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Vážení športoví priatelia!

V týchto dňoch oslavuje Vojenské športové centrum 
DUKLA významné jubileum. Pred 50 rokmi bol založený 
prvý útvar vojenského strediska vrcholového športu. 
Prešlo, podobne ako človek, rôznym vývojom. Úspeš-
né roky sa striedali s menej úspešnými. Stredisko za-
žilo víťazstvá, ale aj porážky. Riešilo vlastné problémy, 
odolávalo snahám, aby zaniklo. Napriek rôznym úskaliam sa postupne rozvíjalo, zlepšovalo 
a stalo sa stabilným pilierom športovej reprezentácie Československa a od roku 1993 samo-
statného Slovenska.

Počas existencie vojenského športového strediska dosiahli jeho športovci nemálo úspeš-
ných vystúpení na vrcholných medzinárodných podujatiach. Našou najväčšou hrdosťou je 7 
olympijských víťazov. V publikácii, ktorú práve držíte v rukách, sa dočítate o mnohých ďal-
ších medailách z Olympijských hier, Majstrovstiev sveta či Majstrovstiev Európy.

Za všetkými týmito medailami je obrovské množstvo trpezlivej práce športových odborní-
kov. O tieto úspechy sa, okrem športovcov a trénerov, zaslúžilo veľké množstvo pracovníkov 
strediska na rôznych postoch od veliteľov, riaditeľov, hlavných trénerov, cez zdravotníckych 
pracovníkov, masérov, fyzioterapeutov, metodikov, diagnostikov, administratívnych pracov-
níkov, technikov, vodičov až po pracovníkov údržby. Vďaka neoceniteľnej podpore minister-
stva obrany sa postupne zlepšovali podmienky tvorcov úspechov, ktoré stredisko dosiahlo.
Všetkým dnes patrí veľké poďakovanie za ich príspevok, ktorým dopomohli vybudovať tak 
mimoriadne úspešné športové stredisko, akým dnes Vojenské športové centrum DUKLA je.
Je mi cťou, že dnes stojím na čele vlajkovej lode slovenského športu. Som hrdý na naše 
úspechy, ktoré sme my, duklisti, za tých 50 rokov dosiahli. Prajem celému slovenskému špor-
tu, aby sa naše stredisko aj naďalej udržiavalo vo výbornej kondícii a dosahovalo v budúc-
nosti ďalšie úspešné umiestnenia na svetových súťažiach.

 pplk. Mgr. Roman Benčík
 riaditeľ
 VŠC Dukla Banská Bystrica
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plk. Imrich Gibala
1968 – 1972

pplk. Karel Černý
1972 – 1976

plk. Jozef Nagy
1976 – 1982

pplk. Vladimír Kovačič
1982 – 1986

plk. Ondrej Zeleňanský
1986 – 1990

plk. Ivan Čierny
1990 – 2001

Ľubomír Roško
2001 – 2009

Peter Korčok
2009 – 2011

Dušan Poláček
2012

Róbert Kurčík
2012 – 2015

Richard Galovič
2015 – 2017

pplk. Roman Benčík
2017 – 

Róbert Leitl
2011 – 2012

plk. Emil Bella
1969 – 1979

pplk. Dušan Čikel
1979 – 1982

Velitelia

pplk. Rudolf Vilček
1982 – 1988

pplk. Ján Vlčko
1988 – 1995

pplk. Ľubomír Vacek
1999 - 2005

plk. František Lacko
1995 – 1999
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Vojenské športové centrum Dukla Banská Bystrica
si pripomína 50 rokov činnosti

Športový gigant jubiluje

Míľniky Armádneho strediska po Vojenské športové centrum

V priebehu 50 rokov viac ako 50 športov

Olympijská hrdosť: 7 zlatých spomedzi 22 medailí

Slovenskí vojenskí športovci v rámci Česko-
slovenska dlho pôsobili a získavali úspechy 
v strediskách na českom území. Medzi naj-
významnejšie postavy tohto obdobia patrili 
olympijskí víťazi v boxe Július Torma a Ján 
Zachara, pričom športové reprezentácie 
mali vo svojom strede mnohých vynikajú-
cich športovcov zo Slovenska. V bývalom Ar-
mádnom telocvičnom klube v rokoch 1948 
– 1953, v Ústrednom dome armády v ro-
koch 1953 – 1963 či v Dukle Praha v rokoch 
1963 – 1967, taktiež v menších VTJ Dukla sa 
viac či menej uplatnili slovenské športové 
talenty. Až emancipačné úsilie v politickom 

„odmäku“ v šesťdesiatych rokoch 20. sto-
ročia bolo korunované zriadením armád-
nych stredísk Dukla aj na Slovensku. Najprv 
v roku 1967 v Banskej Bystrici a v roku 1969 
v Trenčíne. Od roku 2006 sú obe vojenské 
športové kluby wv spoločnom Vojenskom 
športovom centre Dukla Banská Bystrica. 
Tento športový gigant si pripomína 50 ro-
kov činnosti, čo je príležitosť pripomenúť 
najvýznamnejšie úspechy vojenských špor-
tovcov veľkou mierou sa podieľajúcich na 
histórii športu na Slovensku. 

Štruktúra vojenského športu na Slovensku 
prešla viacerými peripetiami a reorganizá-
ciami, ktoré boli viac či menej k jeho pro-
spechu. Prvým bolo Armádne stredisko, 
v ktorom sa športovalo i vojenčilo, pričom 
veľa vecí sa robila takrečeno „za pocho-
du“. Zriadením ASVŠ Dukla v roku 1974 
dostal vrcholový šport vo vtedajšej Čs. ar-
máde dôležité kvalitatívne impulzy, čo sa 
prejavilo v personálnych i materiálnych 
podmienkach. K ďalším zmenám prišlo po 
udalostiach v novembri 1989. Vrcholným 
orgánom sa v roku 1990 stala Správa teles-

nej výchovy a športu Čs. armády. Po vzni-
ku samostatnej Slovenskej republiky došlo  
k ďalšej reorganizácii a v roku 1994 k zme-
ne názvu na Armádny športový klub Dukla 
s podriadenosťou Ministerstvu obrany SR. 
Od 1. januára 2006 po ďalšej transformácii 
funguje Vojenské športové centrum Dukla 
Banská Bystrica, ktoré zastrešuje aj Tren-
čín. V súťažiach po vojenskej linke štartovali 
športovci Dukiel v súťažiach SKDA v rokoch 
1958 – 1990, v súťažiach CISM za ČSFR od 
roku 1991 a za samostatné Slovensko od 
roku 1993.

Počas päťdesiatročnej existencie Dukiel vo 
všetkých formách stredísk v Banskej Bystri-
ci i v Trenčíne mali vojenskí športovci ob-
rovský rozsah v podobe viac ako štyridsať 
odvetví. Zapísali sa tak nezmazateľne do 
povedomia širokej verejnosti. Vo VŠC Dukla 
Banská Bystrica v súčasnosti pôsobia tieto 
športové oddiely: atletika, biatlon, cyklis-
tika, džudo, športová streľba, vzpieranie, 
zápasenie, rôzne  (karate, kulturistika, ly-
žovanie, moderný päťboj, plávanie, vodný 
motorizmus, lukostreľba, sánkovanie), rých-
lostná kanoistika (Trenčín), vodný slalom 
(Liptovský Mikuláš). V Banskej Bystrici pôso-
bili športy: futbal (od roku 1994 samostatne 

FK Dukla), jachting, z lyžovania behy, skoky 
a lyžovanie na tráve, z motorizmu autokros 
a motokros, orientačný beh, orientačné po-
tápanie, silový trojboj, šerm, bežiaci terč, 
športová gymnastika, zjazd na divokej vode 
(Žilina), parašutizmus (Lučenec – Boľkovce), 
tenis, triatlon a vodné pólo. V Trenčíne za-
nikli športy: armwrestling (pretláčanie ru-
kou), basketbal, box, z cyklistiky krasojazda, 
hádzaná, ľadový hokej (od roku 1994 samo-
statný HC Dukla), jachting, jazdectvo, kick-
-box, orientačný beh, silový trojboj, skial-
pinizmus, spoločenské tance, stolný tenis, 
šach, šerm, športová gymnastika, triatlon, 
veslovanie a volejbal.

Slávu Slovenska šírili mnohí vynikajúci špor-
tovci oboch Dukiel, tej spod Urpína i tej spod 
hradu Matúša Čáka. Na vrchole pomyselnej 
pyramídy sú olympijskí víťazi a medailis-
ti z tejto vrcholnej prehliadky športového 
výkvetu sveta. V intenciách terajšej subor-
dinácie vo VŠC patria do bilancie Dukly po-
čínajúc cyklistom Antonom Tkáčom (šprint 
Montreal 1976) siedmi olympijskí víťazi. Ďal-
šími sú futbalista František Kunzo (Moskva 
1980), atlét Jozef Pribilinec (v chôdzi na 
20 km Seoul 1988), vodní slalomári Michal 
Martikán (Atlanta 1996 a Peking 2008 na 
kanoe), Elena Kaliská (Atény 2004 a Peking 
2008 na kajaku), biatlonistka Anastasia 
Kuzminová (Vancouver 2010 a Soči 2014) 
a atlét Matej Tóth (Rio 2016 v chôdzi na  
50 km). Celkom získalo 15 športovcov Dukly 

22 olympijských medailí. Okrem „zlatých“ 
to doteraz boli: moderný päťbojár Bohu-
mil Starnovský (člen strieborného družstva 
Montreal 1976), džudista Vladimír Kocman 
(tretí Moskva 1980), atlét Jan Železný (strie-
borný Seoul 1988 v hode oštepom), skokani 
na lyžiach Jiří Parma a František Jež (členo-
via bronzového družstva  Albertville 1992), 
športový strelec Jozef Gönci (dvakrát bron-
zová medaila v malokalibrovke Atlanta 1996 
a Atény 2004), rýchlostný kanoista Slavomír 
Kňazovický (strieborný Atlanta 1996 na ka-
noe), Michal Martikán (strieborný Sydney 
2000, Atény 2004 a bronzový Londýn 2012 
na kanoe), biatlonistka Anastasia Kuzmino-
vá ( strieborná Vancouver 2010) a biatlonis-
ta Pavol Hurajt ( bronzový Vancouver 2010). 
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Jedinečné: 81 majstrov sveta a 102 majstrov Európy

Celková doterajšia medailová zbierka zo 
šampionátov predstavuje 839 medailí. Spo-
medzi nich je 280 zlatých: okrem 10 olym-
pijských to doteraz je 81 titulov majstrov 
sveta a 33 z juniorských MS, 102 titulov 
majstrov Európy a 54 z juniorských ME. 
Mnohí športovci dosiahli víťazstvá či me-
dailové umiestnenia v súťažiach Svetového 
pohára resp. Európskeho pohára a v ďal-
ších vrcholných medzinárodných súťažiach.  
K vojenským športovým vrcholom treba 
rátať súťaže SKDA v rokoch 1958 – 1989 
a CISM od roku 1991. V predošlom reži-
me takými boli Letné a Zimné spartakiády 
spriatelených armád a Majstrovstvá spria-

telených armád v jednotlivých športoch, na 
ktorých získali športovci Dukly 121 medailí, 
z nich 25 zlatých. V novej ére od prijatia Čs. 
armády roku 1991 v Paríži, resp. Armády SR 
roku 1993 v Larnake štartujú vojenskí špor-
tovci v súťažiach Medzinárodnej rady vojen-
ského športu CISM. Na doterajších šiestych 
Svetových vojenských hrách v Ríme 1995, 
Záhrebe 1999, Catanii 2003,  Hajdarabáde 
2007, Rio 2011 a Mungyeong 2015 získali 
športovci Dukly 23 medailí, z toho 7 zlatých. 
Na jednotlivých majstrovstvách sveta CISM 
získali dovedna 42 medailí, spomedzi nich  
8 zlatých.
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Účastník ZOH
Jaroslav JANDA

zjazdové lyžovanie – 1968

Účastník OH
Ladislav PETRÁŠ

futbal – 1968

Olympijský medailista 
Bohumil STARNOVSKÝ
moderný päťboj – 1976

Medailista MS
Karel KODEJŠKA

lety na lyžiach – 1973

Majster sveta
Karel KODEJŠKA

lety na lyžiach – 1975

Medailista ME
Ivan KOVÁČ, Jozef SAMBORSKÝ, 

Ján ŠIŠOVSKÝ
štafeta 4x2kolá hala – 1973

Medailista MSJ
Jozef SKALNÍK
biatlon – 1979

Medailista MEJ
Vladimír KOCMAN

džudo – 1976

Juniorský majster Európy 
Karel PURKERT
džudo – 1978

Náš prvý....

Majster Európy
Jozef PRIBILINEC

chôdza – 1986

Juniorský majster sveta  
Michal MARTIKÁN

vodný slalom – 1994

Majster sveta
Anton TKÁČ

dráhová cyklistika – 1974

Majster Európy
Ján GERMÁNUS

silový trojboj – 1994

Juniorský majster sveta 
Jozef SCHWENDTNER

zápasenie – 1983

Juniorský majster Európy 
Richard Matejka
zápasenie – 1987

Olympijský víťaz
Anton TKÁČ

dráhová cyklistika – 1976

Olympijský víťaz
František KUNZO

futbal – 1980
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Aký bol Váš príchod na DUKLU?

Na oslave mojich 47. narodenín v Prahe mi pracovník zodpovedajúci 
za riadenie vrcholového športu v armáde položil otázku, či by som 
prevzal funkciu veliteľa AS Dukla Banská Bystrica. Musím sa priznať, 
že to bolo príjemné prekvapenie. Po porade s rodinou, a ako rodák 
z Hriňovej – Slovák, čo bola jedna z podmienok, som teda ponúknutú 
možnosť prijal. Aj keď Dukla Banská Bystrica vznikla ako sestra Dukly 
Praha, hneď od začiatku bola medzi nami veľká rivalita. To bolo na-
šim cieľom, predčiť Duklu Praha. Bol to obrovský sviatok, keď sa stre-
tli mužstvá Prahy a Bystrice vo futbale alebo v atletike. Pamätám si  
12 000 ľudí na Štiavničkách, keď sme porazili Duklu Praha vo futbale.

Aké boli vtedy v Banskej Bystrici podmienky na šport?

Vzhľadom k tréningovým úlohám budúcich reprezentantov armády a štátu a stanoveným výkonnost-
ným cieľom, boli ubytovacie, tréningové, ale aj všetky ostatné podmienky veľmi biedne. Ubytovanie pre 
mužstvo, kancelárie, miestnosti pre trénerov, to všetko bolo provizórne. Tiesnili sme sa na chodbe, kde 
sa vybavovalo podstate všetko. Na stravu sme chodili asi 300 m, vojaci základnej vojenskej služby v tvare 
za bežnej dopravnej premávky. Obyvatelia na Mládežníckej ulici si to ešte určite pamätajú. Pokiaľ ide 
o tréningové podmienky, tie boli katastrofálne. Všetko sme mali v prenájme. Platili sme takmer jeden 
milión korún ročne, čo boli vtedy obrovské peniaze. Problémy boli aj s udržiavaním trávnika. Aby sme 
ho na zápas ušetrili, futbalisti chodili na tréningy po všetkých trávnikoch dedín v okolí Banskej Bystrice. 
Podobne na tom boli aj vzpierači. Obsadené mali takmer všetky banskobystrické telocvične.

Ktorý šport bol Vašou srdcovou záležitosťou?

V mladosti som sa venoval atletickým viacbojom a behom a tiež som solídne hrával futbal. V roku 1946 
som dokonca reprezentoval v atletike východné Slovensko proti severnému Maďarsku. Ako veliteľ som 
mal radosť z postupu atlétov do I. ligy, štyrikrát skončili na druhom mieste za Duklou Praha. Futbalisti 
hrali I. ligu. Postupne sa z príslušníkov našich AŠD grupovali štátne reprezentácie. Vzhľadom na existu-
júce podmienky a dosahované výsledky, patrí moja vďaka všetkým mladým trénerom, ktorí z bývalých 
športovcov prechádzali do funkcie trénerov. Ministerstvo obrany vtedy veľmi presadzovalo Duklu Praha 
a v Banskej Bystrici len futbal, ja som sa však zo všetkých síl snažil a bojoval za všetky športy bez rozdielu 
a poskytovať im tie najlepšie podmienky.

Ako by ste sa s odstupom času charakterizoval ako veliteľ?
Podriadení ma vnímali ako veľmi prísneho dôstojníka. Je pravda, že som vyžadoval 100 %-tnú disciplínu, 
ale tú som vždy dodržiaval aj ja voči mojim nadriadeným.

nrtm. Matej Tóth (2010)

Spomienka na prvého veliteľa Dukly generála Imricha Gibalu

Dukla Banská Bystrica
1965   do Banskej Bystrice premiestnili prvé armádne  
 športové družstvo – futbal 
1965   príchod AŠD atletika
1966   príchod AŠD lyžovanie - skok
1966   vznikla športová rota v rámci vojenského útvaru –  
 veliteľ roty Vladimír Kovačič
1967   vzniklo Armádne stredisko AS ako samostatný  
 útvar do AS premiestnili AŠD džudo
1968    veliteľ AS Dukla Imrich GIBALA do AS premiestnili  
 AŠD vzpieranie 
 Prvý účastník zimných olympijských hier
 – Jaroslav JANDA- zjazdové lyžovanie
 Prvý účastník olympijských hier
 – Ladislav PETRÁŠ - futbal
1969  do AS premiestnili AŠD šp. gymnastika zo ZŤU Bratislava 
1970 do organizačnej štruktúry AS sa pričlenilo AŠD vodné pólo  
 v Žiline v Liptovskom Mikuláši – Okoličnom začala sa  
 budovať odlúčená základňa AŠD: biatlon, moderný  
 päťboj, šerm, športová streľba
1972 Veliteľ AS Dukla Karel ČERNÝ
1973 Prvý medailista MS – Karel KODEJŠKA – lety na lyžiach 
 Prvá medaila ME – Ivan KOVÁČ, Jozef SAMBORSKÝ, 
 Ján ŠIŠOVSKÝ – atletika, štafeta 4x 2kolá, hala 
1974   AS dostalo štatút „Stredisko vrcholového športu“ ASVŠ
1975 Prvý majster sveta – Karel KODEJŠKA – lety na lyžiach 
1976 Prvý olympijský medailista
 – Bohumil STARNOVSKÝ – moderný päťboj 
 Prvý medailista ME juniorov – Vladimír KOCMAN – džudo
1977 Veliteľ ASVŠ Dukla Jozef NAGY
1978 Prvý juniorský majster Európy – Karel PURKERT – džudo 
1979 Prvý medailista MS juniorov – Jozef SKALNÍK – biatlon 
1980 Prvý olympijský víťaz – František KUNZO – futbal 
1982 Veliteľ ASVŠ Dukla Vladimír KOVAČIČ
1985   vzniklo Stredisko vrcholového športu mládeže SVŠM
1986 Veliteľ ASVŠ Dukla Ondrej ZELEŇANSKÝ
 Prvý majster Európy – Jozef PRIBILINEC – atletika 
1990 Veliteľ ASVŠ Dukla Ivan ČIERNY
1991 Čsl. armáda sa stala členom „Medzinárodnej rady  
 vojenského športu“ CISM
1994   reorganizácia ASVŠ a zmena názvu na Armádny športový  
 klub AŠK vznikli nové AŠD športová streľba a vodný slalom  
 Prvý juniorský majster sveta  – Michal MARTIKÁN – vodný  
 slalom
1995 Prvé zlato zo Svetových vojenských hier
 – Igor KOVÁČ -  atletika 
1996 Prvá olympijská medaila v ére samostatnosti Slovenska 
 Jozef GÖNCI – športová streľba
 Prvá zlatá olympijská medaila v ére samostatnosti  
 Slovenska – Michal MATRIKÁN – vodný slalom

Prierez našou históriou

2001 Riaditeľ AŠK Dukla Ľubomír ROŠKO
2004 Prvá zlatá olympijská medaila Slovenky v histórii  
 novodobých olympijských hier – Elena KALISKÁ – vodný  
 slalom
2006     Vznik Vojenského športového centra Dukla B. Bystrica 
 

Dukla Trenčín
1969 vznik Armádneho strediska Dukla Trenčín
 prvý veliteľ pplk. E. Bella
1974 AS dostalo štatút „Stredisko vrcholového športu“ ASVŠ 
 Prvý majster sveta – Anton TKÁČ – dráhová cyklistika
1976 Prvý olympijský víťaz – Anton TKÁČ – dráhová cyklistika
 Prvý medailista MS juniorov
 – Ladislav KOVACS – vzpieranie
 Prvý medailista ME juniorov
 – Ladislav KOVACS - vzpieranie
1979 veliteľ ASVŠ pplk. D. Čikel
1982 veliteľ ASVŠ pplk. R. Vilček
1983 Prvý medailista ME – Jozef SCHWENDTNER – zápasenie
 Prvý juniorský majster sveta
 – Jozef SCHWENDTNER - zápasenie
1985  vzniklo Stredisko vrcholového športu mládeže SVŠM
1987 Prvý juniorský majster Európy
 – Richard MATEJKA - zápasenie
1988  veliteľ ASVŠ pplk. Ján Vlčko 
1994 reorganizácia ASVŠ a zmena názvu na Armádny športový  
 klub AŠK
 Prvý majster Európy – Ján GERMÁNUS – silový trojboj
1995 veliteľ AŠK plk. František Lacko
1996 Prvá olympijská medaila v ére samostatnosti Slovenska –  
 Slavomír KŇAZOVICKÝ – rýchlostná kanoistika
1999 veliteľ AŠK mjr. Ľubomír Vacek
2006 Vznik Vojenského športového centra Dukla B. Bystrica

VŠC DUKLA Banská Bystrica
2008 Zisk dvoch zlatých medailí na olympijských hrách  
 v Pekingu zásluhou Eleny KALISKEJ a Michala MARTIKÁNA  
 vo vodnom slalome
2010 Prvá zlatá olympijská medaila na zimných olympijských  
 hrách – Anastasia KUZMINOVÁ - biatlon
2012 Michal MARTIKÁN získal na svojej piatej olympiáde  
 piatu medailu 2-2-1
2014 Anastasia KUZMINOVÁ obhájila zlatú olympijskú medailu  
 v rýchlostných pretekoch 
2016 Matej TÓTH olympijský víťaz v chôdzi na 50 km
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Olympijskí medailisti
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50 rokov úspešných v obraze
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Internátna 12 – budova 
AS Dukla v rokoch
1967 – 1977

Budova VŠC Dukla od roku 1977

Štadión SNP na Štiavničkách

Športová hala Dukla

Posilňovňa

Biatlonová strelnica na Králikoch

Vzpierareň

Výcvikové stredisko Králiky

MT SNP 
V džude
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