Editorial

Peter Korčok

Vojenské športové centrum DUKLA, to je viac ako
40-ročná tradícia veľkých športových úspechov, je to značka medzinárodného významu a záruka kvality a dobrých
výsledkov aj do budúcnosti. Zoskupuje väčšinu najlepších
slovenských individuálnych športovcov a poskytuje v rámci možností najlepšie podmienky na Slovensku. Môj vzťah
k farbám a logu DUKLY je srdcovou záležitosťou. Prežil som
tu ako aktívny pretekár takmer 20 rokov a presvedčil som
sa o nesporných kvalitách tohto najúspešnejšieho slovenského športového klubu. Počas môjho pôsobenia vo vrcholovom športe v úlohe pretekára bolo pre mňa cťou nosiť na
drese štátny znak. Vždy som bol hrdý na to, že prostredníctvom športu môžem zviditeľňovať krajinu statočných,
srdečných a pracovitých ľudí. Vážim si špičkových športovcov a ich svetové úspechy, vážim si fair-play, náročnú prácu
trénerov, realizačných tímov.
Denne sa presviedčam aká náročná, zodpovedná, ale aj
potrebná je sústavná starostlivosť a podpora športu s logom DUKLY. Preto si vysoko vážim a podporujem tých,
ktorí prosperite, náročnosti kvality práce na každom stupni
v DUKLE pomáhali a pomáhajú.
Budeme sa snažiť urobiť všetko preto, aby sme vo Vojenskom športovom centre DUKLA pracovali, tak, aby bolo
naše každoročné bilancovanie úspešnejšie než to predchádzajúce.
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Slovenskí vojenskí športovci v rámci Československa dlho pôsobili a získavali úspechy v strediskách na českom území. Medzi najvýznamnejšie postavy
tohto obdobia patrili olympijskí víťazi v boxe Július Torma a Ján Zachara, pričom športové reprezentácie mali vo svojich tímoch mnohých vynikajúcich
športovcov zo Slovenska. V bývalom Armádnom telocvičnom klube v rokoch
1948 – 1953, v Ústrednom dome armády v rokoch 1953 – 1963 či v Dukle Praha v rokoch 1963 – 1967, taktiež v menších VTJ Dukla sa viac či menej uplatnili
slovenské športové talenty. Až v šesťdesiatych rokoch 20. storočia boli zriadené
armádne strediská Dukla aj na Slovensku. Najprv v roku 1967 v Banskej Bystrici a v roku 1969 v Trenčíne. Dnes sú oba vojenské športové kluby v spoločnom
Vojenskom športovom centre DUKLA Banská Bystrica.
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Míľniky Armádneho
strediska po
Vojenské športové
centrum
Štruktúra vojenského športu na Slovensku prešla viacerými reorganizáciami. Prvým bolo Armádne stredisko, v ktorom sa športovalo i vojenčilo. Zriadením ASVŠ Dukla v roku 1974 dostal
vrcholový šport podporu, 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
telesnej výchovy a športu Čs. armády. Po vzniku samostatnej Slovenskej republiky došlo k ďalšej
reorganizácii a v roku 1994 k zmene 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 Trenčín a dislokované pracoviská v Liptovskom Mikuláši, Žiline a Boľkovciach.
Vo vojenských súťažiach 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.
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Olympijská hrdosť:
7 zlatých
spomedzi
16 medailí
Slávu Slovenska šírili mnohí vynikajúci športovci oboch Dukiel, Banskobystrickej i Trenčianskej. Na vrchole pomyselnej pyramídy sú olympijskí víťazi a medailisti, počínajúc cyklistom Antonom Tkáčom (šprint na OH 1976 v Montreale) piati olympijskí víťazi. Ďalšími sú futbalista František Kunzo (OH 1980 v Moskve), atlét Jozef Pribilinec (OH 1988 v Soule v chôdzi
na 20 km), vodní slalomári Michal Martikán (OH 1996 v Atlante, OH 2008 v Pekingu na kanoe)
a Elena Kaliská (OH 2004 v Aténach, OH 2008 v Pekingu na kajaku). V priebehu rokov 1967 –
2009 celkovo získalo 12 športovcov Dukly 16 olympijských medailí. Okrem „zlatých“ to doteraz
boli: moderný päťbojár Bohumil Starnovský (člen strieborného družstva na OH 1976 v Montreale), džudista Vladimír Kocman (tretí na OH 1980 v Moskve), atlét Jan Železný (OH 1988 v Soule strieborný v hode oštepom), skokani na lyžiach Jiří Parma a František Jež (členovia bronzového družstva na zimných OH 1992 v Albertville), športový strelec Jozef Gönci (dvakrát bronzová medaila v malokalibrovke OH 1996 v Atlante a OH 2004 v Aténach), rýchlostný kanoista
Slavomír Kňazovický (strieborný na OH 1996 v Atlante na kanoe), Michal Martikán (strieborný
na OH 2000 v Sydney a OH 2004 v Aténach na kanoe).
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Jedinečné: viac ako
70 majstrov sveta
a 100 majstrov
Európy
Celková doterajšia medailová zbierka zo šampionátov predstavuje 610 medailí a spolu s vojenskými súťažami je to 727 medailí. Spomedzi nich je 182 zlatých: okrem 7 olympijských to doteraz je 49 titulov majstrov sveta a 19 z juniorských MS, 72 titulov majstrov Európy a 36 z juniorských ME (do novembra 2009, vrátane). Mnohí športovci dosiahli víťazstvá či medailové umiestnenia v súťažiach Svetového pohára resp. Európskeho pohára a v ďalších vrcholných medzinárodných súťažiach. K vojenským športovým vrcholom treba rátať súťaže SKDA v rokoch 1958 –
1989 a CISM od roku 1991. V predošlom režime takými boli Letné a Zimné spartakiády spriatelených armád, na ktorých získali športovci Dukly 58 medailí, z nich 15 zlatých. Na Majstrovstvách
spriatelených armád v jednotlivých športoch získali športovci Dukly 137 medailí, z nich 19 zlatých. V novej ére od prijatia Čs. armády roku 1991 v Paríži, resp. Armády SR roku 1993 v Larnake,
štartujú vojenskí športovci v súťažiach Medzinárodnej rady vojenského športu CISM. Na doterajších štyroch Svetových vojenských hrách v Ríme 1995, Záhrebe 1999, Catanii 2003 a v Hajdarabáde 2007 získali športovci Dukly 22 medailí, z toho 7 zlatých. Na jednotlivých majstrovstvách sveta
CISM získali dovedna 40 medailí, spomedzi nich 8 zlatých.
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ATLETIKA

Atléti r. 1970

Igor Kováč
Jozef Pribilinec, 20 km,
Soul OH 1988
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Atletika
Atléti prišli do Banskej Bystrice 15. októbra 1965.
Ocitli sa v meste s bohatými atletickými tradíciami, veď
prvé preteky sa tu uskutočnili už v roku 1895. Prvé oficiálne medaily získali hneď traja míliari na halových ME
1973, striebornú medailu v štafete 4x4 kolá získali Ivan
Kováč, Jozef Samborský a Ján Šišovský.
Najbohatšie na zisk medailí boli osemdesiate roky zásluhou chodcov. Toto obdobie začal účasťou vo Svetovom pohári 1981 Július Ivan (tretí na 110 m prekážok).
Potom prišla éra zverencov trénera Juraja Benčíka, ktorí
najvýznamnejšie posunuli slovenskú atletiku na svetovú úroveň. Jozef Pribilinec získal deväť medailí z vrcholných súťaží, desiatu za prvenstvo vo finále Svetového
pohára Lugano Trophy 1983 v Bergene, aby napokon
korunoval svoj talent i tréningové úsilie olympijským víťazstvom na 20 km v Soule roku 1988. Medailistami zo
šampionátov boli Pavol Blažek a Roman Mrázek. Pod vedením trénerov Jaroslava Halvu a Jozefa Hanušovského
sa v Dukle k prvým vrcholom svojej neskoršej bohatej
kariéry vypracoval oštepár Jan Železný. Skôr než odišiel
späť do Česka, získal medaily z OH a MS, utvoril tiež svetové rekordy novým modelom oštepu.
Ziskom titulu majstra Európy 1990 a utvorením svetového rekordu v chôdzi na 20 km vstúpil do deväťdesiatych rokov Pavol Blažek. Toto obdobie korunoval
bronzovou medailou z majstrovstiev sveta Igor Kováč
v behu na 110 m cez prekážky. Medzi úspešných vrhačov patrí guliar Mikuláš Konopka, ktorý získal zlatú medailu na halových majstrovstvách Európy v roku 2007.
Ako zástupkyňa nežného pohlavia tu dominuje Martina Hrašnová so ziskom bronzovej medaile z Berlínskych
majstrovstiev sveta v roku 2009.
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BIATLON

Biatlonisti r. 1979

Marek
Matiaško
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Biatlon
Práve v Banskej Bystrici začínal priekopník prvej formy biatlonu v podobe
vojenských hliadok Vojtech Pavelica.
Pretekári Dukly vo všetkých kategóriách s výnimkou OH dosiahli doteraz
na majstrovské medaily. Prví vojenskí
biatlonisti začínali v Liptovskom Mikuláši – Okoličnom v tzv. detašovanom
pracovisku. V roku 1970 sem premiestnili časť pretekárov z Dukly Liberec. Prvým trénerom bol Milan Staroň, avšak
onedlho po premiestnení roku 1974 do
Banskej Bystrice prevzal trénerské vedenie popredný český biatlonista Ladislav Mundil.
Najnovšiu generáciu biatlonistov
v Dukle vedú tréneri Milan Gašperčík,
Dušan Šimočko a Pavol Kobela. Práve ich zverenci, osobitne Marek a Miroslav Matiaškovci, majstri sveta a Európy v letnom biatlone, sa vypracovali
do špičky. K nim sa od roku 1995 v Dukle zaradila Martina Jašicová (neskôr
Schwarzbacherová a Halinárová) výsledkami na OH, MS, ME, či v seriáli Svetového pohára, najúspešnejšia slovenská biatlonistka. Medzi posledné prírastky patrí Anastasia Kuzminová, ktorá
hneď po nástupe do Dukly získala pre
Slovensko tak vytúžené zlaté medaily
na majstrovstvách Európy a striebro na
majstrovstvách sveta (2009).
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CYKLISTIKA

Anton Tkáč

Vladimír Vačkář – Miroslav Vymazal

Prví cyklisti Dukly pod Trenčianskym
hradom
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Cyklistika
Symbolickú olympijskú pečať už od počiatku má v Dukle Trenčín práve cyklistika. K prvým trénerom patril Daniel Gráč, a medzi pretekármi aj trénermi bol
olympijský víťaz Anton Tkáč. Na ceste i na dráhe získali v doterajšej histórii cyklisti oboch kolektívov vzácne úspechy na všetkých vrcholných podujatiach.
Dráhová cyklistika mala od vzniku Dukly v roku 1969 stabilné miesto v Bratislave. Prvé výraznejšie výsledky zaznamenali dráhari v roku 1973, odkedy začal pôsobiť v Dukle ako tréner Dušan Škvarenina. Prvé medaily pre Duklu v medzinárodnej konkurencii získali stíhači Milan Puzrla a Zdeněk Dohnal na Letnej
spartakiáde spriatelených armád roku 1973. Ďalšie medaily zo svetového šampionátu získali dráhari v roku 1974. Olympijský triumf v šprinte Antona Tkáča
a účasť ďalších troch pretekárov na OH 1976 v Montreale, zisk titulu majstrov
Milan Dvorščík
sveta na tandeme Vladimír Vačkář s Miroslavom Vymazalom boli dôkazom kvalitnej práce. Najvyšší lesk Dukle pridali v roku 1978 A. Tkáč v šprinte a tandem
V. Vačkář – M. Vymazal ďalšími titulmi majstrov sveta.
Špeciálna disciplína tandem obohatila stredisko o 3 zlaté, 4 strieborné a 2
bronzové medaily z majstrovstiev sveta. Zodpovednými trénermi boli Dušan
Škvarenina, Anton Gubrický, Anton Tkáč ako klubový i reprezentačný tréner.
Od roku 1992 bol trénerom Miroslav Burčík.
Oddiel dráhovej cyklistiky vo VŠC DUKLA ukončil pôsobenie k 1. máju 2009.
Trénerské i funkcionárske základy cestnej cyklistiky položil Rudolf Schrimpel, na jeho prácu nadviazal už od roku 1970 Daniel Gráč. Najväčšou perlou na
náhrdelníku úspechov cestárov Dukly je strieborná medaila Milana Dvorščíka
z MS roku 1994, pričom treba zdôrazniť, že ide o prvú medailu Slováka z cestného šampionátu. Vysokú hodnotu malo 3. miesto Miroslava Liptáka na Pretekoch mieru 1991. K novším úspechom cestárov patria víťazstvá v etapových
pretekoch v zahraničí Maroša Kováča a Jána Šipekyho, pod vedením hlavného
trénera Vendelína Kvetana a Josefa Dvořáka.
V rokoch 2004 – 2005 boli zamestnancami AŠK Dukla Trenčín bratia Velitsovci, Martin a Peter, ako členovia kontinentálneho tímu DUKLA Trenčín Merida. Peter Velits je momentálne najúspešnejším slovenským cyklistom v histórii Tour de France – 2008, 2009. Ďalší známy Slovák cyklista Peter Sagan bol
zmluvným športovcom VŠK DUKLA Trenčín v roku 2009.
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DŽUDO

Džudisti r. 1971

Zoltán Pálkovács
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Džudo
Džudo si našlo popularitu aj v Európe, od roku
1968 až doteraz patria džudisti k úspešným odvetviam, keď rozširujú medailovú bilanciu zo všetkých
vrcholných súťaží.
Netradičný šport v Dukle od počiatku stál na práci českých trénerov a pretekárov. Osobitne treba vyzdvihnúť pôsobenie dlhoročného šéftrénera Jiřího
Syneka, ktorý je tiež autorom odborných knižných
publikácií, podieľal sa na inštruktážnych filmoch
a pre propagáciu džuda urobil veľa v Čechách, na
Slovensku i v zahraničí.
Vôbec prvú medailu získal Vladimír Novák v roku
1971 na Majstrovstvách spriatelených armád v KĽDR.
Taktiež prvú medailu z majstrovstiev Európy v roku
1975 získal V. Novák a o rok bol v Montreale prvým
džudistom – olympionikom. Svojou hmotnosťou
bol kvalitným sparringpartnerom svojmu nástupcovi Vladimírovi Kocmanovi. Ten bol vôbec prvým čs.
džudistom, ktorý získal olympijskú medailu (1980)
i medailu zo svetového šampionátu (1981).
Vrcholným obdobím džudistov Dukly boli osemdesiate roky, kedy získali 10 medailí z vrcholných súťaží. Podieľali sa na nich okrem Vladimíra Kocmana
Pavel Petřikov, Stanislav Tůma, Jaroslav Kříž, Vincent
Riňák a Semír Pepic, ktorý neskôr reprezentoval Austráliu na OH v Aténach. Na svetových armádnych
a univerziádnych súťažiach bol viacnásobne úspešný Marek Matuszek, ktorý prevzal funkciu hlavného
trénera a vedie oddiel spolu s Jánom Gregorom ml.
Dukla má v novšom období v Zoltánovi Pálkovácsovi a Milanovi Randlovi nádejných nástupcov ťažkých
hmotností.

15

Vladimír Kocman
a Pavel Petřikov, r. 1981
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FUTBAL

Olympijskí víťazi na OH 1980

František
Kunzo
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Futbal
Prvými športovcami – vojakmi v Banskej Bystrici boli ešte pred vznikom strediska futbalisti. Dukla nadviazala na bohatú futbalovú tradíciu v meste, prvý zápas tu hrali už v roku 1893. Prvú vojenskú futbalovú rotu viedol tréner Viliam
Kováčik. Rok 1968 bol rokom prvej veľkej eufórie, keď sa prebojovala futbalová
Dukla do I. ligy. Ešte v tom istom roku práve spomedzi zverencov úspešného
trénera Arnošta Hložeka bol na OH do Mexika nominovaný druhý olympionik
Dukly Ladislav Petráš.
Na Štadióne SNP na Štiavničkách sa najvyššia súťaž hrala iba rok. Návrat do
nej sa podaril až roku 1977, v roku 1982 zostúpili a opäť vrátili v roku 1983. Od
1. júla 1993 sa futbal stal príspevkovou organizáciou mimo AŠK a Futbalový
klub Dukla sa stal samostatným. Najvyššou medzinárodnou súťažou s účasťou Dukly bol Pohár UEFA. Pri premiére v roku 1984 bola vyradená bundesligovou Borussiou Mönchengladbach. Z hráčov najvyššie stojí vo futbalovej Dukle
František Kunzo, člen zlatého olympijského mužstva ČSSR roku 1980 v Moskve.

Futbalisti r. 1981
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HOKEJ

Trenčianski hokejisti

Žigmund Pálfy
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Hokej
Najpopulárnejší šport Dukly, hokejisti prišli do Trenčína v roku 1956. Prvé mužstvo
pod hlavičkou Dukly začalo hrať v Slovenskej
národnej hokejovej lige od sezóny 1963/
1964. V armádnom stredisku začali hokejisti
v roku 1969. Na dobrých trénerov mali hokejisti Dukly šťastie už od počiatku, VTJ Dukla
sa pretransformovala na vrcholový šport. Na
trénerov E. Macoszeka a S. Mottla nadviazali v roku 1975 J. Walter a K. Svojše, ktorí doviedli mužstvo po prvý raz do I. ligy v roku
1977.
Tri roky práce trénerov J. Waltera a O. Výboha začali druhým miestom na Zimnej spartakiáde spriatelených armád v Minsku a vyvrcholili druhým miestom v I. lige a prvými
reprezentantmi. Boli nimi Oto Haščák, Vladimír Růžička a Radim Raděvič na zimných OH
1988 v Calgary. K vrcholu začalo cestu trénerské duo J. Šupler – F. Hossa v roku 1990.
Po druhom mieste dosiahli so zverencami
v roku 1992 prvý majstrovský titul. Posledné
hokejové zlaté medaily i pohár majstra ČSFR
pred rozdelením republiky dosiahli hokejisti
naposledy v pôvodnej Dukle. V tom roku sa
Róbert Švehla podieľal na zimných OH v Albertville na zisku bronzových medailí. Od
1. júla 1993 je samostatná Dukla mimo AŠK
a teda i mimo bilancie súčasného VŠC.
Pavol Demitra
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KARATE

Klaudio Farmadín
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Karate
Prvú medailu získal Marián Kadlečík v roku 2000 za tretie miesto na ME juniorov,
vyrovnal sa mu v roku 2001 junior Peter Macko ziskom striebornej medaily z ME. Od
roku 2002 je úspešným členom Dukly Klaudio Farmadín. Pravidelne sa presadzuje vo
svetovej špičke v zápase kumite. Doteraz ako člen Dukly získal okrem viacerých medailí z Akademických MS aj ďalšie: 2002 tretí na MS v Madride, 2003 tretí na ME v Brémach, 2004 tretí na MS v Monterrey, tretí na ME v Moskve, 2005 prvý na ME vo Viedni,
2007 druhý na ME v Bratislave.
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KULTURISTIKA A FITNESS

Janka Purdjaková

Štefan Havlík

Jaroslav Horváth
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Kulturistika a f itness
Počas existencie v Dukle kulturisti v Trenčíne (od roku
1993) i v Banskej Bystrici (od roku 1998) dosiahli vynikajúce výsledky. Vyznávači bodybuildingu a fitness doteraz
získali množstvo medailí z vrcholných medzinárodných
podujatí.
Prvým svetovým šampiónom v Dukle bol Košičan Jaroslav Horváth. V Dukle Trenčín pôsobil od roku 1995 päť
sezón. Zo siedmich medailí najcennejšie boli tri tituly majstra sveta. V roku 2001 prešiel medzi profesionálov. Krátko pôsobil v Dukle Pavol Ferenc, pochádzajúci z Veľkého
Krtíša. Bol juniorským majstrom sveta 1995, pre Duklu získal bronzovú medailu na MS 1999. Členom Dukly je Igor
Kočiš (hmotnosť do 75 kg), získal titul majstra sveta i Európy. Ťažší Štefan Havlík (hmotnosť do 90 kg, resp. 100 kg)
v čase pôsobenia v Dukle od roku 2001 získal viacero medailí, medzi nimi zlatú na MS a zlatú na ME individuálne.
Podieľal sa aj na medailách v zmiešaných pároch s Janou
Purdjakovou.
Prvou kulturistkou v Dukle bola rodáčka z Liptovského Mikuláša Miriam Peschlová, v dvoch sezónach v Dukle získala bronzovú medailu na MS 1999 a titul majsterky
Európy v roku 2000 v zmiešaných pároch. Najúspešnejšou je Popradčanka Jana Purdjaková, Počínajúc šiestym
miestom na juniorských ME 1994 má doteraz vzhľadom
na charakter tohto športu mimoriadne dlhú kariéru. Vstup
do AŠK v roku 2001 mala v zmiešaných pároch so striebornou medailou na ME a bronzovou medailou na Svetových hrách. Nasledovali individuálne medaily: striebro
2002, dvakrát zlato na MS 2003 a 2004. Po vytvorení páru
so Štefanom Havlíkom vyhrali ME 2006. V rokoch 2007
– 2009 získala neuveriteľných 7 zlatých medailí (MS, ME,
Svetové hry neolympijských športov, tlak na lavičke).
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LYŽOVANIE
Prvý majster sveta
z DUKLY, skokan
na lyžiach Karel
Kodejška

Skokani na lyžiach 1972
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Lyžovanie

Lyžiari Dukly prišli ako tretí v poradí, aby spolu s futbalistami a atlétmi od 1. januára 1966 vytvorili prvú športovú rotu. Krátkodobo pôsobili v Dukle zjazdári v období rokov 1966 až 1984 a lyžiari – bežci pôsobili v Dukle
v rokoch 1970 až 1982. Osobitne treba vyzdvihnúť skokanov na lyžiach, ktorí priviezli medaily z olympijských
hier a majstrovstiev sveta, družstvo skokanov bolo zrušené v roku 2003.
Hlavným trénerom v Dukle sa stal Peter Schlank, ktorý bol istý čas trénerom čs. reprezentantov. Najlepšími
športovcami boli Jozef Rusko, Jozef Hýsek, Ján Tánczos,
Marián Bielčík a najmä Martin Švagerko. Práve skokan
na lyžiach Karel Kodejška bol prvým športovcom Dukly,
ktorý získal titul majstra sveta v roku 1975 v letoch na lyžiach. Po ňom preslávil Duklu štvornásobný olympionik
Jiří Parma. Bol tiež majstrom sveta na strednom mostíku
roku 1987. Parma spolu s F. Ježom sa podieľali na zisku
bronzových medailí družstva ČSFR na zimných OH 1992.
Medzi mladšie prírastky do radov lyžiarov Dukly patrí
zjazdárka Veronika Zuzulová, ktorá prenikla do svetovej
špičky úspechom vo svetovom pohári.
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Jiří Parma
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MODERNÝ PÄŤBOJ

Moderní päťbojári
1988

Bohumil Starnovský
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Moderný päťboj
Práve vo vojenských strediskách
môžu splniť svoje ambície päťbojári
v piatich absolútne odlišných disciplínach – v jazde na koni, šerme, plávaní,
streľbe a v cezpoľnom behu. Počas existencie v Dukle od roku 1970 prispeli do
pokladnice úspechov Dukly cennými
kovmi.
V prvom období Dukly v Liptovskom Mikuláši – Okoličnom dal päťbojárom základy Otto Jemelka, ďalším trénerom bol Karol Schwartz. Po presídlení
do Banskej Bystrice v roku 1974 pribudli do Dukly pretekári, ktorí postupne získali dominantné postavenie na Slovensku. Na OH 1976 v Montreale boli nominovaní dvaja, z nich Bohumil Starnovský bol členom družstva, ktoré získalo
strieborné medaily. Dominantnú rolu
v osemdesiatych rokoch 20. storočia zohrali medailisti vrcholných podujatí Milan Kadlec a Petr Blažek.
Po vzniku samostatnej SR a odchode
českých pretekárov nenadviazali už pretekári Dukly na svojich predchodcov. Po
tragickom úmrtí nádejného Juraja Ondra sa usporadúva pravidelne memoriál
s medzinárodnou účasťou. Trénerom je
Dušan Poláček, ml. Zatiaľ poslednú medailu získali Ľ. Beňo s A. Brečkom na MS
juniorov roku 2002.
Milan Kadlec
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PARAŠUTIZMUS

Parašutisti
pred
zoskokom
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Parašutizmus
Samostatné športové družstvo parašutizmu v Dukle Trenčín bolo založené 1. januára 1997, ale
už v priebehu roka 1996 boli zaradení prví traja pretekári. V tom roku Ladislav Vikartovský získal
na MS v Békescsabe bronzovú medailu v kategórii juniorov. Tréner Marián Sluk mal okrem neho
v kolektíve tiež K. Adamčíka, S. Jevoša, R. Juriša, P. Platka a na tréning boli vysielaní na letisko Boľkovce pri Lučenci. Najúspešnejší je K. Adamčík, doteraz rozšíril počet získaných medailí: roku 1997
tretí na MS, 1998 druhý na MS, 1999 tretí vo Svetovom pohári majstrov, 2002 tretí vo Svetovom
pohári družstiev spolu s kolegami z Dukly. Na majstrovstvách sveta CISM v roku 2002 bol R. Juriš
štvrtý, na ďalších roku 2004 v Kremse piate miesta obsadili K. Adamčík a Milan Kocík. K. Adamčík
získal bronzovú medailu na MS CISM roku 2006 v individuálnej akrobacii. Róbert Juriš si na Svetových hrách neolympijských športov v roku 2009 vyskákal 2. miesto. K úspechom oddielu patrí
6. miesto v družstvách v presnosti pristátia na 34. Vojenských majstrovstvách sveta v parašutizme, ktoré organizovalo práve VŠC DUKLA v spolupráci s Ministerstvom obrany a všetkými zložkami ozbrojených síl v Lučenci – Boľkovciach.
Od roku 2005 do 2009 boli parašutisti pod vedením trénera Mariána Sluka v Boľkovciach.

Karol
Adamčík
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PLÁVANIE A VODNÉ PÓLO

Vodní pólisti Dukly Žilina 1973

Ľuboš Križko

30

vojenské športové centrum

Plávanie a vodné pólo
Ako prví boli vodní pólisti v Žiline, v kasárenských pomeroch pri vojenskej škole pod vedením
trénera Emila Wiesnera. VTJ Dukla, založená v roku 1966 vybojovala I. vodnopólovú ligu (1969).
Štatút AS Dukla získali pólisti v roku 1970 ako odlúčený oddiel Dukly Banská Bystrica. Ešte ako
aktívny športovec ho prvý viedol Jiří Walter, od roku 1972 Dušan Nérer. Vojenskí pólisti pôsobili
v Žiline do roku 1976, kedy boli premiestnení do B. Bystrice a tam bolo ich družstvo po desiatich
rokoch zrušené.
Prví plavci prišli z Dukly Praha do Žiliny v roku 1974, aby sa spolu s pólistami presunuli v roku
1976 do B. Bystrice, kde vtedy dobudovali ďalšiu 50-metrovú krytú plaváreň. Najznámejším plavcom tohto obdobia bol krauliar Petr Adamec.
Medaily z vrcholných podujatí priniesli až plavci najnovšej generácie. Prvým bol v roku 1994
Miloslav Dolník v Dukle Trenčín. Slovenskou „dvojkou“ po fenomenálnej Martine Moravcovej sa
práve v Dukle stala Ivana Lange – Walterová. Premiérovú medailu získala na Svetovej gymnaziáde
1994, ďalšie medaile získala v období 1995-2002 na šampionátoch CISM, resp. Svetových vojenských hrách. Najnovší úspech dosiahol znakár Ľubomír Križko ziskom bronzovej medaily na majstrovstvách Európy 2006 a 2 bronzových medailí z majstrovstiev Európy v roku 2008, kde zároveň
vytvoril nový európsky rekord. Okrem toho je držiteľom troch zlatých medailí zo svetových vojenských hier. Všetky výsledky plavcov Dukly sú spojené s menom trénera Jiřího Waltera.

Tréner Jiří Walter a Ľuboš Križko
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RÝCHLOSTNÁ KANOISTIKA

Rýchlostní kanoisti Dukly Trenčín z roku 1971

Rýchlostní kanoisti K4 r. 2002

Slavomír Kňazovický OH 1996

32

vojenské športové centrum

Rýchlostná kanoistika
Od prvého roku samostatnej Slovenskej republiky zozbierali vodáci obdivuhodnú zbierku úspechov a potvrdzujú oprávnenosť svojej
existencie. Rýchlostná kanoistika bola zriadená v Dukle Trenčín pre prirodzené podmienky na rieke Váh. Výkonnostný vzostup urobila rýchlostná kanoistika v Dukle od roku 1970
pod odborným dohľadom prvého trénera Vladimíra Špačka. Spomedzi prvých pretekárov
urobili prvé majstrovské zápisy v päťkanoe,
teda v bývalej disciplíne. Prvé výraznejšie výsledky dosiahli ziskom medailí z vrcholných
vojenských súťaží kajakár Viktor Podloucký víťazstvom roku 1974 a striebornou medailou
z MSA 1975 singlkanoista Peter Biskupič.
V novej Dukle priniesol ako prvý medailu Attila Szabó z majstrovstiev sveta 1993.
Odvtedy kanoisti získali na OH, MS a ME viacero medailí, čo je dôkazom pevného miesta
v Dukle a svedčí to aj o kvalite trénerov. Najväčší podiel spomedzi medailistov mal kanoista Slavomír Kňazovický s 1 zlatou, 3 striebornými a 1 bronzovou medailou. Z troch olympijských štartov získal jednu medailu v roku
1996. Od roku 2001 je práve on hlavným trénerom oddielu kanoistiky, pričom ďalším trénerom je Radovan Šimočko a Rastislav Kužel.
Najviac sa darí viacčlenným posádkam, osobitne štvorkajakom. K novším výsledkom sa
zaraďuje bronzová medaila Martina Jankovca
ako člena K4 z majstrovstiev Európy do 23 rokov 2009 v Poznani.
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ŠPORTOVÁ STREĽBA

Peter Plánovský
Peter Pelach
Miroslav Jurčo

Ivan
Némethy
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Športová streľba
Športová streľba je súčasťou Dukly takmer od jej vzniku, od septembra 1969 v Liptovskom Mikuláši – Okoličnom. Po presídlení do Banskej Bystrice v roku 1975 a rozšírení počtu pretekárov sa
výrazne rozšíril i počet úspešných výsledkov. Športová streľba je v histórii Dukly najúspešnejším
športom so ziskom viac než 100 medailí z vrcholných podujatí ako OH, MS a ME.
Prvými strelcami v detašovanom stredisku v Okoličnom boli pištoliari Ján Kotora, Štefan Krčmár, Karol Schwartz, Ivan Némethy a Viliam Ferenc a puškár Adolf Jakeš. Začiatkom roka 1993 začali v AŠK strelci na bežiaci terč. Zisk 15 medailí z majstrovstiev Európy v Brne v tom roku bol argumentom pre zriadenie samostatného športového družstva. Strelci na bežiaci terč tak fungujú
v Dukle od 1. septembra 1994.
Hlavným trénerom a súčasne trénerom pištoliarov je Tibor Kiss, trénerkou puškárov je Ivana
Švecová a trénerom bežiaceho terča je Peter Plánovský. V hierarchii športovcov najvyššie stojí
Jozef Gönci so ziskom 40 medailí, z toho 2 bronzových z OH. Ostatní strelci, či už pištoliari alebo
„kančiari“, nedosiahli zatiaľ štart na olympijských hrách. Strelci na bežiaci terč získali doteraz viacero titulov majstrov sveta a majstrov Európy. V súčasnosti pôsobia v oddiely okrem trénera Petra
Plánovského Peter Pelach a Miroslav Jurčo.

Jozef
Gönci

35

vojenské športové centrum

VODNÝ MOTORIZMUS

Marián Jung
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Vodný motorizmus
Od roku 2000 reprezentuje Duklu B. Bystrica úspešne na motorových člnoch Marián Jung. Prišiel s vizitkou majstra sveta z roku 1998. Odvtedy pod vedením trénera
a manažéra Jána Miškoviča získal viac než tucet medailí zo šampionátov v triedach
OSY 400 a 0-125 ccm, z toho viacero titulov majstra Európy a jeden majstra sveta.
Ďalším medailistom je Michal Košút v kategórii OSY 400 s titulom majstra Európy
a striebornou medailou z majstrovstiev sveta v roku 2009

Michal Košút
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VODNÝ SLALOM

Fotografia z OH 1992

Elena Kaliská OH 2004

Michal
Martikán
OH 1996
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Vodný slalom
Slalomári sa stali v mimoriadne krátkej dobe najúspešnejším odvetvím, od vzniku v roku 1994 doteraz získali na vrcholných medzinárodných podujatiach
(OH, MS, ME) vyše 70 medailí. K mimoriadnej úspešnosti prispela dlhoročná tradícia (Medzinárodný tatranský
slalom od r. 1949, založenie klubu roku 1953, vybudovanie areálu roku 1978) a kvalitná trénerská práca s talentovanými pretekármi.
Pôvodné AŠD vodného slalomu vzniklo v roku 1994
postupne od zaradenia prvých pretekárov 1. apríla a ešte v priebehu roka narukovaním niekoľkých pretekárov na základnú vojenskú službu a prijatím ďalších ako
občianskych zamestnancov. Už vstup juniorov do AŠK
Dukla bol impozantný, keď získali v USA tri tituly juniorských majstrov sveta. Na OH 1996 sa stal Michal Martikán najmladším slovenským olympijským víťazom a prvým v ére samostatnej Slovenskej republiky.
Hrdosťou klubu sú dve individuality vodného slalomu: singlkanoista Michal Martikán a kajakárka Elena
Kaliská, obaja mnohonásobní medailisti, majstri sveta
a Európy. Okrem nich v klube úspešne pôsobia Ján Bátik, Tomáš Kučera, Milan Kubáň, Marián Olejník, Alexander Slafkovský, Ján Šajbidor. Zásluhu na tom má najmä
realizačný tím Peter Mráz, Peter Cibák, Jozef Martikán
a Juraj Ontko st.
Príklad vodnej slalomárky Eleny Kaliskej je dôkazom toho, že dlhoročná vytrvalá práca prináša úspech.
Patrila k favoritkám aj na svetových šampionátoch i na
olympijských hrách. Elena Kaliská patrí so ziskom 2 zlatých olympijských medailí k najvýznamnejším slovenským športovkyniam, je vôbec prvou olympijskou víťazkou Slovenska. Členkou Dukly je od roku 1994.
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Michal Martikán
s olympijskou medailou
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VZPIERANIE
Martin Tešovič

Vzpierači Dukly 1969
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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.
Začínali v jednej z upravených šatní na
Štadióne SNP na Štiavničkách. Trenčianske
obdobie začali predošlí tréneri tiež v provizórnych podmienkach v budove Mestskej galérie. Od roku 1975 bol tréner Milan Kováč,
ktorému asistovalo viacero trénerov, medzi
nimi aj Petr Hodulák.
Prienik na stupne najlepších začali pretekári Dukly 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 Martin Tešovič, ktorý doteraz získal viac
ako 15 medailí, vrátane zlatých z majstrovstiev sveta a Európy.
Dagmar Kutlíková-Daneková
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ZÁPASENIE

Dušan Masár
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Zápasenie
V Dukle Trenčín pôsobia zápasníci od roku 1970. Základ tvorili zápasníci grécko-rímskeho zápasenia, o štyri roky začali v Dukle aj zápasníci vo voľnom štýle. Pod vedením trénera Josefa Kolářa tu začínala prvá generácia v klasickom štýle, k nemu pribudol Milan Hlôška, po nich viedol klasikov tréner Anton Mozola.
Medailový primát z vojenských súťaží patrí Jaroslavovi Medunovi v roku 1973,
po ňom medailu vybojoval voľnoštýliar na ME juniorov Milan Mendel roku 1978,
v osemdesiatych rokoch získali deväť medailí. K významným medailistom patrí Štefan Fernyák. Zatiaľ posledným významným úspechom Dukly je bronzová medaila
z majstrovstiev sveta roku 2003 Attilu Bátkyho v grécko-rímskom štýle, pod trénerským vedením Petra Hirjaka s Vojtechom Kováčikom.

Zápasenie Dukly Trenčín z 90. rokov
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ZJAZD NA DIVOKEJ VODE

Oslava víťazstva

Ján Šutek a Štefan Grega
Hliadka 3xC2 na stupňoch víťazov

44

vojenské športové centrum

Zjazd na divokej vode
Zjazd na divokej vode zastrešuje AŠK, resp. VŠC od
1. novembra 1995. Odvtedy prispeli zjazdári do medailovej pokladnice ziskom množstva medailí z majstrovstiev sveta a Európy. Na rozdiel od vodného slalomu nepatria zjazdári medzi olympijské športy.
Na uvedenej jedinečnej bilancii za dvanásť rokov sa
podieľali prakticky 3 lode, ide o dvojkanoe. Najúspešnejšou dvojicou sú Vladimír Vala – Jaroslav Slúčik zo
Sokola, pochádzajúci zo Žiliny. Ďalšie dve lode súťažia pod hlavičkou Dukly a spolu s nimi tvorili častokrát
úspešné hliadky.
Nemenej známi Ján Šutek so Štefanom Gregom
doteraz získali vyše 20 medailí a boli niekoľkokrát majstrami sveta a majstrami Európy. Ján Šutek začínal ako
singlkanoista v roku 1983 v Slávii VŠDS, prešiel ŽKV
a Sokolom, kde ho trénoval aj Jaroslav Slúčik. „Zadák“
Štefan Grega začínal ako sólista na kanoe v Slávii VŠDS,
bol členom CKC, ŽKV a Sokola. Spolu tvoria dvojkanoe
od roku 1992 a ich trénerom je Jozef Šoška.
Dvojkanoe Matúš Kunhart a Peter Šoška funguje od roku 2008, predtým bol na mieste M. Kunharta
mladší brat Petra Šošku, Ľuboš. Ich trénerom bol otec
Jozef Šoška. Bratské dvojkanoe jazdilo aj slalom, v ktorom reprezentovalo aj na OH 1996 v Atlante. Pred
vstupom do Dukly sa stali juniorskými majstrami sveta v zjazde (1994) a boli tretí na MS v hliadkach v slalome (1996). Ako členovia Dukly sa podieľali na zisku
štyroch medailí z MS a na štyroch medailách z ME. Nemenej sa darí aj novej dvojici Kunhart – Šoška, v roku
2008 získali zlato v C2 a dve bronzové medaily v hliadkach, v roku 2009 to bol titul majstrov Európy z Boffeta a dvakrát striebro v hliadkach.

45

Matúš Kunhart a Peter Šoška

vojenské športové centrum

Ostatné športy
Počas všetkých foriem stredísk v Banskej Bystrici i v Trenčíne, od Armádneho strediska, cez Armádne
stredisko vrcholového športu a Armádny športový klub
až po Vojenské športové centrum boli zaradené aj ďalšie športové odvetvia. Tieto športy, družstvá i jednotlivci, mali rôzne dlhé obdobia, no v konečnom dôsledku
boli zrušené.
V Dukle Banská Bystrica v minulosti boli zaradené: futbal, jachting, lukostreľba, z lyžovania beh, skoky a lyžovanie na tráve, z motorizmu autokros a motokros, orientačný beh, orientačné potápanie, sánkovanie, silový trojboj,
šerm, športová gymnastika, tenis, triatlon, vodné pólo.
V Dukle Trenčín: basketbal, box, z cyklistiky krasojazda, hádzaná, hokej, jachting, jazdectvo, kick-box,
orientačný beh, plávanie, plutvové plávanie, pretláčanie rukou (armwrestling), rádiový orientačný beh, silový trojboj, skialpinizmus, spoločenské tance, stolný tenis, šach, šerm, športová gymnastika, triatlon, veslovanie, volejbal.

VŠC Dukla sa organizačne
podieľalo na týchto
významných športových
podujatiach:
Europa SC High jump, predtým známy míting ako Banskobystrická latka – výškarsky míting
Veľkonočný turnaj vo vzpieraní
Dudinská 50 – chodecké preteky
Medzinárodné liptovské slalomy – vodný slalom
Medzinárodné tatranské slalomy – vodný slalom
Medzinárodné dni cyklistiky
Kritérium SNP - atletika
Majstrovstvá Európy družstiev v atletike, 2. liga, predtým Európsky pohár družstiev v atletike
Považský pohár vo vzpieraní
34. vojenské majstrovstvá sveta v parašutizme CISM
Medzinárodný turnaj SNP v džude
Memoriál Juraja Ondra v modernom päťboji

