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	 Rok	2010	bol	pre	DUKLU	rokom	veľkých	
úspechov,	napĺňania	 športových	ambícií,	 ale	
aj	 rokom	stabilizácie	s	potvrdením	svojho	vý-
znamného	 postavenia	 v	 slovenskom	 športe.	
Pozitívne	 myslenie,	 dôvera	 vo	 svoje	 sily,	 op-
timizmus,	nasadenie	–	 to	boli	vlastnosti,	kto-
ré	 zdobili	 našich	športovcov	a	ich	 realizačné	
tímy	a	poháňali	ich	k	úspechom.	Odovzdanie	
sa	ideálom,	túžba	po	víťazstve,	reprezentácia	
Slovenska	so	štátnym	znakom	na	hrudi...	
	 Športovci	 Vojenského	 športového	 centra	
DUKLA	 získali	 na	 vrcholných	 majstrovských	
súťažiach	spolu	46	medailí,	čím	o	jednu	me-
dailu	 prekonali	 historické	 maximum	 z	 roku	
2009.	 Pribudli	 však	 medaile	 najcennejšie,	
a	to	z	XXI.	zimných	olympijských	hier	vo	Van-
couveri,	kde	Nasťa	Kuzminová	a	Pavol	Hurajt	
získali	 v	 biatlone	 pre	 Slovensko	 kompletnú	
sadu	medailí.	Boli	to	športovo	najemotívnejšie	
okamihy	roku	2010.
	 Naše	 úspechy	 patria	 Slovensku,	 rezortu	
Ministerstva	 obrany,	 ale	 dosiahli	 sme	 ich	 aj	
vďaka	 podpore	 a	spolupráci	 s	 Ministerstvom	
školstva,	vedy,	výskumu	a	športu,	športovými	
zväzmi,	 Slovenským	 olympijským	 výborom,	
spolupracujúcimi	 klubmi,	 mestami,	 sponzor-
mi,	 reklamnými	 partnermi,	 rodičmi,	 priateľmi	
i	fanúšikmi.
	 Ďakujem	 všetkým,	 ktorí	 nám	 pomáhajú,	
podporujú	nás	a	záleží	im	na	výsledkoch	našej	
práce.	

PaedDr.	Peter	Korčok,	PhD.
							riaditeľ	VŠC	DUKLA	B.	Bystrica

Príhovor
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Víťazkou	 úvodnej	 disciplíny	 biatlonového	
programu	na	XXI.	zimných	olympijských	hrách	
v	kanadskom	 Vancouveri	 -	 rýchlostných	 pre-
tekov	žien	na	7,5	km	sa	stala	senzačne	slo-
venská	reprezentantka	Anastasia	Kuzminová.	
„Bežalo sa mi veľmi dobre a po prvom 
chybnom výstrele som si vravela, že ešte 
nič nie je stratené. Tá chyba ma poriad
ne vyburcovala. Z úspechu sa veľmi te
ším, lebo som zúročila výbornú prípravu. 
Táto zlatá medaila je pomerne ťažká, ale 
aj cesta k nej a celé dnešné preteky boli 
veľmi ťažké.“

Kuzminová	a	Neunerová	predviedli	v	utorkovej	
stíhačke	bežecký	výkon	snov.	Obe	vyštartovali	
plece	pri	pleci	ako	rakety	a	na	mokrom	snehu	
predvádzali	korčuliarsky	štýl	najvyššej	úrovne.
„Ja mám už dve medaily? Ešte tomu ne
verím, kým nemám v rukách to striebro. 
Je to pekný chaos takto po medailových 
pretekoch. Samé povinnosti, ale milé. 
Keď sme prežili radosť zo zlata, aj to 
striebro nejako zvládneme... Som straš
ne unavená, ale zároveň aj nesmierne 
šťastná.“

Veľká	 drina	 biatlonového	 poctivca	 Pavla	 Hu-
rajta	sa	prejavila	v	úžasnom	výsledku.	Čo	iné	
možno	povedať	o	historickej	prvej	slovenskej	

olympijskej	medaile	z	mužských	biatlonových	
súťaží,	ktorá	má	bronzový	odtieň.
„Som šťastný, že som to dokázal, že mám 
medailu. Preteky to boli ťažké. Dôležitá 
bola streľba, na ktorú som sa sústredil. 
Vedel som, že aj jediný, čo len jediný ter
čík z dvadsiatich, ktorý by som minul, by 
ma odsunul za medailové pozície.“

Anastasia KUZMINOVÁ

Zimné olympijské hry,
Vancouver, 14. –  28. 2. 2010

1. miesto, biatlon, rýchlostné	preteky
2. miesto, biatlon,	stíhacie	preteky

Tréner: Juraj	Sanitra,	Daniel	Kuzmin

Pavol HURAJT

Zimné olympijské hry,
Vancouver, 14. – 28. 2. 2010
3. miesto, biatlon,
preteky	s	hromadným	štartom
Tréner: Juraj	Sanitra
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Dve	 bronzové	 medaily	 získali	 počas	 záve-
rečného	 dňa	 ME	 v	streľbe	 zo	 vzduchových	
zbraní	v	nórskom	Merakeri	slovenskí	pištoliari.		
O	 prvú	 sa	 v	súťaži	 družstiev	 zaslúžila	 trojica	
Juraj	 Tužinský,	 Pavol	 Kopp	 a	Ján	 Fab	 výko-
nom	 1734	 bodov	 a	potvrdila,	 že	 zlato	 spred	
roka	v	Prahe	nebola	náhoda.	Druhú	pridal	po-
tom	v	súťaži	jednotlivcov	Juraj	Tužinský,	ktorý	
sa	do	8-členného	finále	prebojoval	z	druhého	
miesta	nástrelom	583	bodov.

Slovenská	 reprezentantka	
Veronika	 Zuzulová	 dosiahla	
životný	 úspech,	 skončila	 desiata		
s	odstupom	2,25	sekundy,	keď	si	o	jed-
nu	priečku	vylepšila	postavenie	po	1.	kole.		
V	 oboch	 kolách	 dosiahla	 jedenásty	 najlepší	
čas.	
„S vysokým štartovým číslom z 1. kola sa 
v takýchto ťažkých podmienkach nedalo 
asi dosiahnuť viac. Chcela som v dru
hom kole zaútočiť, ale trať bola v dolnej 
časti dosť rozbitá, a preto som sa už ne
mohla posunúť viac dopredu. Absolvova
la som svoj najlepší slalomom v sezóne, 
preto môžem byť so svojím výsledkom 

spokojná. Po jeden a pol roku som sa 
prebojovala do elitnej desiatky, a to ma 
teší. Olympijský výsledok je pre mňa dob
rým odrazovým mostíkom do budúcej 
sezóny.“ 

„Som veľmi prekvapený, ako som zvlá
dol záver súťaže. Bol som pod veľkým 
psychickým tlakom, no dokázal som sa 
s tým vyrovnať. Dnes to bolo veľmi ťažké. 
Je to môj najväčší úspech medzi jedno
tlivcami, vlani na ME som skončil šiesty.“

rtn. Juraj TUŽINSKÝ

Majstrovstvá Európy,
Meraker, 13. 3. 2010
3. miesto, športová	streľba,	VzPi	60
3. miesto, športová	streľba,
VzPi	60,	družstvá
Tréner: Tibor	Kiss

Veronika ZUZULOVÁ

Zimné olympijské hry,
Vancouver, 14. – 28. 2. 2010

10. miesto, zjazdové	lyžovanie,	slalom
Tréner: Timotej	Zuzula
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Igor	 Kopček:	 „Kulturistika je individuálny 
šport, v ktorom nerozhodujú centimetre, 
stotiny sekúnd alebo kilogramy. Rozho
duje aktuálna forma, kvalita svetla a... 
priazeň rozhodcov. Práve to všetko sa 
v prípade Števa Havlíka negatívne pod
písalo na výsledku z 2009 IFBB MS. Na
priek tomu dostal dôveru DUKLY, určite 
to pre neho bol prejav podpory, ktorá už 
o pol roka neskôr priniesla pre neho do
posiaľ nepoznaný úspech – zisk absolút
neho titulu majstra Európy v kulturistike. 
Mimochodom, má ho ako jediný na Slo
vensku, navyše získal ho v životnej for
me. Niekedy musí športovec aj prehrať, 
aby mohol ďalej vyhrávať.“
 	 	 „Kulturistika je šport na dlhú trať. Ja 
mám pocit, že sa mi darí vyhrávať pre
teky ľahšie a s väčším prehľadom ako 
v začiatkoch. Svalstvo postupne dozrieva 
a na tom pódiu tie roky driny jednoducho 
vidno. Po tých rokoch pretekania som 
našiel ten správny kľúč ako sa dostať do 
špičkovej formy. Boli to roky skúšania. 

Každý sme iný a človek musí prísť na to, 
čo na neho zaberá.“

Na	 24.	 ročníku	 Svetového	 pohára	 v	chôdzi	
v	mexickej	 Chihuahue	 si	 skvele	 počínal	 slo-
venský	 reprezentant	 Matej	 Tóth,	 ktorý	 fanta-
stickým	finišom	vyhral	preteky	na	50	km	časom	
3:53:30	h.	Ešte	5	km	pred	koncom	strácal	na	
lídra	 súťaže	 domáceho	 Horacia	 Navu	 2:06	
min,	ale	neuveriteľným	zrýchlením	 túto	stratu	
nielenže	zlikvidoval,	ale	napokon	zvíťazil	pred	
Mexičanom	s	náskokom	46	sekúnd.	

„Cítim sa skvele. Vedel som, že som na 
tom po sústredení dobre, ale o medaile 
a nebodaj o zlatej som ani len nesníval. 
Spočiatku som chcel ísť ešte voľnejšie, 
ale už od úvodných kilometrov som cítil, 
že dnes mám svoj deň a dnes mi to pôj
de.“ 

nrtm. Matej TÓTH

Svetový pohár v chôdzi, 
Chihuahua, 15. 5. 2010

1. miesto, chôdza	na	50	km
Tréner: Juraj	Benčík

rtm. Štefan HAVLÍK

Majstrovstvá Európy,
Maastricht, 16. 5. 2010
1. miesto, kulturistika,	do	90	kg
Tréner:  Igor	Kopček
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Slovenskí	reprezentanti	vo	vodnom	zjazde	Vla-
dimír	Vala	s	Jaroslavom	Slučikom	sa	do	špor-
tového	dôchodku	ešte	stále	nechystajú.	Šty-
ridsaťsedemroční	 desaťnásobní	 majstri	 sveta	
na	 šampionáte	 v	španielskom	 stredisku	 Sort	
obsadili	v	C2	v	klasickom	zjazde	druhé	miesto	
a	pridali	 tak	do	svojej	zbierky	ďalšiu	medailu,	
tentoraz	striebornú.
„Každá medaila sa počíta. Neskrývame 
však, že sme aj dnes mysleli na zlato. 

Vladimír VALA,
Jaroslav SLUČIK

Majstrovstvá sveta,
Sort, 9. – 13. 6. 2010

2. miesto, vodný	zjazd,	C2,	klasický	zjazd
Tréner: Jozef	Šoška

Sklamaní určite nie sme. Tak, ako sme 
získali striebro, rovnako sme mohli ostať 
bez medaily. Musím však zložiť poklonu 
víťazným Slovincom, pretože tí predviedli 
skutočne perfektnú jazdu.“

Úspech	 slovenských	 vodákov	 ešte	 zvýraznili	
Ján	Šutek	so	Štefanom	Gregom,	ktorí	si	vybo-
jovali	bronz	v	klasickom	zjazde.
„Chceli sme sa umiestniť na lepšej pozí
cii, ale nakoniec sme sa tešili aj z bronzo
vej medaile, pretože rieka sa v deň prete
ku dramaticky zmenila.“

rtm. Ján ŠUTEK,
des. Štefan GREGA

Majstrovstvá sveta,
Sort, 9. – 13. 6. 2010
3. miesto, vodný	zjazd,	C2,	klasický	zjazd
Tréner: Jozef	Šoška
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Striebornú	medailu	v	šprinte	si	vybojovala	slo-
venská	hliadka	deblkanoistov,	ktorá	v	zložení	
Ján	Šutek	-	Štefan	Grega,	Matúš	Kunhart	-	Pe-
ter	Šoška	a	Vladimír	Vala	-	Jaroslav	Slučik	stra-
tila	na	zlatých	Čechov	len	0,28	sekundy.	Je	to	
doteraz	maximum	pre	našich	v	šprinte,	dosiaľ	
mali	na	konte	spred	dvoch	rokov	v	talianskom	
stredisku	Ivrea	bronz.	K	tomuto	úspechu	pri-

rtm. Ján ŠUTEK,
des. Štefan GREGA,

Matúš KUNHART,
rtn. Peter ŠOŠKA,

Vladimír VALA,
Jaroslav SLUČIK

Majstrovstvá sveta,
Sort, 9. – 13. 6. 2010
2. miesto, vodný	zjazd	C2,
hliadky	v	šprinte
3. miesto, vodný	zjazd	C2,
hliadky	v	klasickom	zjazde
Tréner: Jozef	Šoška

budla	aj	bronzová	medaila	z	klasického	zjadu.
„Cítili sme sa dobre, aj keď potrebujeme 
náročnejšiu, technickejšiu trať. Išli sme 
plynulo, v pohode, sme spokojní. Vždy 
myslíme na zlato, ale niekedy to nevyjde. 
Striebro aj bronz si ceníme, nič neľutuje
me, medailová bilancia opäť narástla.“

Slovenský	 reprezentant	 v	rýchlostnej	 kanois-
tike	Marián	Ostrčil	obsadil	 v	pretekoch	C1	na	
5000	 m	 na	 majstrovstvách	 Európy	 v	španiel-
skej	Trasone	výborné	tretie	miesto.	Pre	29-roč-
ného	 kanoistu	 je	 to	 prvá	 medaila	 z	majstrov-
stiev	 Európy	 v	kariére.	 Vo	 svojej	 zbierke	 však	
má	striebro	z	MS	v	roku	2007	na	1000	m.
Marián	Ostrčil:	„5000 m je nevyspytateľná 
trať. Kolízie na trati i na obrátkach nie sú 
ničím výnimočné. V Trasone som sa im 
chcel vystríhať. Po skazenom štarte som 
sa im nevyhol. Z vydretej medaily som 
mal veľkú radosť.“
„Preteky na 5000 m išiel veľmi dobre tak
ticky, keď sa mu podarilo vyhnúť viacero 
kolíziám. Keby mal vhodnú loď na túto 
trať, do ktorej by sa mu na každej obrátke 
nenalievala voda, tak by sa umiestnil na 
druhom mieste  o tom som presvedče
ný. Do cieľa totiž dopádloval s vodou nad 
podlahu, čo znamená, že ťahal so sebou 
dobrých 15 kg navyše. Dokonca verím, 
že by druhého Španiela porazil aj s touto 

záťažou, keby mal v lodi prepážky zabra
ňujúce prelievaniu vody,“	okomentoval	pre-
teky	tréner	Kňazovický.

Matúš KUNHART
rtn. Peter ŠOŠKA

Marián OSTRČIL

Majstrovstvá Európy,
Trasona, 4. 7. 2010
3. miesto, rýchlostná	kanoistika,
5	000	m,	C1
Tréner: Slavomír	Kňazovický
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Michal	 Košút	 obhajoval	 titul	 majstra	 Európy	
v	seriáli	 Formula	OSY-400.	Úvodné	dva	pre-
teky	 seriálu	 vyšli	 Michalovi	 výborne,	 tretie	
kolo	 ME	 sa	 malo	 konať	 v	talianskom	 meste	
Borgoforte,	kvôli	výške	hladiny	rieky	Pád	však	
museli	usporiadatelia	preteky	zrušiť.	Posledné	
kolo	seriálu	sa	konalo	v	nemeckom	Kriebstei-
ne.	 Michalovi	 na	 zisk	 titulu	 majstra	 Európy	
stačilo	obsadiť	4.	miesto.	Počas	pretekov	pri	
kolízii	dvoch	lodí	zahynul	domáci,	iba	16	roč-
ný	pretekár;	preteky	boli	okamžite	zastavené	
a	neskôr	zrušené	a	do	výsledkov	sa	v	súlade	
s	pravidlami	medzinárodnej	federácie	UIM	za-
počítali	 iba	prvé	dve	 rozjazdy.	V	 týchto	smu-
tných	pretekoch		sa	musel	Michal	Košút	uspo-
kojiť	s	konečným	druhým	miestom.	
„Do sezóny 2010 som išiel s cieľom ob
hájiť úspechy z roku 2009, kedy som sa 
stal majstrom Európy a 2. vicemajstrom 
sveta v kategórii OSY400. Napriek ná
ročnej príprave sa mi nepodarilo titul 
obhájiť, no 2. miesto, ktoré som získal na 
majstrovstvách Európy, považujem vzhľa
dom k silnej konkurencii za vynikajúci 
a adekvátny výsledok. Tieto úspechy sú 
pre mňa veľkou motiváciou a preto ve
rím, že v nastávajúcej sezóne sa mi poda
rí titul minimálne obhájiť, ak nie zlepšiť.“

Jurčo	bol	po	sobotňajšej	prvej	polovici	lídrom	
súťaže,	v	nedeľu	pridal	o	tri	body	menej,	čo	ne-
stačilo	na	udržanie	si	prvenstva.	Napriek	tomu	
sa	31-ročný	kančiar	mohol	vďaka	2.	miestu	te-
šiť	zo	svojho	životného	úspechu,	keďže	strie-

borná	medaila	je	jeho	vôbec	prvou	individuál-
nou	z	vrcholného		podujatia	v	kariére.	
„Konečne som sa po dlhých rokoch doč
kal vytúženej medaily. Z môjho pohľadu 
bola trochu nečakaná, keďže som si viac 
veril vo vzduchovke. Vedel som, že som 
po polovici pretekov na čele, tým to bolo 
väčšie psychické vypätie. Tentoraz som 
sa však dokázal s tlakom vyrovnať a od
viesť dobrú robotu.“	

Michal KOŠÚT

Majstrovstvá Európy,
Kriebstein, 31. 7. – 1. 8. 2010

2. miesto, vodný	motorizmus,	OSY-400
Tréner: Ján	Miškovič

rtm. Miroslav JURČO

Majstrovstvá sveta,
Mníchov, 31. 7.  – 10. 8. 2010
2. miesto,	športová	streľba,	BT	40	mix
Tréner: rtm.	Peter	Plánovský
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Kančiari	 z	ban-
s ko b y s t r i c k é -
ho	 VŠC	 DUKLA	
Banská	 Bystrica	 si	
v	disciplíne	 VzBT	 40	
mix	 zabezpečili	 celko-
vým	 výkonom	 1133	 bodov	
v	konkurencii	9	tímov	3.	miesto	
za	 suverénnou	 Čínou	 a	Ruskom.	
Úspešný	víkend	v	podaní	slovenských	
reprezentantov	zavŕšili	kančiari	ziskom	ďal-
ších	dvoch	strieborných	kovov.	Na	olympijskej	
strelnici	v	Hochbrücku	si	tituly	vicešampiónov	
v	malokalibrovkovej	 disciplíne	 BT	 40	 mix	 za-
bezpečili	Miroslav	Jurčo	a	družstvo	SR.	V	zá-
verečný	 súťažný	 deň	 sa	 o	medailovú	 radosť	
postarali	 v	malokalibrovkovej	 disciplíne	 BT	
30+30.
rtm.	 Peter	 Plánovský:	 „Ako sa hovorí, me
daila v tejto konkurencii ide do sveta. 
Som rád, že sa nám podarilo v tímovej sú
ťaži obhájiť minuloročnú pozíciu a potvr
diť postavenie na debne. Verím, že v na
stúpenom trende budeme pokračovať. 

Slovenskí	juniorskí	reprezentanti	v	rýchlostnej	
kanoistike	Tomáš	Zigo	s	Marcelom	Virgom	si	
na	majstrovstvách	Európy	 juniorov	a	preteká-
rov	do	23	rokov	v	Moskve	vybojovali	v	K2	mu-
žov	na	200	m	bronzovú	medailu.
„Z tejto sezóny máme skvelé dojmy, vy
darila sa nad očakávania výborne. Sme 
veľmi spokojní s tréningovou skupinou, 
v ktorej máme možnosť trénovať s lepší
mi a skúsenejšími pretekármi a dúfame, 
že to tak bude aj naďalej a že budeme 
stále napredovať.“

Dúfam, že nebudeme špekulovať a ešte 
sa postaráme o nejaký dobrý výsledok. 
Aj toto umiestnenie na stupni víťazov je 
potvrdením, že sme sa na MS dobre pri
pravili. Myslím si, že teraz zúročujeme 
skúsenosti, ktoré sme získali počas pred
chádzajúcich rokov. Pred šampionátom 
by som štyri cenné kovy určite bral, ale 
takto dopredu nikto nekalkuluje.“ 

des. Peter PELACH,
rtm. Miroslav JURČO,

rtm. Peter PLÁNOVSKÝ
Majstrovstvá sveta, Mníchov, 31. 7.  – 10. 8. 2010

2. miesto, športová	streľba,	BT	40	mix,	družstvá
3. miesto, športová	streľba,	VzBT	40	mix,	družstvá

3. miesto, športová	streľba,
BT	30+30,	družstvá

Tréner: rtm. Peter	Plánovský

Tomáš ZIGO,
Marcel VIRGA

Majstrovstvá Európy juniorov,
Moskva, 1. 8. 2010
3. miesto, rýchlostná	kanoistika,	200	m,	K2
Tréner: nrtm.	Rastislav	Kužel
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kpt.	Peter	Hirjak:	„Na MS CISM do Lahti sme 
odchádzali s cieľom získať jednu medailu.  
V konkurencii 21 štátov sme sa  nestra
tili. So ziskom dvoch medailí sme určite 
spokojní,  hlavne preto, že  pre Mihálika  
aj Köszeghyho sú to prvé medaile z MS 
CISM.“

„Majstrovstvá Európy mi nevyšli, tak som 
rád, že som získal medailu na armádnych 
MS. Poctivo som sa pripravoval a vyšlo 
to. O postup do finále som tesne prehral 
s neskorším víťazom.“

„Bola to moja prvá medaila na armád
nych pretekoch. Myslím, že tento výsle
dok splnil moje očakávania a dúfam, že 
ma to posunie ďalej. Som rád, že dlho
ročný tréning som pretavil do zisku tejto 
medaile.“

des. Filip KÖSZEGHY

Majstrovstvá sveta CISM,
Lahti, 12. – 16. 8. 2010

3. miesto, zápasenie,	do	96	kg,
grécko-rímsky	štýl

Tréner: kpt.	Peter	Hirjak

des. Marián MIHÁLIK

Majstrovstvá sveta CISM,
Lahti, 12. – 16. 8. 2010
3. miesto, zápasenie,	do	84	kg,
grécko-rímsky	štýl
Tréner:	kpt.	Peter	Hirjak
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Slovenskí	 reprezentanti	 si	 v	úvodný	 deň	 na	
majstrovstvách	 Európy	 v	letnom	 biatlone	
v	Osrblí	 vybojovali	 tri	 medaily.	 Najcennejšiu	
získal	 v	rýchlostných	 pretekoch	 mužov	 na		
4	km	Matej	Kazár.	V	sobotných	stíhacích	pre-
tekoch	na	6	km	si	vybojoval	svoje	druhé	zlato.
„Rýchlostné preteky  bolo to pre mňa 
prekvapenie, keď som v cieli figuroval 
na prvom mieste napriek trom trestným 
okruhom. S napätím som čakal na do
behnutie favorizovaných pretekárov. Keď 
som ostal na tabuli najvyššie, uvedomil 
som si, že dlho očakávaný pocit z víťaz
stva je tu!“
„Stíhacie preteky  bežecká forma grado
vala, na strelnici to bolo tiež dobré a vzni
kol z toho môj najvzácnejší výsledok.“

Vicemajsterkou	 starého	 kontinentu	 sa	 sta-
la	 v	kategórii	 žien	 na	 3	 km	 Jana	 Gereková.		
V	 rýchlostných	 pretekoch	 žien	 na	 3	 km	 za-
ostala	za	víťaznou	Ruskou	Irinou	Leuchinovou	
o	27,9	s.
„Individuálna strieborná medaila je pre 
mňa príjemným prekvapením. Teší ma 
o to viac, že letnému biatlonu sa kvôli 
zdravotným problémom veľmi nevenu
jem. Podržala ma predovšetkým presná 
streľba, čo ma veľmi teší. Dúfam, že ten
to úspech prenesiem aj do ďalších pre
tekov.“

čat. Matej KAZÁR

Majstrovstvá Európy,
Osrblie, 13. – 15. 8. 2010

1. miesto, letný	biatlon,	rýchlostné	preteky
1. miesto, letný	biatlon,	stíhacie	preteky

Tréner:  npor.	Pavel	Kobela

Jana GEREKOVÁ

Majstrovstvá Európy,
Osrblie, 13. – 15. 8. 2010
2. miesto, letný	biatlon,	rýchlostné	preteky
Tréner: Milan	Gašperčík
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V	 záverečných	 pre-
tekoch	 miešaných	
štafiet	 na	 2x3	 +	 2x4	
km	 si	 slovenskí	 repre-
zentanti	 v	nedeľu	 vybojovali	
v	kategórii	 seniorov	 bronzovú	
medailu.	Kvarteto	Jana	Gereková,	
Natália	Prekopová,	Miroslav	Matiaško,	
Matej	 Kazár	 zaostalo	 za	 víťaznými	 Rusmi	
o	1:02,9	min.

Natália	 Prekopová:	 „Som veľmi rada, že 
sme získali medailu na domácom podujatí 
a práve v tomto zložení. Na strelnici mi vy
šla streľba 100%, bez dobíjania a bežecky 
sa mi darilo držať krok so súpermi.“
Jana	Gereková:	„Som veľmi rada, že sme zo
stavili  tím, ktorý dokáže bojovať o medaile. 
Každý člen štafety odviedol výborný výkon, 
čoho je tretie miesto dôkazom. Urobili sme 
aj niekoľko chýb, ktoré nás stáli ešte lepšie 
umiestnenie, ale bronz je výborný výsledok 
ako štart do novej sezóny.“

Matej	Kazár:	„V náročných tímových prete
koch sme získali vzácne umiestnenie. Na 
úseku som sa vytrápil na strelnici.“
Miroslav	Matiaško:	,,Som veľmi rád, že sme 
vybojovali bronzovú medailu. Hlavne ma 
teší, že aj po malých zaváhaniach na strel
nici sme sa ako kolektív nevzdávali a bojo
vali sme až do konca.“

Singlisti	 Michal	 Martikán,	 Alexander	 Slafkov-
ský	a	Matej	Beňuš	si	vybojovali	 titul	majstrov	
Európy	s	náskokom	4,21	sekundy	pred	Čech-
mi	a	6,90	sekundy	pred	Francúzmi.

Michal	 Martikán:	 „Tešíme sa, je to veľký 
úspech, ale rozhodujúca je pre mňa 
až nedeľa. Tieto preteky som bral ako 
vhodnú prípravu na ňu, pretože niektoré 
prejazdy sa na finále individuálnych sú
ťaží nemení. Musím sa ešte poďakovať 
divákom, ktorí boli fantastickí. Je to síce 

väčší psychický tlak bojovať o medailu 
doma, ale na druhej strane vás to ženie  
k ešte lepším výkonom.“
Alexander	Slafkovský:	„Preteky sme zvládli 
fantasticky. Išli s prehľadom, cítili sme aj 
divácku podporu, čo bolo super. Je nád
herné tešiť sa z titulu majstrov Európy.  
O to s lepším pocitom pôjdeme do finále 
individuálnych pretekov.“

čat. Matej KAZÁR,
rtn. Miroslav MATIAŠKO,

Jana GEREKOVÁ,
Natália PREKOPOVÁ

Majstrovstvá Európy,
Osrblie, 13. – 15. 8. 2010

3. miesto, letný	biatlon,	mix	štafeta
Reprezentačný tréner:

Milan	Gašperčík

Michal MARTIKÁN,
Alexander SLAFKOVSKÝ

Majstrovstvá Európy,  
Čunovo, 13. – 15. 8. 2010
1. miesto, vodný	slalom,	hliadky	3x	C1
Tréner: Jozef	Martikán
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Slováci	 ovládli	 najmä	 finále	 C1	 mužov,	 ktoré	
bolo	 slovenským	 koncertom.	 Titul	 šampióna	
starého	kontinentu	štvrtýkrát	v	rade	získal	Mi-
chal	Martikán,	strieborný	stupienok	patril	Ma-
tejovi	Beňušovi.	 Totálny	 úspech	slovenských	
farieb	zvýraznil	ziskom	bronzu	Alexander	Slaf-
kovský,	ktorý	vyhral	semifinále,	vo	finále	však	
trocha	zaváhal.	

„Od vrchu som urobil pár chybičiek, ne
malo to sklz ako v prvej jazde. V závere 
som to trochu riskol, keďže som vedel, 
že nejdem dostatočne rýchlo. Verím, že 
v budúcnosti tento trojnásobný úspech 
zopakujeme. Bolo by krásne, ak by sa to 
podarilo už v Tacene.“

Finále	C1	bolo	slovenským	koncertom,	za	ro-
dákom	 z	Liptovského	 Mikuláša	 skončili	 jeho	
krajania	Matej	Beňuš	a	Alexander	Slafkovský.	
Michal	 Martikán	 potvrdil	 aj	 v	Čunove	 svoju	
pozíciu	najlepšieho	kanoistu	na	divokej	vode	
v	histórii	a	na	XI.	majstrovstvách	Európy	rozší-
ril	svoju	medailovú	zbierku	o	ďalšie	dve	zlaté	
medaily.	

„Chcel som ísť ešte rýchlejšie. Teším sa, 
že som uspel na trati, ktorá bola postave
ná viac pre pravákov, ja pádlujem vľavo. 
Oveľa spokojnejší by som však bol, ak by 
som išiel čas na úrovni víťaza kajaku. Je 
to fantastický pocit, že som získal štvrté 
zlato z ME pred týmito úžasnými divák
mi.“

Alexander SLAFKOVSKÝ

Majstrovstvá Európy,
Čunovo, 13. – 15. 8. 2010
3. miesto, vodný	slalom,	C1

Tréner: Jozef	Martikán

Michal MARTIKÁN

Majstrovstvá Európy,
Čunovo, 13. – 15. 8. 2010
1. miesto, vodný	slalom,	C1
Tréner:  Jozef	Martikán
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Od	úvodných	metrov	bolo	jasné,	že	o	titule	sa	
bude	 rozhodovať	 medzi	 Mariánom	 a	Attilom		
Havasom.	 V	 tretej	 rozjazde	 sa	 však	 Havaso-
vi	 rozpadol	 motor	 a	bolo	 po	 súboji.	 Marián	
si	 jedným	 prvým	 a	dvoma	 druhými	 miestami	
zabezpečil	 titul	 majstra	 Európy	 pred	 Jiřím	
Mašekom	 z	Českej	 republiky	 a	nešťastným		
Havasom.	Bola	to	náplasť	na	predchádzajúce	
poruchy,	 ktoré	 nášmu	 pretekárovi	 sťažovali	
cestu	za	obhajobou	titulu	majstra	sveta	v	krá-
ľovskej	kubatúre.

„Úžasné, konečne preteky bez väčších 
problémov... Dráha, ktorá je v Berlíne, 
patrí medzi najťažšie na svete, preto si 
cením tento skalp trocha viac... :)“

O	zisk	striebornej	medaily	sa	postaral	v	kano-
istickom	 slalome	 v	K1	 Miroslav	 Urban,	 ktorý	
našiel	 premožiteľa	 až	 vo	 finále,	 keď	 bol	 nad	
jeho	 sily	 Slovinec	 Simon	 Brus.	 Urban	 si	 pri-
pravil	pekný	darček	k	blížiacim	sa	16.	narode-
ninám,	ktoré	oslávi	30.	augusta.	
Ivan	Cibák:	„Mňa osobne Miro Urban veľ
mi príjemne prekvapil, pretože s touto 
medailou som nerátal. Predsa len, v Sin
gapure sa jazdil slalom s ôsmimi bránka
mi na hladkej vode a on je zvyknutý viac 
na divokú. Napriek tomu však aj novinku 
zvládol výborne a som rád, že máme ďal
šiu medailu.“

Marián JUNG

Majstrovstvá Európy, 
Berlín, 14. – 15. 8. 2010

1. miesto, vodný	motorizmus,	O-700
Tréner: Ján	Miškovič

Miroslav URBAN

Olympijské hry mládeže,
Singapur, 16. – 22. 8. 2010
2. miesto, vodný	slalom,	K1
Tréner: 	Ivan	Cibák
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Slovenský	 reprezentant	 v	rýchlostnej	 kanoi-
stike	Marián	Ostrčil,	ktorý	si	vo	finále	C1	mu-
žov	 na	 5000	 metrov	 na	 38.	 majstrovstvách	
sveta	 v	poľskej	 Poznani	 vybojoval	 bronzovú	
medailu,	 bol	 po	 úspešných	 pretekoch	 veľmi	
šťastný	a	spokojný.
„Celú trať som ťažil z dobrého štartu, pri 
ktorom som sa vyhol zvyčajným kolíziám. 
Bolo vidieť, kto má koľko natrénované, 

Marián OSTRČIL

Majstrovstvá sveta,
Poznaň, 18. – 22. 8.2010

3. miesto, rýchlostná	kanoistika,
5	000	m,	C1

Tréner: Slavomír	Kňazovický

kto môže stáť na stupni víťazov. Pred 
pretekmi som sa vôbec nezaťažoval úva
hami o želanom umiestnení, pretože na 
takej dlhej trati sa môže všeličo stať.“

Slovenská	výprava	je	bohatšia	o	ďalšiu	medai-
lu.	 Nečakane	 sa	 o	ňu	 postaral	 kajakár	 Peter	
Gelle	v	K1	mužov	na	500	m,	keď	skončil	dru-
hý	a	patrí	mu	striebro.	Je	to	len	druhá	sloven-
ská	medaila	v	kajakárskom	singli	v	ére	štátnej	
samostatnosti.
„Vôbec som nečakal takýto výsledok, na
koľko som štartoval K1 – 500 m iba ako 
doplnkovú  disciplínu.  Moja  hlavná trať 
bola K2 na 1000 m, ktorá je olympijská. 
Ale aj napriek vyradeniu z OH sa aj na tej
to trati pozbierala obrovská konkurencia 
a ja by som nikdy nečakal, že by som sa 
medzi nich vedel už zaradiť a nie to zís
kať medailu.“

des. Peter GELLE

Majstrovstvá sveta,
Poznaň, 18. – 22. 8.2010
2. miesto, rýchlostná	kanoistika,500	m,	K1
Tréner: por.	Radovan	Šimočko
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Slovenskí	 reprezentanti	 si	 na	 IV.	 akademic-
kých	 majstrovstvách	 sveta	 v	rýchlostnej	 ka-
noistike	 v	poľskej	 Poznani,	 kde	 štartovali	
pretekári	 z	23	 krajín,	 vybojovali	 2	 zlaté	 a	2	
strieborné	medaily.	Peter	Gelle	sa	stal	v	nede-
ľu	akademickým	majstrom	sveta	v	singlkajaku	
na	 500	 metrov.	 Dvadsaťšesťročný	 odchova-
nec	 štúrovskej	 kanoistiky	 po	 sobotňajšom	
striebre	na	1000	metrovej	trati	zvíťazil	v	nede-
ľu	s	náskokom	1,192	sekundy.

„Dúfal som, že vyhrám. Hovoril som si, 
že keď som bol pred týždňom na senior
ských MS v nabitej konkurencii striebor
ný, teraz by sa patrilo získať zlato. Som 
rád, že to vyšlo. Bolo trochu chladno, 
počasie v Poznani nebolo ideálne, ale 
našťastie som to zvládol a dobre to dopa
dlo. Po 300 metroch som cítil, že zlato mi 
už neunikne. Viedol som s náskokom ce
lej lode a posledné dve bójky som mohol 
už aj vypustiť.“

Marián	Jung	obhajoval	titul	majstra	sveta	v	jed-
nej	 z	najprestížnejších	 kategórií	 vo	 vodnom	
motorizme,	a	to	v	seriáli	Formula	500.	Počas	
celého	 seriálu	 ho	 prenasledovali	 problémy	
s	motorom,	úspechy	v	jednotlivých	kolách	sa	
striedali	so	zlyhávaním	motora.	V	posledných	
pretekoch	sezóny	však	Marián	suverénne	vy-
hral	a	do	jeho	vitríny	tak	putuje	ďalšia,	tentoraz	
bronzová	medaila.	

	„Obtiažne, náročné a boj do posledného 
metra... Ale podarilo sa...“

des. Peter GELLE

Akademické majstrovstvá sveta,
Poznaň, 28. – 29. 8. 2010

1. miesto, rýchlostná	kanoistika,	500	m,	K1
2. miesto, rýchlostná	kanoistika,	1000	m,	K1

Tréner:  por.	Radovan	Šimočko

Marián JUNG

Majstrovstvá sveta,
Boretto, 6. 9. 2010
3. miesto, vodný	motorizmus,	F-500
Tréner: Ján	Miškovič
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Slovenskí	 vodní	slalomári	 získali	 zlatú	medai-
lu	v	súťaži	družstiev	3x	C1	na	majstrovstvách	
sveta	v	slovinskom	Tacene.	Družstvo	v	zlože-
ní	Michal	Martikán,	Matej	Beňuš	a	Alexander	
Slafkovský	predviedlo	na	rieke	Sáva	bezchyb-
nú	 jazdu	 a	v	celkovom	 sumáre	 zdolalo	 dru-
hých	 Nemcov	 o	1,37	 s.	 Bronz	 si	 vybojovali	
Česi.

Michal	Martikán:	„Prvé tri bránky boli veľ
mi natesno, lebo voda tam veľmi pulzu
je. Prešli sme ich s prehľadom, aj keď to 
nebolo najrýchlejšie. Sme spokojní, že 
sme obhájili titul, čo je vždy ťažšie ako 

prvýkrát vyhrať.  Ďakujem chalanom, že 
som mohol byť v tomto skvelom tíme.“
Alexander	Slafkovský:	„Je to krásna bodka 
za majstrovstvami sveta. Mne osobne sa 
išlo perfektne. Bolo to o tom, že sme rie
šili situácie za chodu. Napokon sme ich 
vyriešili najlepšie, ako sa dalo. Je to veľ
ký tímový úspech.“

Kanoista	Michal	Martikán	ešte	ani	raz	vo	svojej	
kariére	neodchádzal	z	majstrovstiev	sveta	bez	
medaily	 v	súťaži	 singlkanoistov.	 Svoju	 zbier-
ku	cenných	kovov	 rozšíril	 v	nedeľu	o	striebro	
z	Tacenu.	 Cenný	 kov	 získal	 už	 na	 desiatom	
šampionáte	v	rade,	k	tomu	treba	ešte	možno	
prirátať	štyri	medaily	z	olympijských	hier	v	ro-
koch,	keď	sa	MS	nekonajú.
„Nebyť toho jedného dotyku s bránkou, 
potom by bola moja semifinálová jazda 
pomerne dobrá, keďže som nešiel na 

Michal MARTIKÁN

Majstrovstvá sveta,
Tacen,  9. – 12. 9. 2010

2. miesto,	vodný	slalom,	C1
Tréner: Jozef	Martikán

doraz. V niektorých miestach bola lepšia 
ako finálová. Vo finále som vyšiel z pro
tiprúdnej bránky trochu vysoko, chytilo 
ma to do valca a stratil som možnosť lep
šieho umiestnenia. V Tacene je to stále 
rovnako, raz človeku niekde vyjde voda, 
inokedy nie.“

Michal MARTIKÁN,
Alexander SLAFKOVSKÝ

Majstrovstvá sveta,
Tacen, 9. – 12. 9. 2010
1. miesto, vodný	slalom,	hliadky	3x	C1
Tréner: Jozef	Martikán
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Na	 3.	 akademických	 majstrovstvách	 sve-
ta	 v	športovej	 streľbe	 v	poľskom	 Wroclave	
sa	 o	prvú	 medailu	 pre	 Slovensko	 postarali	
puškárky	 Daniela	 Pešková,	 Ivana	 Švecová	
a	Katarína	 Grečnárová.	 Svojimi	 výkonmi	 si	
v	eliminácii	 športovej	 pušky	 na	 60	 výstrelov	
poležiačky	 zabezpečili	 prvenstvo	 v	súťaži	
družstiev	(1746).
„Vo Wroclave bolo veľmi zlé počasie, kto
ré sa odzrkadlilo aj na slabších výsled

Ivana ŠVECOVÁ

Akademické majstrovstvá sveta,
Wroclav, 17. 9. 2010

1. miesto, športová	streľba,	družstvá,	ŠPu	60	
Tréner: Tibor	Kiss

koch, ale napokon sme to ustáli a mohli 
sa tešiť z triumfu. Je to moja prvá aka
demická medaila, vždy som po nej túžila 
a využila som týmto poslednú šancu na 
jej zisk.“

Slovenská	 miešaná	 štafeta	 v	zostave	 Jana	
Gereková,	 Ľubomíra	 Kalinová,	 Matej	 Kazár	
a	Dušan	Šimočko	obsadila	hneď	v	úvodných	
pretekoch	 na	 2x6	 +	 2x7,5	 km	 tretie	 miesto	
a	v	konkurencii	 ôsmich	 tímov	 si	 vybojovala	
bronzové	medaily.	Slováci	 zaostali	 za	 víťazmi	
o	1:12,0	min.

Dušan	 Šimočko:	 „Som 
rád, že som mohol pri

spieť k medailovej žatve 
výpravy slovenskej reprezen

tácie aj podielom na medaile 
v mix štafete.“

Matej	Kazár:	„Na trati som sa bežecky cí
til výborne, streľba bola kvalitná, čo viac 
si priať! “
Jana	Gereková:	„Moje účinkovanie v prete
ku nezačalo podľa predstáv. Dve trestné 
kolá nás odsunuli na posledné miesta, 
ale druhá strelecká položka bola naštar
tovaním – odvtedy štafeta len stúpala, až 
na konečné 3. miesto, čomu som veľmi 
rada. Tretie miesto a bronzová medaila je 
výborný vstup do pretekov MS, aj do blí
žiacej sa zimnej sezóny.“

čat. Dušan ŠIMOČKO,
čat. Matej KAZÁR,
Jana GEREKOVÁ,
Ľubomíra KALINOVÁ

Majstrovstvá sveta v letnom biatlone,
kolieskové lyže, Duszniki, 23. – 26. 9. 2010
3. miesto, letný	biatlon,	kolieskové	lyže,
mix	štafeta
Šéftréner reprezentácie:
Milan	Gašperčík
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V	pretekoch	mužov	Slováci	kraľovali.	Šimočko	
predviedol	perfektný	bežecký	výkon	a	na	ces-
te	na	najvyšší	stupienok	ho	nezastavili	ani	dva	
chybné	výstrely	-	po	jednom	v	ľahu	i	stoji,	po	
každom	musel	odbehnúť	aj	150	m	dlhý	trest-
ný	okruh.	Kazár	v	ľahu	nezostrelil	 jeden	terč,	
stojku	 zvládol	 bezchybne,	 ale	 za	 svojím	 od-
dielovým	 i	 reprezentačným	 kolegom	 zaostal	
o	1,5	s.

	„Po nevydarenej letnej príprave, v ktorej 
som mal veľa zranení, som neočakával 
na týchto MS veľké úspechy. Zisk titulu 
majstra sveta v rýchlostných pretekoch 
ma teda príjemne prekvapil. V stíhacích 
pretekoch som zaváhal na strelnici, kon
krétne na druhej ležke, kde som netrafil 
3 terče a musel som absolvovať trestné 
okruhy, čo ma pripravilo o druhý titul maj
stra sveta. Dúfam, že táto dobrá športová 
forma sa prejaví aj v zimnej sezóne.“

Majstrovstvá	sveta	zakončil	veľkým	úspechom	
pre	 Slovensko	 Matej	 Kazár.	 V	 záverečných	
pretekoch	 šampionátu	 v	stíhačke	 mužov	 na	
12,5	 km	 na	 kolieskových	 lyžiach	 triumfoval	
a	vybojoval	si	už	tretiu	medailu	na	týchto	MS.	
V	strhujúcom	finiši	o	9	desatín	sekundy	zdolal	
dovtedy	vedúceho	Rusa	Timofeja	Lapšina.
„Rýchlostné preteky  s Dušanom som 
tesne prehral, tešil som sa z nášho hi
storického úspechu. Po kvalitnom behu 
si môžem vyčítať len váhavú streľbu 
v ľahu.“

„Stíhacie preteky  boli to jedny z najťaž
ších pretekov v mojej kariére, od prvej 
streľby sa poradie značne menilo, od
stupy boli tesné. Rozhodovala posledná 
stojka, po ktorej som odchádzal na dru
hom mieste tesne za vedúcim preteká
rom, s ktorým som zvádzal ťažký boj až 
do cieľa. Nasledoval neuveriteľný pocit 
z víťazstva.

Vďaka za  podporu  a prácu Pavlovi Ko
belovi, Denisovi, Paľovi, Marekovi, dokto
rom, trénerom, DUKLE a celému tímu.“

čat. Dušan ŠIMOČKO

Majstrovstvá sveta v letnom biatlone,
kolieskové lyže, Duszniki, 23. – 26. 9. 2010

1. miesto, letný	biatlon,	kolieskové	lyže,
rýchlostné	preteky

Tréner: Dušan	Šimočko	st.

čat. Matej KAZÁR

Majstrovstvá sveta v letnom biatlone,
kolieskové lyže, Duszniki, 23. – 26. 9. 2010
2. miesto, letný	biatlon,	kolieskové	lyže,	
rýchlostné	preteky
1. miesto, letný	biatlon,	kolieskové	lyže,
stíhacie	preteky
Tréner:  npor.	Pavel	Kobela
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Pre	 28-ročnú	 Kalinovú,	 ktorá	 začínala	 ako	
bežkyňa	na	lyžiach,	je	to	najlepší	individuálny	
biatlonový	 výsledok	 v	kariére.	 Základ	 svojho	
úspechu	položila	na	strelnici,	keď	ako	jediná	
z	celého	 štartového	 poľa	 obe	 položky	 v	ľahu		
i	stoji	zvládla	bezchybne.
„Je to moja historicky prvá „veľká“ me
daila v biatlone, čo ma utvrdilo v tom, 
že som sa dobre rozhodla pre biatlon. 
Hviezdy stáli nado mnou a všetko išlo 
tak ako malo, vyšiel aj beh na lyžiach, aj 
streľba.“

Slovenská	 reprezentantka	 Jana	 Purdjaková	
získala	na	28.	majstrovstvách	sveta	žien	v	kul-
turistike,	fitnes	a	body	fitnes	v	Mexico	City	už	
svoj	siedmy	titul	majsterky	sveta.	Tridsaťštyri-
ročná	Popradčanka	triumfovala	v	kategórii	do	
55	kg	a	okrem	toho	získala	aj	titul	absolútnej	
svetovej	šampiónky.	Celkovo	 je	 to	ôsme	slo-
venské	zlato	z	MS	žien.
„Konkurencia na MS je stále z roka na rok 
vyššia. Neviem posúdiť, ktorá súperka 
bola najvážnejšia, žiadnu však nepodce
ňujem. Mojou silnou stránkou je symetria 
a elegancia. Tohto roku som dominovala 
hlavne kvalitou a vyrysovanosťou.“

Sedemnásobná	majsterka	sveta	v	kulturistike	
žien	Jana	Purdjaková	doplnila	zbierku	svojich	
medailí	 v	americkom	Las	Vegas	ziskom	 titulu	
majsterky	sveta	 v	tlaku	na	 lavičke	 v	rámci	or-
ganizácie	Amateur	Athletic	Union	(AAU).	Nie-
lenže	obhájila	minuloročné	zlato	z	Laughlinu,	
ale	šampionát	AAU	vyhrala	už	štvrtý	raz	v	rade.

„S výsledkom som spokojná, podarilo sa 
mi obhájiť minuloročný titul, aj získať titul 
absolútnej majsterky.“

Ľubomíra KALINOVÁ

Majstrovstvá sveta v letnom biatlone,
kolieskové lyže, Duszniki, 23. – 26. 9. 2010

3. miesto, letný	biatlon,	kolieskové	lyže,
rýchlostné	preteky

Tréner: Milan	Gašperčík

Jana PURDJAKOVÁ

Majstrovstvá sveta,
Mexico City, 3. 10. 2010
1. miesto, kulturistika	do	55	kg,
absolútna	víťazka
Majstrovstvá sveta,
Las Vegas, 10. 10. 2010
1. miesto, tlak	na	lavičke
Tréner: Ľuboš	Čapka
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Na	 šampionáte	 sa	 predstavilo	 v	súbornom	
cvičení	 kata	 a	v	športovom	 zápase	 kumite	
približne	 700	 pretekárov	 zo	 42	 krajín	 sveta.	
Medzi	seniormi	 získali	Slováci	celkovo	osem	
vzácnych	kovov,	Klaudio	Farmadín	(do	84	kg)	
prispel	striebrom.

„V konkurencii vyše 40 krajín sa mi súťa
žilo výborne. Po prvom zápase s domá
cim Portugalcom, ktorý bol ťažký súper, 
som sa postupne rozbehol a v ďalších 
zápasoch som zdolal Iránca, Kanaďana, 
v semifinále Ukrajinca a vo finále som 
podľahol Rusovi Alijevovi. Finálový zápas 
bol vyrovnaný, kde takticky Rus rozhodol 
dvomi bodmi až v závere. Zo zisku medai
le mám samozrejme obrovskú radosť.“

“Po zverejnení výsledkov dopingových 
testov, uskutočnených po majstrov
stvách sveta a následnej diskvalifikácii 
pretekára na prvom mieste, Hussaina 
z Bahrainu, som sa posunul na tretiu 
priečku a teda stal som sa  medailistom 
MS 2010, z čoho som mal radosť nielen 
ja a moji najbližší, ale aj môj zamestnáva
teľ VŠC DUKLA Banská Bystrica.“

nrtm. Klaudio FARMADÍN

Majstrovstvá sveta,
Cascais, 3. 10. 2010 

2. miesto, karate,	goya-ryu
Tréner: Rudolf	Farmadín

Igor KOČIŠ

Majstrovstvá sveta, 
Baku, 7. 11. 2010
3. miesto, kulturistika	do	75	kg
Tréner: Igor	Kopček
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ŠPORTOVCI  VŠC DUKLA BANSKÁ BYSTRICA 
VO VÝSLEDKOCH 2010

MAJSTROVSTVÁ SVETA JUNIOROV V BIATLONE

TORSBY, ŠVÉDSKO, 27.1. – 31.1.2010

Juniori:

14.	miesto Natália	PREKOPOVÁ vytrvalostné	preteky

26.	miesto Natália	PREKOPOVÁ rýchlostné	preteky

19.	miesto Natália	PREKOPOVÁ stíhacie	preteky

9.	miesto Natália	PREKOPOVÁ štafeta

Dorastenci:

72.	miesto Ľubomír	LAPIN vytrvalostné	preteky

61.	miesto Ľubomír	LAPIN rýchlostné	preteky

14.	miesto Ľubomír	LAPIN štafeta

ZIMNÉ OLYMPIJSKÉ HRY

VANCOUVER, KANADA, 12.2. – 28.2.2010

1.	miesto Anastasia	KUZMINOVÁ biatlon,	rýchlostné	preteky

2.	miesto Anastasia	KUZMINOVÁ biatlon,	stíhacie	preteky

3.	miesto Pavol	HURAJT	 biatlon,	preteky	s	hromadným	štartom

5.	miesto Pavol	HURAJT	 biatlon,	vytrvalostné	preteky

7.	miesto Pavol	HURAJT biatlon,	rýchlostné	preteky

8.	miesto Anastasia	KUZMINOVÁ biatlon,	preteky	s	hromadným	štartom

10.	miesto Veronika	ZUZULOVÁ zjazdové	lyžovanie,	slalom

13.	miesto
HALINÁROVÁ,KUZMINOVÁ,	
PREKOPOVÁ,	GEREKOVÁ

biatlon,	štafeta

15.	miesto

rtn.	Miroslav	MATIAŠKO,
rtm.	Marek	MATIAŠKO,
čat.	Dušan	ŠIMOČKO,
Pavol	HURAJT

biatlon,	štafeta

16.	miesto Pavol	HURAJT	 biatlon,	stíhacie	preteky

18.	miesto čat.	Dušan	ŠIMOČKO	 biatlon,	vytrvalostné	preteky

33.	miesto rtm.	Marek	MATIAŠKO	 biatlon,	vytrvalostné	preteky

39.	miesto Anastasia	KUZMINOVÁ	 biatlon,	vytrvalostné	preteky

40.	miesto Jana	GEREKOVÁ biatlon,	rýchlostné	preteky

40.	miesto Jana	GEREKOVÁ biatlon,	stíhacie	preteky

43.	miesto Tomáš	ZMORAY skoky	na	lyžiach,	HS-140

44.	miesto Martina	HALINÁROVÁ	 biatlon,	vytrvalostné	preteky

46.	miesto	 Jana	GEREKOVÁ	 biatlon,	vytrvalostné	preteky

47.	miesto rtn.	Miroslav	MATIAŠKO	 biatlon,	vytrvalostné	preteky	

52.	miesto Tomáš	ZMORAY skoky	na	lyžiach,	HS	-	106

54.	miesto Martina	HALINÁROVÁ biatlon,	rýchlostné	preteky

66.	miesto rtm.	Marek	MATIAŠKO biatlon,	rýchlostné	preteky

75.	miesto čat.	Dušan	ŠIMOČKO biatlon,	rýchlostné	preteky

76.	miesto rtn.	Miroslav	MATIAŠKO biatlon,	rýchlostné	preteky

80.	miesto Ľubomíra	KALINOVÁ	 biatlon,	vytrvalostné	preteky

81.	miesto Ľubomíra	KALINOVÁ biatlon,	rýchlostné	preteky

Nedokončil	súťaž nrtm.	Martin	TEŠOVIČ štvorboby	

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY JUNIOROV A U26 V BIATLONE

OTEPÄÄ, ESTÓNSKO, 4.3. – 7.3.2010

14.	miesto Martin	OČENÁŠ rýchlostné	preteky

12.	miesto Martin	OČENÁŠ stíhacie	preteky

36.	miesto Martin	OČENÁŠ vytrvalostné	preteky

29.	miesto Jana	GEREKOVÁ rýchlostné	preteky

19.	miesto Jana	GEREKOVÁ stíhacie	preteky

33.	miesto Jana	GEREKOVÁ vytrvalostné	preteky

Juniori:

17.	miesto Natália	PREKOPOVÁ rýchlostné	preteky

20.	miesto Natália	PREKOPOVÁ vytrvalostné	preteky

22.	miesto Natália	PREKOPOVÁ stíhacie	preteky

HALOVÉ MAJSTROVSTVÁ SVETA V ATLETIKE

DAUHE, KATAR, 12.3. – 14.3.2010

6.	miesto Dana	VELĎÁKOVÁ trojskok

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY V ŠPORTOVEJ STREĽBE

MERAKER,	NÓRSKO,	10.3.	–	13.3.2010

3.	miesto rtn.	Juraj	TUŽINSKÝ VzPi	60

3.	miesto rtn.	Juraj	TUŽINSKÝ VzPi	60,	družstvá
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8.	miesto des.	Peter	PELACH VzBT	30+30

9.	miesto rtm.	Miroslav	JURČO VzBT	30+30

14.	miesto rtm.	Peter	PLÁNOVSKÝ VzBT	30+30

5.	miesto
des.	PELACH,	rtm.	JURČO,
rtm.	PLÁNOVSKÝ

VzBT	30+30,	družstvá

11.	miesto des.	Peter	PELACH VzBT	40	mix

12.	miesto rtm.	Miroslav	JURČO VzBT	40	mix

14.	miesto rtm.	Peter	PLÁNOVSKÝ VzBT	40	mix

4.	miesto
des.	PELACH,	rtm.	JURČO,
rtm.	PLÁNOVSKÝ

VzBT	40	mix,	družstvá

19.	miesto čat.	Zoltán	BALÁŽ VzPu	60

29.	miesto nrtm.	Jozef	GÖNCI VzPu	60

39.	miesto Michal	HOMOLA VzPu	60

9.	miesto
čat.	BALÁŽ,
nrtm.	GÖNCI,	HOMOLA

VzPu	60,	družstvá

Juniori:

15.	miesto Ivan	SISÁK VzPi	60

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY V PARASKI

PREDAZZO,	TALIANSKO,	11.3.	–	13.3.2010

16.	miesto des.	Róbert	JURIŠ individuálne	paraski

42.	miesto des.	Tomáš	MARCÍNEK individuálna	paraski

8.	miesto des.	JURIŠ,	des.	MARCÍNEK družstvo,	paraski

MAJSTROVSTVÁ SVETA V BIATLONE - MIXŠTAFETA

CHANTY-MANSIJSK,	RUSKO,	28.3.2010

14.	miesto

Jana	GEREKOVÁ,
Anastasia	KUZMINOVÁ,
Pavol	HURAJT,	
čat.	Dušan	ŠIMOČKO

mix.	štafeta		družstiev

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY V ZÁPASANÍ

BAKU,	AZERBAJDŽAN,	14.4.	–	18.4.2010

8.	miesto des.	Dušan	BABRNÁK voľný	štýl,	do	74	kg

8.	miesto des.	Marián	MIHÁLIK gréckorímsky	štýl,	do	84	kg

16.	miesto des.	Filip	KÖSZEGHY gréckorímsky	štýl,	do	96	kg

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY V DŽUDO

VIEDEŇ,	RAKÚSKO,	23.4.	–	25.4.2010

7.	miesto rtm.	Milan	RANDL do	90	kg

vyp.	v	2.k. rtm.	Zoltán	PÁLKOVÁCS do	100	kg

vyp.	v	1.k. slob.	Pavol	KUBENA do	73	kg

vyp.	v	1.k. Matúš	MILICHOVSKÝ do	81	kg

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY V KARATE

ATÉNY,	GRÉCKO,	7.5.	–	9.5.2010

vyp.	v	1.k. nrtm.	Klaudio	FARMADÍN kumite,	do	84	kg

7.	miesto nrtm.	Klaudio	FARMADÍN družstvo

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY V KULTURISTIKE

MAASTRICHT,	HOLANDSKO,	16.5.2010

1.	miesto rtm.	Štefan	HAVLÍK do	90	kg

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY JUNIOROV U-18 V MODERNOM PÄŤBOJI

VARNA,	BULHARSKO,	13.	–	16.5.2010

36.	mesto Elka	SEDÍLEKOVÁ štvorboj

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY JUNIOROV V MODERNOM PÄŤBOJI

COLEGA,	PORTUGALSKO,	24.5.2010

47.	miesto Tomáš	VRÁBEL individuálne	preteky

7.	miesto Tomáš	VRÁBEL družstvá

MAJSTROVSTVÁ SVETA V ZJAZDE NA DIVOKEJ	

SORT,	ŠPANIELSKO,	9.6.	–	13.6.2010

2.	miesto Vladimír	VALA,	Jaroslav	SLUČIK C2,	klasický	zjazd

3.	miesto	
rtm.	Ján	ŠUTEK,
des.	Štefan	GREGA

C2,	klasický	zjazd

2.	miesto

Vladimír	VALA,	Jaroslav	SLUČIK
rtm.	Ján	ŠUTEK,
des.	Štefan	GREGA
Matúš	KUNHART,
rtn.	Peter	ŠOŠKA

C2,	hliadky	v	šprinte

3.	miesto

Vladimír	VALA,	Jaroslav	SLUČIK
rtm.	Ján	ŠUTEK,
des.	Štefan	GREGA
Matúš	KUNHART,
rtn.	Peter	ŠOŠKA

C2,	hliadky	v	klasickom	zjazde
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10.	miesto Ján	ŠUTEK,	Štefan	GREGA C2,	šprint

11.	miesto
Matúš	KUNHART,
rtn.	Peter	ŠOŠKA

C2,	šprint

14.	miesto
Vladimír	VALA,
Jaroslav	SLUČIK

C2,	šprint

13.	miesto
Matúš	KUNHART,
rtn.	Peter	ŠOŠKA

C2,	klasický	zjazd

MAJSTROVSTVÁ SVETA JUNIOROV DO 18r. V MODERNOM PÄŤBOJI

UPPSALA,	ŠVEDSKO,	11.6.2010

52.	miesto Elka	SEDÍLEKOVÁ individuálne	preteky

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY JUNIOROV V ZÁPASENÍ

SAMOKOV,	BULHARSKO,	3.	–	4.7.2010

11.	miesto Dávid	LENGYEL grécko-rímsky	štýl,	do	120	kg

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY V RÝCHLOSTNEJ KANOISTIKE

TRASONA,	ŠPANIELSKO,	3.	–	4.7.2010

3.	miesto Marián	OSTRČIL 5	000	m,	C1

4.	miesto des.	Rastislav	KOHÚT 500	m,	C1

7.	miesto
des.	Peter	GELLE,
čat.	Tomáš	MARTÍNEK

1	000	m,	K2

8.	miesto Marián	OSTRČIL 1	000	m,	C1

9.	miesto rtm.	Ľubomír	HAGARA 200	m,	C1

MAJSTROVSTVÁ SVETA JUNIOROV VO VODNOM SLALOME

FOIX,	FRANCÚZSKO,	8.	–	11.7.2010

9.	miesto
Martin	JAŠEK,
Lino	WEBBINK

C1,	hliadky

17.	miesto Miroslav	URBAN K1,	hliadky

19.	miesto Miroslav	URBAN K1

23.	miesto Martin	JAŠEK C1

31.	miesto Lino	WEBBINK C1

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY V MODERNOM PÄŤBOJI

DEBRECIN,	MAĎARSKO,	14.	–	18.7.2010

38.	miesto Lucia	KRŠŇÁKOVÁ individuálne	preteky

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY CESTNEJ CYKLISTIKE

ANKARA,	TURECKO,	17.	–	18.7.2010

15.	miesto Martin	MAHĎAR preteky	s	hromadným	štartom

67.	miesto Matej	VYŠŇA preteky	s	hromadným	štartom

MAJSTROVSTVÁ SVETA JUNIOROV V ZÁPASENÍ

BUDAPEŠŤ,	MAĎARSKO,	22.7.2010

12.	miesto Dávid	LENGYEL gréckorímsky	štýl,	do	120	kg

MAJSTROVSTVÁ SVETA CISM V PARAŠUTIZME

BUOCHS,	ŠVAJČIARSKO,	16.	–	24.7.2010

4.	miesto rtn.	Karol	ADAMČÍK celkové	hodnotenie

29.	miesto nrtm.	Peter	PLATKO celkové	hodnotenie

32.	miesto des.	Róbert	JURIŠ celkové	hodnotenie

39.	miesto des.	Tomáš	MARCINEK celkové	hodnotenie

8.	miesto Družstvo celkové	hodnotenie

5.	miesto rtn.	Karol	ADAMČÍK presnosť	pristátia

27.	miesto nrtm.	Peter	PLATKO presnosť	pristátia

33.	miesto des.	Tomáš	MARCINEK presnosť	pristátia

41.	miesto des.	Róbert	JURIŠ presnosť	pristátia

5.	miesto Družstvo presnosť	pristátia

13.	miesto rtn.	Karol	ADAMČÍK individuálna	akrobacia	

22.	miesto des.	Róbert	JURIŠ individuálna	akrobacia

32.	miesto nrtm.	Peter	PLATKO individuálna	akrobacia

48.	miesto des.	Tomáš	MARCINEK individuálna	akrobacia

22.	miesto Družstvo skupinová	akrobacia

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY V ATLETIKE

BARCELONA,	ŠPANIELSKO,	27.7.	–	1.8..2010

7.	miesto nrtm.	Matej	TÓTH 20	km	chôdza	

7.	miesto Dana	VELĎÁKOVÁ trojskok

9.	miesto Jana	VELĎÁKOVÁ diaľka

10.	miesto čat.	Peter	HORÁK výška

13.	miesto Dušan	MAJDAN 50	km	chôdza

17.	miesto Anton	KUČMÍN 20	km	chôdza

20.	miesto Martin	BENÁK oštep
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23.	miesto rtn.	Miloslav	KONOPKA kladivo

Nedokončil nrtm.	Miloš	BÁTOVSKÝ 50	km	chôdza

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY JUNIOROV V RÝCHLOSTNEJ KANOISTIKE

MOSKVA,	RUSKO,	30.7.	–	1.8.2010

3.	miesto Marcel	VIRGA,	Tomáš	ZIGO 200	m,	K2

5.	miesto

Boris	VISZLAY,
Andrej	DIVINEC,
Martin	JANKOVEC,
Ľubomír	BEŇO

1	000	m,	K4,	do	23	rokov

8.	miesto Andrej	KLUČÁR 500	m,	K2,	do	23	rokov

10.	miesto Andrej	KLUČÁR 200	m,	K2,	do	23	rokov

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY VO VODNOM MOTORIZME

KRIEBSTEIN,	NEMECKO,	31.7.	–	1.8.2010

2.	miesto Michal	KOŠÚT OSY	400

MAJSTROVSTVÁ SVETA V ŠPORTOVEJ STREĽBE

MNÍCHOV,	NEMECKO,	31.7.	–	8.8.2010

2.	miesto rtm.	Miroslav	JURČO BT	40	mix

2.	miesto
des.	PELACH,	rtm.	JURČO,
rtm.	PLÁNOVSKÝ

BT	40	mix,	družstvá

3.	miesto
PELACH,	JURČO,
PLÁNOVSKÝ

VzBT	40	mix,	družstvá

3.	miesto
PELACH,	JURČO,
PLÁNOVSKÝ

BT	30+30,	družstvá

10.	miesto čat.	Zoltán	BALÁŽ VzPu	60

46.	miesto rtn.	Juraj	TUŽINSKÝ VzPi	60

12.	miesto rtn.	Juraj	TUŽINSKÝ VzPi	60,	družstvo

7.	miesto des.	Peter	PELACH VzBT	30+30

18.	miesto rtm.	Miroslav	JURČO VzBT	30+30

28.	miesto rtm.	Peter	PLÁNOVSKÝ VzBT	30+30

6.	miesto
des.	PELACH,	rtm.	JURČO,
rtm.	PLÁNOVSKÝ

VzBT	30+30,	družstvá

5.	miesto des.	Peter	PELACH VzBT	40	mix

19.	miesto rtm.	Peter	PLÁNOVSKÝ VzBT	40	mix

21.	miesto rtm.	Miroslav	JURČO VzBT	40	mix

6.	miesto des.	Peter	PELACH BT	40	mix

22.	miesto rtm.	Peter	PLÁNOVSKÝ BT	40	mix

10.	miesto des.	Peter	PELACH BT	30+30

13.	miesto rtm.	Peter	PLÁNOVSKÝ BT	30+30

19.	miesto rtm.	Miroslav	JURČO BT	30+30

Juniori:

53.	miesto Ivan	SISÁK VzPi	60

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY JUNIOROV VO VODNOM SLALOME

MARKKLEEBERG,	NEMECKO,	6.	–	7.8.2010

4.	miesto Miroslav	URBAN 3x	K1,	hliadky

7.	miesto
Martin	JAŠEK,
Lino	WEBBINK

3x	C1,	hliadky

13.	miesto Martin	HALČIN 3x	K1,	hliadky,	do	23	rokov

10.	miesto Martin	HALČIN K1,	do	23	rokov

14.	miesto
Miroslav	DANKO,
Miroslav	MATEJKA

C2,	do	23	rokov

18.	miesto Miroslav	URBAN K1

20.	miesto Martin	JAŠEK C1

28.	miesto Lino	WEBBNIK C1

MAJSTROVSTVÁ SVETA CISM V ZÁPASENÍ

LAHTI,	FÍNSKO,	10.	–	15.8.2010

3.	miesto des.	Filip	KÖSZEGHY gréckorímsky	štýl,	do	96	kg

3.	miesto des.	Marián	MIHÁLIK gréckorímsky	štýl,	do	84	kg

8.	miesto des.	Dušan	BABRNÁK voľný	štýl,	do	74	kg

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY VO VODNOM SLALOME

ČUNOVO,	SLOVENSKO,	13.	–	15.8.2010

1.	miesto Michal	MARTIKÁN C1

1.	miesto
Michal	MARTIKÁN,	
Alexander	SLAFKOVSKÝ	

3x	C1

3.	miesto Alexander	SLAFKOVSKÝ C1

4.	miesto rtn.	Tomáš	MRÁZ K1

6.	miesto Tomáš	KUČERA,	Ján	BÁTIK C2

9.	miesto rtn.	Ján	ŠAJBIDOR K1
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5.	miesto
rtn.	Ján	ŠAJBIDOR,
rtn.	Tomáš	MRÁZ

3x	K1

5.	miesto Tomáš	KUČERA,	Ján	BÁTIK 3x	C2

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY V PLÁVANÍ

BUDAPEŠŤ,	MAĎARSKO,	10.	–	15.8.2010

38.	miesto Matej	KUCHÁR 50	m	prsia

55.	miesto Matej	KUCHÁR 50	m	voľný	spôsob

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY VO VODNOM MOTORIZME

BERLÍN-GRUNAU,	NEMECKO,	13.	–	15.8.2010

1.	miesto Marián	JUNG O	-	700

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY V LETNOM BIATLONE

OSRBLIE,	SLOVENSKO,	12.	–	15.8.2010

1.	miesto čat.	Matej	KAZÁR rýchlostné	preteky

1.	miesto čat.	Matej	KAZÁR stíhacie	preteky

2.	miesto Jana	GEREKOVÁ rýchlostné	preteky

3.	miesto

čat.	Matej	KAZÁR,
rtn.	Miroslav	MATIAŠKO
Jana	GEREKOVÁ,	
Natália	PREKOPOVÁ

štafeta	mix

16.	miesto Martin	OČENÁŠ rýchlostné	preteky

24.	miesto rtn.	Miroslav	MATIAŠKO rýchlostné	preteky

17.	miesto Ľubomíra	KALINOVÁ rýchlostné	preteky

19.	miesto Natália	PREKOPOVÁ rýchlostné	preteky

8.	miesto rtn.	Miroslav	MATIAŠKO stíhacie	preteky

21.	miesto Martin	OČENÁŠ stíhacie	preteky

10.	miesto Natália	PREKOPOVÁ stíhacie	preteky

15.	miesto Ľubomíra	KALINOVÁ stíhacie	preteky

OLYMPIJSKÉ HRY MLÁDEŽE

SINGAPORE,	SINGAPOR,	16.	–	22.8.2010

2.	miesto Miroslav	URBAN vodný	slalom,	K1

8.	miesto Katarína	STRMEŇOVÁ atletika,	5	000	m	chôdza

23.	miesto Elka	SEDÍLEKOVÁ moderný	päťboj

MAJSTROVSTVÁ SVETA V RÝCHLOSTNEJ KANOISTIKE

POZNAŇ,	POĽSKO,	19.	–	22.8.2010

2.	miesto des.	Peter	GELLE K1,	500	m	

3.	miesto Marián	OSTRČIL C1,	5	000	m

11.	miesto Marián	OSTRČIL C1,	1	000	m	

13.	miesto rtm.	Ľubomír	HAGARA C1,	1	000	m	

18.	miesto Ľubomír	BEŇO K1,	500	m	

18.	miesto
des.	Peter	GELLE,
Tomáš	MARTÍNEK

K2,	1	000	m	

AKADEMICKÉ MAJSTROVSTVÁ SVETA V RÝCHLOSTNEJ KANOISTIKE

POZNAŇ,	POĽSKO,	27.	–	29.8.2010

1.	miesto des.	Peter	GELLE K1,	500	m	

2.	miesto des.	Peter	GELLE K1,	1	000	m	

5.	miesto
Ľubomír	BEŇO,
Boris	VISZLAY

K4,	200	m	

6.	miesto rtm.	Ľubomír	HAGARA C1,	500	m	

5.	miesto Ľubomír	BEŇO K2,	500	m

7.	miesto
des.	Peter	GELLE,
Ľubomír	BEŇO,	
Boris	VISZLAY

K4,	1	000	m	

5.	miesto
Ľubomír	BEŇO,
Boris	VISZLAY

K4,	500	m	

4.	miesto rtm.	Ľubomír	HAGARA C1,	200	m	

5.	miesto
des.	Peter	GELLE,
Ľubomír	BEŇO

K2,	200	m

MAJSTROVSTVÁ SVETA V PARAŠUTIZME

NIKŠIC,	ČIERNA	HORA,	28.	–	4.9.2010

6.	miesto

rtn.	Karol	ADAMČÍK,
des.	Róbert	JURIŠ,	
nrtm.	Peter	PLATKO,
des.	Tomáš	MARCINEK

celkové	umiestnenie,	družstvá

6.	miesto

rtn.	Karol	ADAMČÍK,
des.	Róbert	JURIŠ,	
nrtm.	Peter	PLATKO,
des.	Tomáš	MARCINEK

akrobacia,	družstvá
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9.	miesto

rtn.	Karol	ADAMČÍK,
des.	Róbert	JURIŠ,	
nrtm.	Peter	PLATKO,
des.	Tomáš	MARCINEK

presnosť	pristátia,	družstvá

12.	miesto rtn.	Karol	ADAMČÍK celkové	umiestnenie

23.	miesto	 des.	Róbert	JURIŠ celkové	umiestnenie

28.	miesto nrtm.	Peter	PLATKO celkové	umiestnenie

52.	miesto des.	Tomáš	MARCINEK celkové	umiestnenie

22.	miesto rtn.	Karol	ADAMČÍK akrobacia

35.	miesto	 des.	Róbert	JURIŠ akrobacia

41.	miesto nrtm.	Peter	PLATKO akrobacia

44.	miesto des.	Tomáš	MARCINEK akrobacia

15.	miesto rtn.	Karol	ADAMČÍK presnosť	pristátia

15.	miesto	 des.	Róbert	JURIŠ presnosť	pristátia

15.	miesto nrtm.	Peter	PLATKO presnosť	pristátia

72.	miesto des.	Tomáš	MARCINEK presnosť	pristátia

MAJSTROVSTVÁ SVETA VO VODNOM MOTORIZME

BORETTO,	TALIANSKO,	6.9.2010

3.	miesto Marián	JUNG F	-	500

MAJSTROVSTVÁ SVETA V DŽUDE

TOKIO,	JAPONSKO,	8.	–	12.9.2010

vyp.	v	2.	k. rtm.	Zoltán	PÁLKOVÁCS do	100	kg	

vyp.	v	1.	k. rtm.	Milan	RANDL do	90	kg

MAJSTROVSTVÁ SVETA V ZÁPASENÍ

MOSKVA,	RUSKO,	9.	–	12.9.2010

22.	miesto des.	Dušan	BABRNÁK voľný	štýl,	do	74	kg

28.	miesto des.	Filip	KÖSZEGHY gréckorímsky	štýl,	do	96	kg

35.	miesto. des.	Marián	MIHÁLIK gréckorímsky	štýl,	do	84	kg

MAJSTROVSTVÁ SVETA VO VODNOM SLALOME

TACEN,	SLOVINSKO,	9.	–	12.9.2010

2.	miesto Michal	MARTIKÁN C1

1.	miesto
Michal	MARTIKÁN,	
Alexander	SLAFKOVSKÝ

3x	C1

5.	miesto Alexander	SLAFKOVSKÝ C1

10.	miesto Tomáš	KUČERA-Ján	BÁTIK C2

4.	miesto Tomáš	KUČERA-Ján	BÁTIK 3x	C2

7.	miesto	
rtn.	Ján	ŠAJBIDOR,
rtn.	Tomáš	MRÁZ

3x	K1

37.	miesto	 rtn.	Ján	ŠAJBIDOR K1

81.	miesto rtn.	Tomáš	MRÁZ K1

AKADEMICKÉ MAJSTROVSTVÁ SVETA V ŠPORTOVEJ STREĽBE

WROCLAV,	POĽSKO,	16.	–	19.9.2010

1.	miesto Ivana	ŠVECOVÁ ŠPu	60,	družstvá

9.	miesto Ivana	ŠVECOVÁ ŠPu	60

20.	miesto Ivan	SISÁK VzPi	60

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY JUNIOROV V DŽUDE

SAMOKOV,	BULHARSKO,	17.	–	19.9.2010

vyp.	v	1.k. Miroslav	DZÚR do	90	kg

vyp.	v	1.k. Dušan	HEGEDÜS do	81	kg

MAJSTROVSTVÁ SVETA VO VZPIERANÍ

ANTALYA,	TURECKO,	18.	–	26.9.2010

10.	miesto nrtm.	Martin	TEŠOVIČ dvojboj,	do	105	kg

8.	miesto nrtm.	Martin	TEŠOVIČ nadhod,	do	105	kg

14.	miesto nrtm.	Martin	TEŠOVIČ trh,	do	105	kg	

12.	miesto rtn.	Richard	TKÁČ dvojboj,	do	77	kg

13.	miesto rtn.	Richard	TKÁČ nadhod,	do	77	kg

16.	miesto rtn.	Richard	TKÁČ trh,	do	77	kg

30.	miesto des.	Michal	BELÁŇ nadhod,	do	56	kg	

MAJSTROVSTVÁ SVETA V LETNOM BIATLONE

DUSZNIKI,	POĽSKO,	23.	–	26.9.2010

3.	miesto

Jana	GEREKOVÁ,
Ľubomíra	KALINOVÁ
čat.	Matej	KAZÁR,
čat.	Dušan	ŠIMOČKO

mix	štafeta,	kolieskové	lyže

1.	miesto čat.	Dušan	ŠIMOČKO rýchlostné	preteky,	kolieskové	

2.	miesto čat.	Matej	KAZÁR rýchlostné	preteky,	kolieskové	

3.	miesto Ľubomíra	KALINOVÁ rýchlostné	preteky,	kolieskové	
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1.	miesto čat.	Matej	KAZÁR stíhacie	preteky,	kolieskové	lyže

4.	miesto Jana	GEREKOVÁ rýchlostné	preteky,	kolieskové	lyže

4.	miesto čat.	Dušan	ŠIMOČKO stíhacie	preteky,	kolieskové	lyže

10.	miesto Ľubomíra	KALINOVÁ stíhacie	preteky,	kolieskové	lyže

21.	miesto rtn.	Miroslav	MATIAŠKO rýchlostné	preteky,	kolieskové	lyže

Juniori:

5.	miesto
Natália	PREKOPOVÁ,	
Martina	CHRAPANOVÁ

mix	štafeta,	kolieskové	lyže

10.	miesto Natália	PREKOPOVÁ rýchlostné	preteky,	kolieskové	lyže

11.	miesto Natália	PREKOPOVÁ stíhacie	preteky,	kolieskové	lyže

MAJSTROVSTVÁ SVETA GOJA-RYA V KARATE

CASCAIS,	PORTUGALSKO,	3.10.2010

2.miesto nrtm.	Klaudio	FARMADÍN do	84	kg

MAJSTROVSTVÁ SVETA V KULTURISTIKE

MEXICO	CITY,	MEXICO,	3.10.2010

1.	miesto Jana	PURDJAKOVÁ do	55	kg

1.	miesto Jana	PURDJAKOVÁ absolutka	

MAJSTROVSTVÁ SVETA V TLAKU NA LAVIČKE

LAS	VEGAS,	USA,	10.10.2010

1.	miesto Jana	PURDJAKOVÁ tlak	na	lavičke

MAJSTROVSTVÁ SVETA JUNIOROV V DŽUDE

AGADIR,	MAROCO,	23.10.2010

vyp.	v	1.k. Miroslav	DZÚR do	90	kg

MAJSTROVSTVÁ SVETA V GYMNASTIKE

ROTTERDAM,	HOLANDSKO,	18.	–	24.10.2010

8.	miesto Samuel	PIASECKÝ bradlá

53.	miesto Samuel	PIASECKÝ viacboj

29.	miesto Samuel	PIASECKÝ hrazda

134.	miesto Samuel	PIASECKÝ prostné

161.	miesto Samuel	PIASECKÝ kruhy

162.	miesto Samuel	PIASECKÝ kôň	s	držadlami

MAJSTROVSTVÁ SVETA V KARATE

BELEHRAD,	SRBSKO,	27.	–	31.10.2010

vyp.	v	1.kole nrtm.	Klaudio	FARMADÍN karate,	kumite,	do	84	kg

MAJSTROVSTVÁ SVETA V KULTURISTIKE

BAKU,	AZERBAJDŽAN,	7.11.2010

3.	miesto Igor	KOČIŠ do	75	kg

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY JUNIOROV DO 23r. VO VZPIERANÍ

LIMASSOL,	CYPRUS,	27.11.	2010

5.	miesto Ondrej	KRUŽEL dvojboj,	nad	105	kg,	

4.	miesto Ondrej	KRUŽEL nadhod,	nad	105	kg

6.	miesto Ondrej	KRUŽEL trh,	nad	105	kg

9.	miesto Michal	POKUSA dvojboj,	nad	105	kg

9.	miesto Michal	POKUSA nadhod,	nad	105	kg

9.	miesto Michal	POKUSA trh,	nad	105	kg

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY V PLÁVANÍ V KRÁTKOM BAZÉNE

EIDHOVEN,	HOLANDSKO,	25.	–	28.11.2010

10.	miesto Roman	KUČÍK 50	m	voľný	spôsob

13.	miesto Roman	KUČÍK 50	m	motýlik

16.	miesto Roman	KUČÍK 100	m	voľný	spôsob

23.	miesto Matej	KUCHÁR 50	m	prsia

37.	miesto Matej	KUCHÁR 50	m	voľný	spôsob

MAJSTROVSTVÁ SVETA V PLÁVANÍ V KRÁTKOM BAZÉNE

DUBAJ,	SPOJENÉ	ARABSKÉ	EMIRÁTY,	15.	–	19.12.	2010

30.	miesto Roman	KUČÍK 50	m	voľný	spôsob

36.	miesto Roman	KUČÍK 50	m	motýlik

41.	miesto Matej	KUCHÁR 50	m	prsia
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V roku 2010 prekonali športovci VŠC DUKLA 
Banská Bystrica ziskom 46 medailí rekord 
z vlaňajška, pridali aj olympijskú šľahačku.

Športovci	 Vojenského	 športového	 centra	 DUKLA	
Banská	Bystrica	sa	mali	veru	čím	popýšiť	pri	bilan-
covaní	tohto	kalendárneho	roku.	Ziskom	46	medai-
lí	z	vrcholných	podujatí	prekonali	„duklisti“	rekordný	
úlovok	z	minulého.	V	porovnaní	s	rokom	2009	bol	
tohtoročný	komplet	hodnotnejší	aj	v	tom,	že	biatlo-
nisti	Anastasia Kuzminová	a	Pavol Hurajt	získali	
vo	februári	celú	zbierku	olympijských	medailí:	Na-
sťa	zlato	a	striebro,	Hurajt	bronz.	Z	DUKLY	pochá-
dza	tiež	šesť	majstrov	sveta	a	šesť	majstrov	Európy.	

Najlepšou	športovkyňou	rezortu	Ministerstva	obra-
ny	 Slovenskej	 republiky	 (MO	 SR)	 sa	 v	kategórii	
olympijských	 športov	 celkom	 jednoznačne	 stala	
olympijská	šampiónka	z	Vancouveru	v	biatlonovom	
šprinte	na	7,5	km	Anastasia Kuzminová.	V	anke-
te	47	trénerov	a	funkcionárov	VŠC	DUKLA	získala	
26-ročná	rodáčka	z	ruského	Ťumenu	281	bodov,	
o	56	viac	ako	 jej	 kolega	z	biatlonovej	 reprezentá-
cie	Pavol Hurajt,	bronzový	na	ZOH	2010	v	prete-
koch	na	15	km	s	hromadným	štartom.	Tretí	skončil	
tohtoročný	 majster	 Európy	 a	vicemajster	 sveta	 vo	
vodnom	 slalome	 v	kategórii	 C1	 Michal Martikán	
so	185	bodmi.	Výsled-
ky	 ankety	 slávnostne	
vyhlásili	 21.	 decembra	
v	klube	Ministry	of	Fun	
v	banskobystrickom	
obchodnom	 centre	
Europa.

„Uvedomujem si, že mám za sebou skutočne 
výnimočný rok. Dosiahla som veľké úspechy. 
Olympijské zlato a striebro sú nádhernou od
menou za všetku tú tréningovú drinu. Som 
rada, že aj v tejto sezóne som výsledkami vo 
Svetovom pohári potvrdila, že to, čo som do
siahla vo Vancouveri, nebola náhoda. Teším 
sa z toho, že som urobila radosť nielen sebe, 
ale aj množstvu športových fanúšikov na Slo
vensku.“ 
Športovci	 patriaci	 pod	 MO	 SR	 však	 boli	 v	roku	
2010	 mimoriadne	 úspešní	 aj	 v	neolympijských	
športoch	a	disciplínach.	Kulturistke	Jane Purdja-
kovej	vyniesol	siedmy	titul	majsterky	sveta	v	kariére	
a	absolútne	 víťazstvo	na	MS	v	Mexico	City	prven-
stvo	aj	v	ankete	rezortu	obrany	s	245	bodmi	pred	
dvojnásobným	 majstrom	 Európy	 a	majstrom	 sveta	
v	letnom	biatlone	Petrom Kazárom	 (196	b.)	a	vi-
cemajstrom	sveta	v	rýchlostnej	kanoistike	v	K1	na	
500	 m	 Petrom Gellem	 (132	 b.).	 Ocenenie	 pre	
najúspešnejších	 juniorov	 si	 prevzali	 rýchlostní	 ka-
noisti	Marcel Virga	s	Tomášom Zigom,	ktorí	na	
juniorských	ME	získali	bronz	v	K2	na	200	metrov.	
Štvoricu	najlepších	trénerov	vo	VŠC	DUKLA	za	rok	
2010	 tvoria	 (bez	 poradia)	 Milan Gašperčík, Da-
niel Kuzmin, Juraj Sanitra	(všetci	biatlon)	a	Jozef 
Martikán	(vodný	slalom).	

Rok	 2010	 bol	 jedným	 z	najúspešnejších	 v	histó-
rii	 armádneho	 strediska.	 Jeho	 pretekári	 získali	 tri	
olympijské	medaily	(bilancia	1	-	1	-	1),	až	23	cen-
ných	kovov	z	majstrovstiev	sveta	(6	-	8	-	9),	trinásť	
z	ME	 (6	 -	2	 -	5),	 jednu	medailu	z	juniorských	ME	
(0	-	0	-	1),	dve	z	armádnych	MS	(0	-	0	-	2),	tri	z	aka-
demických	MS	 (2	 -	1	 -	0)	a	do	zbierky	úspechov	
DUKLY	 pribudla	 aj	 historicky	 prvá	 z	olympijských	
hier	 mládeže,	 keď	 si	 Miroslav Urban	 vybojoval	
v	Singapure	v	kanoistickom	slalome	striebro	v	K1.
Riaditeľ	 VŠC	 sa	 v	hodnotení	 stručne	 dotkol	 aj	
jednotlivých	 športových	 družstiev	 v	rámci	 VŠC:	
„Radosť nám urobili všetci ocenení. Výni
močnú Anastasia Kuzminová a Pavol Hurajt 
ziskom olympijských medailí. Tie vyčnievajú 
nad všetkými ostatnými cennými kovmi. Sú 
to naše veľké úspechy – nielen pre DUKLU, 
ale aj pre slovenský šport. Teší ma, že Michal 
Martikán už šestnásty rok potvrdil, že patrí do 
najužšej špičky. Je vodnoslalomárska stálica, 
legenda. Som šťastný, že je u nás. Potešil ma 
chodec Matej Tóth, ktorý po 27 rokoch vyhral 
ako ďalší Slovák preteky Svetového pohára, 
čo nie je až tak výrazne doceňovaný úspech. 
Z globálneho pohľadu ma teší, že z nášho re
latívne širokého portfólia športov, o ktoré sa 
staráme, sa darilo skoro všetkým oddielom. 
Výrazný vzostup zaznamenala rýchlostná 
kanoistika, medaily Gelleho a Ostrčila sú vý
razný signál pred predolympijským rokom. 
Máme lídrov v jednotlivých družstvách a cel
kom dobre nastavené tímy, v ktorých sú aj 
starší, aj mladší pretekári.“

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

Olympijské športy:	 body

1.	Anastasia	Kuzminová	(biatlon) 281

2.	Pavol	Hurajt	(biatlon) 225	

3.	Michal	Martikán	(vodný	slalom) 185	

4.	Alexander	Slafkovský	(vodný	slalom) 97	

5.	Matej	Tóth	(atletika) 65

6.	Juraj	Tužinský	(streľba) 20	

7.	Dana	Velďáková	(atletika) 13	

8.	Samuel	Piasecký	(športová	gymmastika) 12

9.	Veronika	Zuzulová	(zjazdové	lyžovanie) 11	

10.	Peter	Gelle	(rýchlostná	kanoistika)	 10

Neolympijské športy a disciplíny: 

1.	Jana	Purdjaková	(kulturistika) 245

2.	Matej	Kazár	(letný	biatlon) 196

3.	Peter	Gelle	(rýchlostná	kanoistika) 132

4.	Dušan	Šimočko	(letný	biatlon) 73

5.	Marián	Ostrčil	(rýchlostná	kanoistika) 55	

6.	Marián	Jung	(vodný	motorizmus) 44	

7.	Klaudio	Farmadín	(karate)
a	Štefan	Havlík	(kulturistika)

41	

9.	družstvo	strelcov	na	bežiaci	terč 36	

10.	Miroslav	Jurčo	(streľba) 24

Juniori: 

1.	Marcel	Virga	-	Tomáš	Zigo
(rýchlostná	kanoistika)

98	

2.	Miroslav	Urban	(vodný	slalom) 89	

3.	Natália	Prekopová	(biatlon	a	letný	biatlon) 43	

4.	Katarína	Strmeňová	(atletika) 28	

5.	Martin	Halčin	(vodný	slalom) 15
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Biatlonistka Kuzminová 
kráľovnou športu v SR
Najúspešnejším	 slovenským	 športovcom	
v	ankete	Klubu	športových	redaktorov	Sloven-
ského	 syndikátu	 novinárov	 (KŠR	 SSN)	 OVB	
Športovec	 roku	 2010,	 ktorú	 22.	 decembra	
slávnostne	 vyhlásili	 v	Slovenskom	 národnom	
divadle	 v	Bratislave,	 sa	 v	kategórii	 jednotliv-
cov	stala	biatlonistka	Anastasia	Kuzminová	so	
ziskom	1192	bodov	s	veľkým,	285-bodovým	
náskokom	 pred	 jej	 kolegom	 z	reprezentácie	
Pavlom	Hurajtom	a	kladivárom	Liborom	Char-
freitagom.	
Dvadsaťšesťročná	 Kuzminová	 vyhrala	 anketu	
prvý	raz,	vlani	vo	svojej	premiére	v	elitnej	de-
siatke	 skončila	piata.	Biatlonistka	VŠC	DUK-
LA	Banská	Bystrica	 získala	prestížne	ocene-
nie	za	skvelé	výsledky	na	ZOH	v	kanadskom	
Vancou	veri:	 zvíťazila	 v	šprinte	 na	 7,5	 km,	
v	stíhacích	pretekoch	na	10	km	skončila	dru-
há	a	na	12,5	km	s	hromadným	štartom	ôsma.	

V	decembri	2010	vyhrala	prvý	raz	v	kariére	aj	
preteky	Svetového	pohára	v	šprinte	na	7,5	km	
v	rakúskom	Hochfilzene.	Rodáčka	z	ruského	
Ťumenu	chýbala	iba	na	2	zo	122	hlasovacích	
lístkov,	 pričom	 112	 novinári	 jej	 prisúdili	 prvú	
a	8	druhú	priečku.
„Bol to výnimočný rok, dosiahla som veľ
ké úspechy. Priznám sa, nemám veľký 
prehľad o iných slovenských športov
coch. Viem však, že tie moje výsledky vo 
Vancouveri boli naozaj výnimočné. Teším 
sa aj z tohto úspechu,“	 neskrývala	Kuzmi-
nová	 svoju	 radosť	 z	prestížneho	 anketového	
triumfu.
				
Rok	2010	bol	výnimočný	aj	pre	druhého	v	an-
kete	Pavla	Hurajta.	Na	ZOH	sa	tešil	z	bronzu	
v	pretekoch	na	15	km	s	hromadným	štartom,	
bol	 piaty	 vo	 vytrvalostných	 pretekoch	 na	 20	
km	a	siedmy	 v	šprinte	na	10	km.	Tridsaťdva-
ročný	biatlonista	banskobystrickej	DUKLY	sa	
do	 elitnej	 desiatky	 slovenských	 športovcov	
dostal	prvýkrát.
				

ZLATO STRIEBRO BRONZ SPOLU

OLYMPIJSKÉ HRY 1 1 1 3

MAJSTROVSTVÁ SVETA 6 8 9 23

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 18 46

Medailisti VŠC DUKLA
Banská Bystrica za rok 2010

ZLATO STRIEBRO BRONZ SPOLU

Olympijské hry 8 6 5 19

Majstrovstvá sveta 57 63 72 192

Majstrovstvá Európy 74 80 73 227

Majstrovstvá sveta juniorov 19 32 31 82

Majstrovstvá Európy    
juniorov

40 40 56 136

SPOLU 198 221 237 656

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




