké letky z Čáslavi, kteří
s letouny Gripen získali začátkem
října 2010 plné členství v NATO Tiger Associa�on. S tygří asociací jako
takovou jsou spojeni vlastně už dvacet let – v roce 1991 se stali čestnými členy, od června 2008 pak byli ve
zkušebním členství.
srpen: Sportovní střelec poručík
Jan Sychra – odstřelovač s puškou
Dragunov
Skeetař z Dukly Hradec Králové zapózoval s odstřelovačskou puškou Dragunov, která byla do
výzbroje zavedena v roce 1963, do české armády byla zavedena během 70. let. Jedná se
o samonabíjecí zbraň. Má píst s krátkým zdvihem, což přispívá ke zvýšení stability zbraně při
střelbě.

Víceúčelový dvoumotorový vrtulník Sokol je určený k přepravě osob na krátkých tra�ch, k záchranné činnos�, k hašení požárů, přepravě nákladů na vnějším závěsu a provádění vzdušných
výsadků. Vrtulník se velmi osvědčil při katastrofálních záplavách na Moravě v roce 1997.

duben: Moderní pě�bojaři praporčice Sylvie
Černá, praporčice Natálie Dianová, praporčík
Ondřej Polívka a praporčice Lucie Grolichová
– letušky a kapitán letounu CANADAIR CL-601
Dvoumotorový dolnoplošník Canadair s ocasní-

Laminátový člun RUSB, který je určen k záchranné a zabezpečovací službě při všech druzích
přeprav, zapůjčili příslušníci 151. ženijního praporu Bechyně a kvůli fotografování ho převezli
na vodu do Litoměřic.
červen: Vodní slalomáři poručík Ondřej Štěpánek a poručík Jaroslav Volf – osádka laminátového člunu RUS-B
Úplně první fotograﬁe, ale za to hned tři, nafo�l Jan Saudek na Základně dopravního letectva
v Praze - Kbelích, která je určena k provádění
letecké přepravy dopravními letouny a vrtulníky
na území České republiky a do zahraničí. Dále
zabezpečuje přepravu orgánů pro transplantace a sekundárně se podílí na integrovaném záchranném systému.
únor: Lyžaři praporčík Pavel Churavý, praporčík
Dušan Kožíšek, praporčík Jiří Magál a praporčík Mar�n Jakš – záchranáři vrtulníku PZL W3A SOKOL
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mi plochami uspořádanými do “T“ má klima�zovanou přetlakovou kabinou pro 15 cestujících
a slouží hlavně jako vládní letadlo.
září: Moderní pě�bojař praporčík David Svoboda – sokolník biologické ochrany le�ště
Na le�š�ch pracují sokolníci se speciálně vycvičenými dravci, kteří ostatní ptáky
plaší. Často sokolníky doprovází i
loveč� psi, jejich úkolem je plašit
ptáky sedící v trávě.
601. skupina speciálních sil
Prostějov poskytla pro kalendářní
foto - červenec - výstroj a výzbroj
příslušníků speciálních sil pro
seskoky z velkých výšek čtyřem
nejlepším parašu�stům Dukly
Prostějov - desátníku Hynku Táborovi, praporčíku Jiřímu Gečnukovi, praporčíku Oldřichu Šorfovi,
praporčíku Liboru Jirouškovi. Další parašu�sté nadporučík Jindřich
Vedmoch byl ve sportovní elas�cké kombinéze pro individuální
akrobacii. V kombinéze pro skupinovou akrobacii se fo�li desátník Čestmír Zítka a ve sportovní
kombinéze na přesnost přistání
praporčík Petr Směšný, Miloslav
Kříž, praporčík Jakub Pavlíček, Bonifác Hájek.
V Žatci přistavili příslušníci 41. mechanizovaného praporu obrněný
kolový transportér Pandur.
listopad: Kanoisté Daniel Havel,
praporčík Jan Štěrba, praporčík
Jan Souček a praporčík Ondřej
Horský – posádka obrněného
transportéru Pandur II
Posádka čtyřkajaku se posadila na
nejmodernější obrněné vozidlo
světa. Je určeno ke kry� živé síly
a česká armáda disponuje několika jeho modiﬁkacemi, a to jako kolové bojové
vozidlo pěchoty, velitelské, průzkumné, ženijní
a zdravotnické. Všechny jsou obojživelné, tedy
schopné přesunu na zemi i ve vodě.
Text: Ivana Roháčková
Foto: Ivana Roháčková a Jan Saudek
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Ďalšia generácia Dukly na ceste
za pohárovým triumfom
Napriek slabším výsledkom v lige sa hráči Dukly dokázali na jeseň mo�vovať na výkony v Slovenskom pohári - Slovna� Cupe naplno. Vďake svojej
snahe a odhodlaniu postúpili do semiﬁnále a v pohárovej súťaži sa tak
predstavia aj na jar, kedy už pôjde do tuhého.
Aj keď banskobystrická futbalová Dukla vo
svojej histórii ešte nezvíťazila v domácej najvyššej súťaži, z triumfu v národnom pohári
sa hráči v červeno-bielych dresoch tešili už
dvakrát. Slovenský pohár sme vyhrali v roku
1981 (v dvojzápase so ZŤS Košice 1:1 a 1:0;
následná prehra vo ﬁnále Československého
pohára s Duklou Praha 4:1) a v rámci novodobej histórie nášho klubu v roku 2005.
Po dokonanom postupe cez aktuálneho
lídra Corgoň ligy – Trnavu, sa začali mnohým
vynárať spomienky na triumf spred niekoľkých rokov. V nitrianskom ﬁnále sme porazili
bra�slavskú Artmediu 2:1. Napriek tomu, že
v Dukle sa za šesť rokov vymenili celé generácie, nájdeme vo víťaznej zostave z roku 2005
dve mená, ktoré sú aj dnes oporami prvého
�mu zo Š�avničiek. Slovenský pohár už v rukách držal Michal Pančík a Mar�n Jakubko,
ktorí boli už vtedy výraznými oporami nášho
celku a dnes stoja opäť pri rodiacom sa úspechu Dukly. Jakubko sa dokonca v spomenutom
ﬁnálovom zápase s Petržalkou spolu s Viktorom Pečovským gólovo presadil.
Okrem spomenutej dvojice hráčov má už dnes káder Dukly úplne inú
tvár. Je vybudovaný na odchovancoch stredoslovenského futbalu, ktorí sa

v tom čase ešte len ako mladí dorastenci či dokonca žiaci radovali z úspechu červeno-bielych farieb. Jedným z takýchto súčasných hráčov je aj Jakub Považanec, ktorý sa postaral o bleskové vyrovnanie po inkasovanom
góle v odvetnom zápase štvrťﬁnále pro�
Trnave na Š�avničkách. „Vedeli sme, že to
bude ťažký zápas, čo sa potvrdilo. Mali
silné štandardky, čo sme ustáli. Sme radi,
že sme postúpili a to jediné je teraz dôležité,“ povedal bezprostredne po zápase
Považanec.
Kapitán Dukly Mar�n Pojlovka má toho za
sebou v kariére už veľa, ale Slovenský pohár ešte v rukách nedržal. Keďže v akejsi
zlatej ére tunajšieho futbalu bol niekoľko
rokov oporou trnavského Spartaka. Po výhre nad svojím bývalým �mom však netajil radosť: „Postupom sme chceli zachrániť pokazenú jeseň v lige, pretože aj cez
pohár vedie cesta do pohárovej Európy.
Vedeli sme, že aj napriek priaznivému
výsledku z Trnavy to bude ťažký zápas,
čo sa aj potvrdilo,“ dodal Poljovka, ktorý
s Trnavou odohral ﬁnále pohára v roku
2006, ale nad ich sily bol vtedy Ružomberok.
Na jar teda čaká Duklu semiﬁnále, v ktorom nám žreb pridelil Žilinu. Semiﬁnálové zápasy sú naplánované na 17. a 24. apríla 2012, prvý zápas Dukla
odohrá v Žiline. Finálový zápas Slovna� Cupu, ktorý sa predbežne odohrá
na bra�slavských Pasienkoch, je naplánovaný na 8. mája 2012.

Jeseň pre mládežnícke �my úspešná
Prvým novembrovým víkendom sa skončila jesenná časť súťaží našich
mládežníckych �mov. Duklis� v svojich súťažiach obstáli výborne, keď sa
všetky družstvá umiestnili do 4. miesta. „Jesennú časť súťaží našich mládežníckych �mov hodno�m veľmi pozi�vne, veľkú radosť mi robí postavenie mužs�ev v tabuľke ale aj úroveň hry
v celej štruktúre od prípraviek až po dorastenecké mužstvá. Za�aľ sa nám darí presadzovať našu koncepciu hry, ktorá je založená na
hravos�, futbalovom myslení a dobrom pohybe s dobrým nasadením. Vyslovujem týmto
poďakovanie všetkým trénerom aj hráčom“,
povedal po skončení súťaží riaditeľ mládeže
FK Dukla Peter Halaj a zároveň sme sa ho opýtali, ktorí hráči v jesennej čas� najviac zaujali
a majú perspek�vu z hľadiska mužského futbalu: „Máme veľkú radosť, že množstvo odchovancov sa už presadilo v A-mužstve, čo je
náš prvoradý cieľ. V jesennej čas�, v každom
mužstve niektorí hráči podali nadpriemerné
výkony a mnohí majú podľa mňa pred sebou
veľkú budúcnosť. V koncovom ročníku najlepšie výkony podávali Budinský, Púpala, Urgela, Šovčík,
Šnirc, radosť máme, aj že sa v staršom doraste presadzujú mladší hráči
Kamenský a Záhumenský, výborné výkony v U17 podávali napr. Fajčík,
Chrien.“

Najlepším strelcom dorasteneckej ligy je osemnásťročný Denis Urgela, ktorý má v sezóne na svojom konte 12 gólov, pričom dvakrát sa mu v zápase
podaril hetrik. „Góly som dal najmä vďaka spoluhráčom, ktorí mi vytvorili
dobré situácie, darí sa mi aj v štandardných situáciách. Pro� Podbrezovej
a Bardejovu som zaznamenal hetrik. Teším
sa, že mi to vychádza a dúfam, že bude aj
naďalej“, skromne poznamenal na margo
naďalej“
svojho úspechu mladý talentovaný hráč, ktorého futbalovým cieľom je prebojovať sa do
A – mužstva a zahrať si nejakú dobrú európsku súťaž, ale zároveň si uvedomuje, že ešte
musí na sebe veľa pracovať a trénovať.
A ako hodno� výkony svojich zverencov
z U19, ktorí po jeseni obsadili druhú priečku
najvyššej dorasteneckej ligy tréner Štefan
Rusnák: „Spokojnosť je hlavne s umiestnením
v tabuľke. Odohrali sme veľa dobrých zápasov, škoda dvoch zbytočných prehier s Ružomberkom a Nitrou, kde sme stra�li body
v posledných minútach. Najvydarenejšie boli
víťazné zápasy pro� majstrovskému Prešovu,
Slovanu, Senici, Trenčínu a remíza s Trnavou.
To, že sme strelili najviac gólov je zásluha toho, že sme hrali útočne a vychádzali nám fantas�cky štandardné situácie z čoho proﬁtoval Denis Urgela, ktorý z 12 gólov strelil 7 práve zo štandardiek.“
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Hokejis� Dukly potešili de�
na základnej škole
Počas reprezentačnej prestávky sa hráči Dukly Trenčín pripravovali na
ďalšie extraligové súboje, no absolvovali aj jednu prezentačnú akciu,
keď sa predstavili na miestnej základnej škole na Hodžovej ulici.
Spoločnosť KITA Trenčín, ktorá je marke�ngovým partnerom Dukly Trenčín, zorganizovala na „Sedmičke“, ako znie prezývka školy, akciu, ktorej
sa zúčastnilo päť hráčov seniorského �mu Dukly – Ján Pardavý, Jakub
Gašparovič, Vladimír Kováč, Richard Lelkeš a Peter Sojčík. Už pred príchodom hráčov bola atmosféra v zaplnenej telocvični priam elektrizujúca a keď moderátor poduja�a Michal Bujna pozýval jednotlivých hráčov
k stolu, sálou sa niesol potlesk, hodný zápasov play-oﬀ.
Hráči sa postupne deťom predstavili,
zodpovedali ich zvedavé otázky a na
záver prišla na rad autogramiáda. Kapitán Ján Pardavý odovzdal riaditeľovi školy 800 vstupeniek na najbližší
domáci zápas Dukly, aby všetci žiaci
školy mali možnosť prísť sa na svoje
hokejové vzory pozrieť.
Zo spokojných tvárí de� sa dalo vyčítať, že sa im stretnu�e s hokejistami
páčilo, svoje prekvapenie a nadšenie
neskrývali po jeho skončení ani hráči.
„Veľmi rád spomínam na časy, kedy
som navštevoval základnú školu
a chodil do prvej triedy. Musím povedať, že veľa sa tu toho nezmenilo. Pribudla akurát nová telocvičňa, v ktorej
sa práve teraz nachádzame a obmenil sa kolek�v pedagógov aj keď
niektorí súčasní učitelia učili ešte aj mňa, a to už mám 40 rokov,“ zhodno�l popoludnie s úsmevom najskúsenejší hráč Dukly Ján Pardavý.
Foto: Vladimíra Deličová, KITA
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Jubilanti
Ladislav MOC
17. 9. 1931

1952 – 1954
1956 – 1963
1963 – 1969
1970 – 1980
1980 – 1982

základná vojenská služba v 158. hlásneho pluku Praha
inštruktor športu
proviantný náčelník v AS Dukla Praha
tréner atle�ka v AS a ASVŠ Dukla Banská Bystrica
starší tréner atle�ky v ASVŠ Dukla Banská Bystrica

K pretekaniu sa dostal až vo veku 21 rokov iba náhodou.
Bolo to v r. 1952, keď nastúpil na vojenskú základnú službu do Karlinských kasární v Prahe k pro�lietadlovej službe. Najprv to
boli povinné pochodové cvičenia, neskôr
spestrené účasťou vojakov na chodeckých pretekoch, pre ktorých bola vypisovaná zvláštna kategória vo vojenskej
výstroji. Od�aľ už bol pre neho
rýchly prechod na slávne chodecké preteky na 50 km z Prahy do
Poděbrad. Hneď pri prvom štarte
uspel tre�m miestom. Nasledovala riadená športová príprava a následne menšie i väčšie úspechy.
Bol to športovec, ktorého našla a vychovala vojenská telovýchova. Začínal v Sokole Zenit Jihlava, v ďalších rokoch pokračoval v Posádkovom dome armády v Znojme
a v Ústrednom dome armády v Prahe, po reorganizácii od r. 1957 v Dukle Praha. V r. 1970 prijal ponuku od Juraja Benčíka na
prechod do Armádneho strediska Dukla do Banskej Bystrice, kde pôsobil
na funkcii trénera a staršieho trénera atle�ky do roku 1982. Má svoj veľký
podiel pri tvorbe základov koncepcie práce pri rozvoji atle�ky najmä atle�ckej chôdze, výsledky ktorej sú vyjadrené najmä úspešnosťou atlétov
Dukly Banská Bystrica zvlášť v 80-tych rokoch.
Po ukončení pôsobenia v Banskej Bystrici sa vrá�l v hodnos� podplukovníka ČSLA do Prahy, kde do svojho veku 75 rokov našiel uplatnenie v Dukle
na oddelení rehabilitácie a regenerácie.
Ladislav Moc štyrikrát prekonal svetový rekord v chôdzi a trinásťkrát
československý. Národný majstrovský �tul získal 10-krát. Reprezentoval
ČSSR na OH v roku 1960 v Ríme, kde v chôdzi na 20 km bol ôsmy a na 50 km
jedenásty. Na ME v atle�ke v roku 1962 v Belehrade na 20-ke došiel do cieľa
dvanásty. V chodeckom svetovom hnu� je známou a uznávanou osobnosťou aj ako funkcionár a rozhodca, ktorý rozhodoval na ME, MS aj OH.
Dlhé roky bol vedúcim komisie chôdze a reprezentačným trénerom chodcov pri Československom atle�ckom zväze. Je autorom prvého jednotného
tréningového systému v chôdzi u nás, ktorého niektoré prvky sa v športovej príprave využívajú ešte aj dnes. Vytvoril vzácnu publikáciu „Storočná
história československej športovej chôdze“. Mnoho rokov vydával časopis
„Športová chôdza“.
Za dlhoročnú ak�vnu telovýchovnú a športovú činnosť bol ocenený mnohými čestnými uznaniami. Medzi nimi aj �tulmi Zaslúžilý majster športu
a Zaslúžilý tréner, medailou Za zásluhy o rozvoj československej telesnej
výchovy a športu.
Aký bol najkrajší moment Vašej funkcionárskej kariéry?
Největší zážitek z Dukly Banská Bystrica, ten dávám k dobru jako zázračný.
Zázrak, o kterém chci mluvit, se stal přesně v úterý 7. září 1982. Týden
před �mto termínem mi z Prahy volal plk. Zdeněk Melichárek, vedoucí
armádního vrcholového sportu: “Láďo, připrav se, budeme škrtat, nelze
udržet tolik chodců v jedné skupině. Na každý sport má trenér v Dukle
dva, maximálně tři svěřence a ty jich máš ve skupině osm a ještě dalších
osm chodců nosí duklácký dres a těší se, že také do hlavního kádru vsto-

upí. Všichni treneři z Prahy i Banské Bystrice
na to poukazují a chtějí také takové podmínky”.
V té době byla v Dukle Banská Bystrica
řada vynikajících chodců: Jozef Pribilinec,
Pavol Blažek, Štefan Petrík, Roman Mrázek,
Pavol Já�, Ľuboš Mackanič, Jozef Hudák,
Ivan Urbašík. V plánovaný den kontroly
plk. Melichárek přijel přesně v úterý před
obědem. Sedli jsme si v atle�cké kanceláři
ke stolu, rozevřel před sebou pracovní sešit, který spíše vypadal jako velká kouzelná
kniha a spus�l: “Tak pplk. Moci, nyní na Vás
musím služebně, tak které chodce z Dukly propus�me? Mě je to úplně jedno, která jména mi nadiktujete. Já
to za Vás dělat nebudu”. Snažil jsem se situaci zachraňovat.
“Všichni naši chodci jsou skvělí, trénink berou zodpovědně, své
úkoly si plní vzorně, všichni jsou členy čs. representačního družstva a mezi 35 národními družstvy ve Světovém poháru Lugano Trophy si udržuji postavení kolem čtvrtého místa. Representační družstvo chodců pro
Světový pohár se skládá z pě� na 20 km a z pě� na 50 km”. “Láďo, to je
hezké, ale mě nezajímá Světový pohár, pro hodnocení úspěšnos� potřebuji pro ministra medaile z mistrovství Evropy a Olympijských her a kolik
těch máte?” A teď přišel ten zázrak. Do místnos� vstoupil velitel Dukly
plk. Jozef Nagy a s nataženou pravicí mi říká. “Pplk. Moci blahopřeji Vám,
právě ve zprávách hlásili, že na Atle�ckém mistrovství Evropy v Aténách
získali naši chodci Jozef Pribilinec stříbnou medaili a Pavol Blažek bronzovou medaili. Porazil je pouze Španěl Jose Marin.“
Čo hovoríte na vývoj v DUKLE teraz?
V Banské Bystrici jsem prožil krásných 12 let. Narodily se mi zde dě� Vlado
a Zuzanka. Natrvalo jsem si zde získal řadu přátel. Spolu se svými svěřenci
jsme chodeckým závodem kolem Památníku oslavovali výročí Slovenského národního povstání a rovněž se svými kolegy trenéry Ivanem Čiernym,
Fran�škem Vavrinčíkem, Robertem Rozimem, Andrejem Hunčíkem, Jánem
Solčánym, Jaroslavem Halvou, ale i Štefanem Golítkem, Fran�škem Pikou
a Zdeňkem Michnou konaly velký mezinárodní atle�cký mí�ng pod názvem “Atle�cké kritérium SNP”. Dobře vykonaná práce nás spojovala a její
výsledky jsme oslavovali v chatě na Králíkách. Po dlouhých čtyřice� letech
jsem byl jako host pozván na chodecké závody do Bacúchu. Slovensko
se změnilo. Obdivoval jsem dálnici z Bra�slavy. Když jsme projížděli přes
Banskou Bystrici srdce se mi svíralo vzpomínkami a obdivoval jak město
zkrásnělo. A můj obdiv nebral konce ani v Bacúchu. Tak velký chodecký závod s příjemnou přátelskou atmosférou jsem snad ještě nezažil. Moji přátelé z chodeckého sportu, zejména Juraj Benčík, Milan Belko, Jozef Burcl,
Jozef Pribilinec mi připravili chvíle doje�. Dali najevo, že i po tech čtyřice� letech na mne nezapomněli. K mým osmdesá�nám mi popřál velitel
DUKLY Banská Bystrica Robert Leitl, předsedkyně Slovenského atle�ckého
svazu Mária Mračnová a za společnost Ferdinanda de Mar�nenga mi byla
udělena zlatá medaile za činy v duchu lidskos� a přátelství. Prostě Slovensko a Banská Bystrica je můj druhý domov.
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miesta na ZOH 2006, ako aj ich zlatú, striebornú a bronzovú medailu na
poslednej ZOH 2010 vo Vancouveri zásluhou Nas� Kuzminovej a Paľa
Hurajta. Hreje ma pocit že som bol, nielen menovaným, nejakým spôsobom nápomocný pri dosiahnu� ich úspechov.
Veľa pekných momentov som zažil aj v kolek�ve na zdravotnom stredisku, pri budovaní zdravotného strediska, biochemického laboratória, jeho
regeneračnej linky, budovaní funkčnej diagnos�ky a kde sme za �e roky
spoločne dosiahli súčasnú úroveň.
A nezabudnuteľné sú momenty, ktoré som prežil ako hlavný lekár na posledných troch ZOH, Salt Lake City, Torino, Vancouver.

23. 12. 1951
1970 – 1976
1977 – 1982
1983 – 1996
1997 – 1998
1998
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lekárska fakulta KU Hradec Králové
lekár v ASVŠ Dukla Banská Bystrica
náčelník zdravotnej služby v ASVŠ
a AŠK Dukla Banská Bystrica
lekár, hlavný lekár v misii OSN UNTAES
lekár v AŠK a VŠC DUKLA Banská Bystrica

Aký bol najkrajší moment Vašej funkcionárskej kariéry?
Nezabudnuteľných momentov bolo veľa.
Veľká časť sa viazala s úspechmi našich športovcov na vrcholných poduja�ach. Prvým
z veľkých úspechov bolo 6. miesto biatlonistu Petra Zelinku na ZOH 1980 v Lake Placid.
Nezabudnuteľné sú roky od r. 1999 doteraz,
ktoré som prežil na MS, ME s kanois�kou na
divokej vode a ktoré boli ovenčené veľkým
množstvom medailí z týchto poduja�, najmä Michalom Mar�kánom
a Elenou Kaliskou, ale aj iných z nášho klubu, či druhých klubov. A nedá
sa zabudnúť na 34 ročnú spoluprácu so ŠO biatlon, vlastne od môjho
príchodu k VŠC, ak�vnu účasť na snáď na 30 MS, ME, nespočetných
svetových pohároch, ich medailové umiestnenia na MS, ME, bodované

Čo hovoríte na vývoj v DUKLE teraz?
Z vývoja v posledných rokoch nemám moc dobré pocity. Stále nie je,
a nielen u nás, venovaná dostatočná pozornosť mládeži, nie je dostatok ﬁnančných zdrojov na ich rozvoj a ani na rozvoj strediska. Povedal by
som, že celkové podmienky sa postupom rokov zhoršujú. A svet pritom
ide míľovými krokmi vpred, uteká nám. Nie je dobré, keď taký úspešný
klub, akým nesporne DUKLA je, neustále musí dokazovať svoju opodstatnenosť a neustále bojuje o svoju existenciu. DUKLA existuje na Slovensku od r. 1967, za �e roky je to značka, ktorá by mala mať svoju vážnosť v spoločnos� a na ktorú by Slovensko malo byť hrdé. Veď dlhodobo
dosahujú jej športovci vysokú športovú úroveň, každoročne prinesú na
Slovensko veľké množstvo medailí z vrcholných svetových poduja�.

VÝSLEDKY VŠC DUKLA BANSKÁ BYSTRICA 26. 9. – 27. 11. 2011

Moderný päťboj

Atle�ka

Memoriál Juraja Ondra
Banská Bystrica 22.10.

Medzinárodné preteky
Naumburg
(Nemecko) 24.9.

4.m. Miloš Bátovský

jednotlivci

3.m. Tomáš Vrábeľ

jednotlivci

1.m. Roman Kučík

50 m voľný spôsob

1.m. Daniel Vácval

100 m prsia

2.m. Matej Kuchár

50 m prsia

2.m. Miroslava Syllabová

100 m voľný spôsob

2.m. Matej Kuchár

100 prsia

2.m. Daniel Vácval

200 m prsia

3.m. Daniel Vácval

50 m prsia

Plávanie

50 km chôdza

Medzinárodné preteky

Džudo
MT v džude
Bra�slava 1.10.

2.m. Matúš Mendrej

1.m. Matej Cesnek

do 73 kg

1.m. Matej Hajas

do 90 kg

Nový Jičín
(Česká republika)
8. – 9. 10

Gymnas�ka
Svetový pohár kategórie B
Osjek (Chorvátsko) 4.6.m. Samuel Piasecký
6.11

hrazda

Karate
Majstrovstvá Európy
Barcelona
(Španielsko)
1.-2.10.

1.m.
Klaudio Farmadín

kumite, do 84 kg

Medailis� VŠC DUKLA v roku 2011

Majstrovstvá sveta
Carrara (Taliansko)
27.-30.10.

1.m. Klaudio Farmadín

kumite, bez rozdielu váh

3.m. Klaudio Farmadín

kumite, do 84 kg

Kulturis�ka
Majstrovstvá sveta žien
Nový Sad (Srbsko) 16. 10. 1.m. Jana Purdjaková

do 55 kg

Majstrovstvá sveta mužov
Bombaj (India) 5.-6.11.

1.m. Igor Kočiš

ZLATO

STRIEBRO

BRONZ

SPOLU

MAJSTROVSTVÁ
SVETA

8

2

4

14

MAJSTROVSTVÁ
EURÓPY

5

3

7

15

SVETOVÉ
VOJENSKÉ HRY

1

1

SVETOVÁ
UNIVERZIÁDA

1

1

13

31

do 70 kg

13
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Minister Galko
povzbudil
mladých
športovcov
Bra�slava 29. októbra (TASR) - Minister obrany Ľubomír Galko dnes ocenil školákov a predškolákov, ktorí
súťažili v rámci “Jesennej ceny v biathle” v Banskej Bystrici. V plávaní a behu si porovnalo svoje sily vyše
tridsať chlapcov a dievčat. Súťaž sa uskutočnila aj vďaka projektu Armáda deťom, ktorý zastrešuje rezort
obrany.
“Blahoželám vám k vašej snahe, ku krásnym športovým výkonom a teším sa z nich spolu s vašimi rodičmi,” povedal minister Galko deťom, ktoré si v rámci behu mohli vychutnať profesionálnu tartanovú dráhu
štadióna na Š�avničkách. Šé�réner mládeže Vojenského športového centra DUKLA Banská Bystrica Dušan Poláček bol dnes zároveň vedúcim organizačného štábu pretekov. Chce mať prehľad o každom talente
v meste. “Okrem toho, že ponúkame deťom zašportovať si a zasúťažiť, snažíme sa medzi nimi nájsť aj
talenty. V budúcnos� by mohli trénovať v našom klube,” uviedol. Dodal, že v súčasnos� má na staros�
približne 150 športovcov.
Minister Galko poďakoval rodičom za to, že svoje de� vedú k športu. “Viete de� mo�vovať aj napriek počítačom, ktoré sú pre ne nepochybne lákadlom. Na druhej strane je obdivuhodné, že de� šport zvládajú
aj popri množstve učiva, ktoré majú v školách,” povedal. Pripomenul, že šport je dôležitý pre zdravie aj
vývoj ich de�. “Vedie k disciplíne a k cieľavedomos� a učí nás byť aj džentlmenmi. Preto čím viac bude
ľudí s takýmito vlastnosťami, tým bude svet lepší,” dodal šéf rezortu obrany.
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