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3. ROČNÍK MEDZINÁRODNÉHO
TURNAJA DRUŽSTIEV DUKLA CUP
Dňa 28. 1. 2012
Družstvo DUKLA „A“
športové
oddelenie
Mladosti
Rimavská
Družstvo DUKLA „B“
z.š. Marek Pentka
66 kg
džudo
organizovalo
Sobota,
pretože
v
kategórii
Jantek
z.š. Martin
66 kg
z.š. Martin Becík
v ŠH DUKLA už 3. ročník
– 73 kg sme nemali
Matiaš
Štefan
z.š.
z.š. Martin Cesnak
73 kg
medzinárodného turnaja
domáceho
pretekára.
Miroslav Slíž (Mladosť RS)
73 kg
des. Pavol Kubena
kg
81
družstiev.
Opäť
sa
Aj
napriek
tomu,
že je
z.š. Filip Štancel
81 kg
voj.2st. Matúš Milichovský
nám podarilo prilákať
ešte dorastenec, tak
Mráz
Jerguš
z.š.
rtm. Milan Randl
90 kg
do Banskej Bystrice
podal veľmi dobrý výkon
z.š. Matej Hajas
90 kg
z.š. Miroslav Dzúr
kvalitných pretekárov zo
a potrápil aj skúsenejších
z.š. Dušan Hegedüs
4 krajín. Medzi mužmi
džudistov.
Z
našich
štartovali štyri kluby
pretekárov
by
som
z Čiech, dva kluby z Poľska a Srbska a šesť klubov zo Slovenska.
vyzdvihol výkon Mateja
V súťaži žien štartovali 4 družstvá, po jednom zo Slovenska a Čiech a dve Hajasa a Dušana Hegedüsa.
družstvá z Poľska.
Turnaj bol veľmi dobrou prípravou pred nominačnými turnajmi vo
Naše družstvo „A“ zápasilo veľmi dobre, keď zvíťazilo vo svojej skupine, februári. Džudisti mali 5 až 6 zápasov.
kde sme porazili družstvo USK Praha „B“ 5:0, družstvo Slávia Trnava 5:0 Organizáciu aj športovú úroveň si pochvaľovali aj tréneri zúčastnených
a družstvo Redstar Beograd 3:2.
družstiev a reprezentační tréneri Slovenska.
Postúpili sme do vyraďovacej časti a tam sme sa postupne stretli Po turnaji sme organizovali krátke 2-dňové sústredenie, ktorého sa
s družstvom Opole, zíťazili sme 3:2, družstvom Slavija Novy Sad, zvíťazili zúčastnili skoro všetci štartujúci a zabezpečili sme si tak pre džudo veľmi
sme 3:2 a vo finále sme nestačili na družstvo AZS Wroclaw, s ktorým sme potrebný sparing pre našich športovcov.
prehrali 5:0. Veľmi dobre zápasili Randl, Milichovský, Cesnak a Becík.
por. Marek Matuszek
Už tretí rok po sebe sa nám nepodarilo tento turnaj vyhrať, keď sme na
1. ročníku prehrali vo finále so Srbskom, na 2. ročníku s družstvom USK
Praha a na 3. ročníku s družstvom Wroclawy.
Družstvo Dukla „B“ prehralo v skupine svoje zápasy s družstvom Opole
2:3, s družstvom USK Praha „A“ 0:5 a zvíťazilo s družstvom COP Bratislava
5:0. Ďalej sme zápasili v skupine o umiestnenie, kde sme nakoniec
obsadili 9. miesto. Za družstvo štartoval aj Miroslav Slíž, pretekár

Editoriál
Priatelia, máme za sebou zimnú sezónu a vystúpenia našich športovcov v sérii svetového pohára
v biatlone a v zjazdovom lyžovaní. Radosť nám urobila Veronika Zuzulová svojimi pódiovými
umiestneniami, ako aj biatlonisti, ktorí opäť dokázali, že patria do svetovej špičky a to nielen
vďaka Anastasii Kuzminovej, ale aj vďaka Janke Gerekovej a tímu mužov.
Najlepšia správa však prišla z Belehradu, kde sa István Lévai stal majstrom Európy v gréckorímskom zápasení v kategórii do 60 kg. O pár dní nás potešil Štefan Havlík, keď v americkom
Columbuse zvíťazil v prestížnej súťaži kulturistov Arnold Classic.
To je výpočet tých najlepších výsledkov uplynulých mesiacov na poli športovom, avšak úspešne
sme sa prezentovali aj na poli organizačnom. VŠC DUKLA zorganizovalo 19. ročník mítingu Europa
SC High Jump, ktorý bol vyhodnotený odborníkmi ako druhý najlepší špecializovaný míting na
svete a ako spoluorganizátori sme pripravili 31. ročník chodeckých pretekov Dudinská 50-ka
s účasťou vyše sto pretekárov z 34 krajín.
Kým jedni majú po sezóne, iní sa na ňu poctivo pripravujú. Na zahraničných sústredeniach, ale
aj v domácich podmienkach tí najlepší trávia každú minútu s myšlienkou na vrchol tohtoročnej
sezóny, na OH v Londýne. Verím, že počet členov VŠC, ktorí splnia kritériá štartu na Olympiáde,
sa ešte rozšíri. A nechceme v Londýne len štartovať, máme určite potenciál tam aj uspieť.
Mgr. Robert Leitl
riaditeľ VŠC DUKLA
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NAJLEPŠÍMI ARMÁDNYMI
ŠPORTOVCAMI SR GELLE, JUNG A HALČIN
V Banskej Bystrici slávnostne vyhlásili výsledky
ankety Najlepší športovec Ministerstva obrany
Slovenskej republiky za rok 2011
BANSKÁ BYSTRICA 20. decembra (SITA) - Najlepšími armádnymi
športovcami Slovenskej republiky za rok 2011 sa stali v olympijských
športoch rýchlostný kanoista Peter Gelle, v neolympijských vodný
motorista Marián Jung a medzi juniormi vodný slalomár Martin Halčin.
Výsledky ankety Najlepší športovec Ministerstva obrany Slovenskej
republiky za rok 2011 slávnostne vyhlásili v Banskej Bystrici.
Peter Gelle má za sebou mimoriadne úspešnú sezónu. Rýchlostný
kanoista Dukly Trenčín bol doteraz vždy akoby v tieni komárňanského
štvorkajaka či ženského dvojkajaka s posádkou Ivana Kmeťová - Martina
Kohlová. Tí totiž pravidelne vozili medaily z „veľkých“ podujatí, zatiaľ čo
dnes už 27-ročný rodák z Nových Zámkov zbieral jeden titul za druhým
„iba“ na domácej vode. Celkovo však má vo svojej zbierke už dvadsaťštyri
zlatých medailí z M-SR.

Na medzinárodnej scéne šokoval prvýkrát až vlani, keď na majstrovstvách
sveta v poľskej Poznani získal senzačné striebro na neolympijskej trati
K1 na 500 m. Bola to iba druhá medaila zo svetového šampionátu pre
slovenského kajakára - singlistu v ére štátnej samostatnosti. O tú prvú sa
ešte v roku 1993 v Kodani zaslúžil Attila Szabó v pretekoch na 10 000 m.
V tomto roku od začiatku potvrdzoval, že na tejto trati patrí k najlepším
na svete. Na májových troch kolách Svetového pohára si vypádloval
medailový komplet - striebro v Poznani, bronz v českých Račiciach a na
záver zlato v nemeckom Duisburgu. Až potom si prvýkrát sadol do
spoločnej lode so skúseným Erikom Vlčekom. Po niekoľkých spoločných
tréningoch získali v polovici júna na majstrovstvách Európy v srbskej
metropole Belehrad v K2 na 500 m strieborné medaily.
To ich zrejme definitívne naštartovalo k spolupráci a o dva mesiace
na majstrovstvách sveta v maďarskom Szegede už na olympijskom
kilometri postavili do pozoru celý zvyšok sveta, keď všetkých súperov
nechali „hrať“ len o striebro a bronz. Zaslúžili sa tak o najlepší výsledok
slovenskej rýchlostnej kanoistiky v tomto roku a už od augusta sa tešia
na budúcoročné Hry XXX. olympiády v Londýne.
„Mňa lákala myšlienka skúsiť to spolu s niekým v posádke
už dlhšie, ale výkonnostne som zatiaľ na to nemal. Vlani
a na začiatku tohto roka sa to zlomilo. Dosiahol som v singli
cenné úspechy a zrejme to rozhodlo, že to Erik so mnou
skúsil. Najťažšie obdobie som mal pred majstrovstvami sveta
v Szegede. Vtedy som bol trochu v strese, ale tréner Radovan
Šimočko je skvelý a dokázal ma vynikajúco upokojiť. Nie,
necítime sa byť spolu s Erikom olympijskými favoritmi. Práve
tento fakt by nám mohol pomôcť dosiahnuť dobrý výsledok,“
zhodnotil uplynulý rok Peter Gelle.
V šestke najlepších slovenských armádnych športovcov
v olympijských športoch boli bez určenia poradia (v abecednom
poradí) biatlonistka Anastasia Kuzminová, džudista Milan
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Ďalšími ocenenými juniormi boli vodný slalomár Patrik Gajarský, vodný
zjazdár Patrik Kraus, atlétka Katarína Strmeňová, džudista Filip Štancel
a rýchlostný kanoista Šimon Žďársky.
V Banskej Bystrici ocenili aj trio najúspešnejších trénerov pôsobiacich
v Dukle. Boli nimi tréner atlétky Dany Velďákovej Radoslav Dubovský,
tréner džudistu Milana Randla Marek Matuszek a kormidelník
rýchlostného kanoistu Petra Gelleho Radovan Šimočko.
Armádni športovci v tomto roku získali na vrcholných podujatiach
celkovo 31 medailí s bilanciou 13 zlatých, 5 strieborných a 13 bronzových
medailí.

Výsledky ankety:
OLYMPIJSKÉ ŠPORTY:
; ďalší ocenení bez určenia
Víťaz: Peter Gelle - rýchlostná kanoistika
inová - biatlon, Milan
Kuzm
tasia
Anas
:
poradia (podľa abecedy)
vodný slalom, Richard Tkáč Randl - džudo, Alexander Slafkovský vzpieranie, Dana Velďáková - atletika

Randl, vodný slalomár Alexander Slafkovský, vzpierač Richard Tkáč
a atlétka Dana Velďáková.
V neolympijských športoch si anketovú palmu víťazstva odniesol
Marián Jung. Vodný motorista sa stal v tomto roku majstrom sveta vo
formule 500 a striebro si vybojoval na svetovom šampionáte v triede
O-700. Titul bral až po záverečných pretekoch šesťdielneho seriálu
v talianskej Viverone, kde zdolal svojho najväčšieho konkurenta
Maďara Attilu Havasa a v celkovej klasifikácii ho preskočil o jediný
bod. Bol to už jeho druhý najjagavejší kov z MS tejto kategórie
v kariére, prvý získal v roku 2009. Na majstrovstvách Európy si takisto
vybojoval zlato a striebro, len si spomenuté dve kategórie vymenil zlato bral v O-700 a striebro vo formule 500.
Elitnú šesticu v neolympijských športoch doplnili (opäť bez určenia
poradia podľa abecedy) karatista Klaudio
Farmadín, kulturisti Štefan Havlík a Igor Kočiš,
vodní zjazdári Matúš Kunhart s Petrom Šoškom
a kulturistka Jana Purdjaková.
Za najlepšieho juniora vyhlásili vodného
slalomára Martina Halčina. Dvadsaťročný pretekár
liptovskomikulášskej Dukly potvrdil svoj talent už
v predchádzajúcich rokoch, keď sa stal majstrom
sveta i Európy v najsilnejšie obsadzovanej
kategórii kajakárov. Tento rok už bol jednotkou
v slovenskej seniorskej reprezentácii K1. Na
majstrovstvách Európy v Seu d´Urgell sa senzačne
dostal až do finále a v ňom obsadil výborné ôsme
miesto. Rovnaká pozícia mu patrila aj vo finálových
pretekoch seriálu Svetového pohára v Prahe. Na
majstrovstvách Európy pretekárov do 23 rokov
siahal na medailu. Tá mu nakoniec ušla o niekoľko
stotín sekundy a skončil štvrtý. Nebyť jeho kiksu
v semifinále K1 na majstrovstvách sveta v Čunove,
mohla byť jeho bilancia ešte úspešnejšia.
V každom prípade chce v máji budúceho roka
zabojovať o svoju účasť na olympiáde v Londýne.

NEOLYMPIJSKÉ ŠPORTY:
us; ďalší ocenení bez určenia
Víťaz: Marián Jung - vodný motorizm
adín - karate, Štefan Havlík
Farm
dio
poradia (podľa abecedy): Klau
Matúš Kunhart, Peter Šoška - kulturistika, Igor Kočiš - kulturistika,
ristika
vodný slalom, Jana Purdjaková - kultu
JUNIORI:
ďalší ocenení bez určenia
Víťaz: Martin Halčin - vodný slalom;
- vodný slalom, Patrik
rský
poradia (podľa abecedy): Patrik Gaja
atletika, Filip Štancel á
eňov
Strm
rína
Kraus - vodný zjazd, Kata
istika
džudo, Šimon Žďársky - rýchlostná kano
TRÉNERI:
Radoslav Dubovský - atletika,
bez určenia poradia (podľa abecedy):
čko - rýchlostná kanoistika
Marek Matuszek - džudo, Radovan Šimo
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ŠPORTOVCI DUKLY
PATRIA MEDZI SLOVENSKÚ ELITU
V rámci ankety Športovec roka získali reprezentanti Vojenského športového centra DUKLA Banská Bystrica tri umiestnenia
v prvej desiatke jednotlivcov a tretie miesto v rámci kolektívov.
Anketu tradične od roku 1993 vyhlasuje Klub
športových redaktorov Slovenského syndikátu
novinárov. V stredu 21. decembra vyhrali vodní
slalomári Pavol a Peter Hochschornerovci (ŠKP
Bratislava) a slovenskí volejbalisti.
Spomedzi vojenských športovcov bol najúspešnejší rýchlostný kanoista desiatnik Peter
Gelle. V dvojkajaku spolu s Erikom Vlčekom
(ŠKP Bratislava) získali striebro na európskom
šampionáte v Belehrade na 500 metrov a na

ročníku sa v prvej desiatke medzi jednotlivcami
síce neumiestnila, no v rámci kolektívov bola
tretia. Vo vodnoslalomárskej hliadke 3xK1 spolu s Janou Dukátovou a Danou Mannovou-Beňušovou získala titul majstra sveta v Čunove.
Na majstrovstvách Európy v Seu d´Urgell vybojovali uvedené reprezentantky bronz.
V roku 2011 získali športovci DUKLY na sveto-
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vých alebo európskych podujatiach 31 medailí, rok predtým ich bolo 46. „Je to síce o niečo
menej, ale ja si myslím, že to nie je dôvod byť
smutný. Aj vzhľadom na to, že financií bolo
dosť málo a podmienky na prípravu nemali
všetci naši športovci jednoduché, som na reprezentantov klubu hrdý,“ povedal riaditeľ VŠC
DUKLA Banská Bystrica Robert Leitl.
Po slávnostnom vyhlásení ankety Športovec roka tento niekdajší atlét DUKLY avizoval:
„V nasledujúcom olympijskom roku urobíme
všetko pre to, aby naši reprezentanti uspeli
tak v Londýne, ako aj na ďalších svetových či
európskych podujatiach. No a čo sa týka samotnej olympiády, naše plány či sny siahajú
veľmi vysoko. Tak, aby borci z DUKLY priniesli
z Anglicka pre rezort obrany aj pre Slovensko
úspech a hrdosť. Verím, že naša účasť na letných olympijských hrách sa bude ligotať.“
Text a foto: Pavol Vitko MOSR
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ČESKOSLOVENSKÁ ANKETA ŠPORTOVEC ROKA
prehľad športovcov z VŠC DUKLA
1974
1975
1976
1978
1981
1982
1983
1986
1987

1988
1989
1990
1991

2. miesto Anton Tkáč dráhová cyklistika
1. miesto Karel Kodejška skoky na lyžiach
1. miesto Anton Tkáč dráhová cyklistika
1. miesto Anton Tkáč dráhová cyklistika
5. miesto Vladimír Vačkář-Miloslav Vymazal
dráhová cyklistika
9. miesto Július Ivan atletika
8. miesto Jozef Pribilinec atletika
7. miesto Jozef Pribilinec atletika
10. miesto Vladimír Kocman džudo
1. miesto Jozef Pribilinec atletika
1. miesto Jiří Parma skoky na lyžiach
2. miesto Jozef Pribilinec atletika
3. miesto Milan Kadlec moderný päťboj
5. miesto Jan Železný atletika
1. miesto Jozef Pribilinec atletika
4. miesto Jan Železný atletika
3. miesto Petr Blažek moderný päťboj
5. miesto Pavol Blažek atletika
7. miesto Milan Kadlec moderný päťboj
8. miesto Jan Železný atletika

Dekorovanie
Anastasie Kuzminovej

SLOVENSKÁ ANKETA ŠPORTOVEC ROKA
prehľad športovcov z VŠC DUKLA
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2003
2004
2005
2007
2008
2009
2010
2011

3. miesto Attila Szabó rýchlostná kanoistika
1. miesto Milan Dvorščík cestná cyklistika
2. miesto Michal Martikán vodný slalom
1. miesto Michal Martikán vodný slalom
2. miesto Slavomír Kňazovický rýchlostná kanoistika
3. miesto Jozef Gönci športová streľba
1. miesto Michal Martikán vodný slalom
2. miesto Igor Kováč atletika
2. miesto Jozef Gönci športová streľba
1. miesto Jozef Gönci športová streľba
3. miesto Michal Martikán vodný slalom
3. miesto Jozef Gönci športová streľba
2. miesto Michal Martikán vodný slalom
1. miesto Elena Kaliská vodný slalom
3. miesto Michal Martikán vodný slalom
2. miesto Elena Kaliská vodný slalom
1. miesto Michal Martikán vodný slalom
1. miesto Michal Martikán vodný slalom
3. miesto Elena Kaliská vodný slalom
3. miesto Martina Hrašnová atletika
4. miesto Michal Martikán vodný slalom
5. miesto Anastasia Kuzminová biatlon
1. miesto Anastasia Kuzminová biatlon
2. miesto Pavol Hurajt biatlon
4. miesto Peter Gelle rýchlostná kanoistika
5. miesto Anastasia Kuzminová biatlon
9. miesto Veronika Zuzulová zjazdové lyžovanie

Erik Vlček (ŠKP) a Peter Gelle (VŠC DUKLA)
Anastasia Kuzminová s manželom
v rozhovore s prezidentom SOV
Františkom Chmelárom

Peter Gelle s manželkou
a prezident SOV

majstrovstvách sveta v Szegede boli prví na kilometrovej trati.
Gelle a Vlček skončili v ankete na štvrtom mieste. Vlaňajšia športovkyňa roka Anastasia Kuzminová z DUKLY skončila v hodnotení športových
novinárov piata. Zlatá a strieborná olympijská
medailistka z Vancouveru 2010 vyhrala v uplynulej sezóne dvakrát preteky svetového pohára
biatlonistov. Na majstrovstvách sveta v Chanty-Mansijsku bola na 7,5 km trati bronzová.
Členkou DUKLY Banská Bystrica je aj zjazdárka
Veronika Zuzulová. V poslednej sezóne sa vrátila do absolútnej zjazdárskej špičky. Vo Svetovom pohári slalomárok skončila piata. V ankete
Športovec roka 2011 jej patrí 9. miesto. Vodná
slalomárka Elena Kaliská v roku 2004 anketu vyhrala a v roku 2005 bola druhá. V tomto
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VÝŠKARSKÝ MÍTING V BANSKEJ BYSTRICI
SI UDRŽAL SVETOVÚ KVALITU
BANSKÁ BYSTRICA 9. februára (SITA) - 19. ročník
medzinárodného halového výškarského mítingu
Europa SC v Banskej Bystrici ponúkol svetové
pretekárske esá i kvalitné výkony. Potešil predovšetkým
výkon ruského víťaza v mužskej kategórii Ivana Uchova,
ktorý zdolal latku vo výške 233 cm a zaznamenal svoj
tohtoročný najlepší výkon. V ženskej súťaži zaostala
za očakávaním ruská víťazka Anna Čičerovová, ktorá
vyhrala výkonom 200 cm. Obrovskú radosť však vyvolal
v hale na Štiavničkách slovenský výškar Michal Kabelka.
Najprv si utvoril osobný rekord výkonom 225 cm,
následne zdolal latku na 228 centimetroch, čím splnil
B-limit na OH v Londýne. Napokon však dokázal skočiť
aj 231 cm, čím prevýšil všetky očakávania a A-limitom
sa priamo kvalifikoval na londýnsku olympiádu. „Sám
tomu neverím, je to neskutočné. Urobiť tri osobné
rekordy v jedných pretekoch v mojom veku, v to som
teda nedúfal. Prekvapil som aj sám seba,“ netajil
talentovaný výškar z Dubnice, ktorý sa narodil v Lučenci.
Tri roky sa pokúšal prekonať svoj osobný rekord 224
cm: „Zmenil som teraz všetko, trénera, prostredie,
celú prípravu, tréningy i tretry. Teda všetko, čo sa dalo
som zmenil, dokonca aj hudbu.“
Michala Kabelku trénuje po technicko-taktickej stránke
v Brne Stanislav Joukal, po fyzickej doma Roman
Novotný. Výkonom 231 cm sa dostal na historické
druhé miesto v národných výškarských tabuľkách za
Róberta Ruffíniho, ktorý drží aktuálne slovenský halový
rekord 232 cm. Kabelka sa v Banskej Bystrici pokúšal
trikrát aj o 233 cm, túto métu však nepokoril. „Sústredil
som sa aj na túto latku, ale už som nemal dostatok
síl. Bol som absolútne vyžmýkaný. Svetoví výškari si
šetria sily a nechávajú si pokusy na vyšších výškach.
Mňa ani nenapadlo, že sa tam niekde dostanem. Skákal som od 210
každý pokus, ešte som dvakrát opakoval, čiže nebolo z čoho vyžmýkať
ďalšie sily,“ uviedol istý účastník OH 2012 v Londýne Michal Kabelka.
Banská Bystrica sa aj tentoraz zaradí medzi tri najlepšie tohtoročné

výškarské mítingy na svete. Prvenstvo z vlaňajška
však zrejme neobháji, pretože v nemeckom Arnstadte
pretekári dosiahli o niečo lepšie výkony. Napriek tomu
si podujatie Europa SC High jump udržalo svoju kvalitu.
„Latka výkonnosti a kvality je v Banskej Bystrici vysoko
nastavená a chceme ju udržiavať. Dnes nie sú možnosti
ani prostriedky na jej neustále zvyšovanie. Myslíme si, že
tento ročník udržal vysokú kvalitu výkonnosti. Atakoval
sa výkon roka v mužskej súťaži a rovnako aj medzi
ženami pokusy na latke 204 cm nevidieť každý deň.
Sme veľmi radi za to, ako to dopadlo. Nemôžeme mať
každý rok prekonávanie rekordov,“ hodnotil vrcholné
svetové podujatie pod Urpínom generálny manažér
podujatia Alfons Juck, ktorý nezabudol vyzdvihnúť 19.
ročník aj z pohľadu slovenského úspechu: „Ešte nikdy
sa nestalo, že bol na stupni víťazov Slovák. Senzácia sa
volá Michal Kabelka. Zlepšiť sa o sedem centimetrov
v jednej súťaži je úctyhodné. Slovenský úspech je
výnimočný a tým pádom sa tento ročník radí vysoko.
Atribúty sú splnené, i keď sme zvyknutí, že sa skáče
pravidelne nad 230 cm. Sú mítingy, kde tomu tak
nie je. Podujatie v Banskej Bystrici má svetový zvuk,
pri jeho väčšej podpore môže ešte výkonnosť stúpať.
Verím, že sa to podarí v budúcom roku na jubilejnom
dvadsiatom ročníku. Potrebné je iba zabezpečiť
finančnú stabilitu, prípadne ju ešte zvýšiť,“ uviedol A.
Juck.
Devätnásty ročník halového výškarského mítingu
Europa SC High Jump v Banskej Bystrici je podľa
tradičného bodovania portálu All-Athletics.com druhý
najlepší na svete zo špecializovaných výškarských.
Predstihol ho iba nemecký Arnstadt, ktorý získal
v hodnotení výkonov najlepších a kvality účastníkov
o 147 bodov viac. Banskobystrické podujatie nazbieralo v tomto roku
10 135 bodov, čo je o 58 viac ako pred rokom, keď sa šokujúco dostalo
pred nemecký míting. V kvalite výkonov bol Arnstadt lepší iba o 7 bodov,
v kvalite účastníckeho poľa o 140.

Víťazné trio žien
– Hellebautová,
Čičerová,
HowardováLoweová
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Víťazka
Anna Čičerová

Víťaz Ivan Uchov

Najlepšie svetové výškarské
mítingy v roku 2012:
1. Hochsprung mit Musik - Arnstadt 		
(Nem.) 10 282 bodov
(kvalita výkonov 9382 + kvalita 		
účastníkov 900)
2. Europa SC High Jump - Banská Bystrica
(SR) 10 135 (9375 + 760)
3. Hustopečské skákaní - Hustopeče (ČR)
9971 (9341 + 630)
4. Beskydská latka - Třinec (ČR) 9694 		
(9154 + 540)
5. High Jump Cup - Moskva (Rus.) 9455 		
(9105 + 350)

Dekorovanie mužskej kategórie

www.dukla.sk
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ZÁPASNÍK ISTVÁN LÉVAI
MAJSTER EURÓPY V ZÁPASENÍ
BELEHRAD 10. marca (SITA) - Slovenský reprezentant v zápasení István Lévai (VŠC DUKLA)
sa stal v srbskom Belehrade majstrom Európy
v grécko-rímskom štýle do 60 kg. Stal sa tak
prvým Slovákom s titulom kontinentálneho
šampióna v grécko-rímskom štýle v ére samostatnosti od roku 1993.
Na ME v zápasení získalo Slovensko doteraz jednu zlatú medailu zásluhou voľnoštýliara Davida Musuľbesa v roku 2008.
Lévai dosiahol v Belehrade životný úspech. Na ceste za ním mal v prvom kole bojov voľný žreb, v druhom si poradil
s chorvátskym borcom Tonimirom Sokolom, v nasledujúcom zápase zdolal Bielorusa Maxima Kažarského. Lévai nastúpil
vo finále proti Bulharovi Ivovi Serafimovovi
Angelovovi, ktorého zdolal vo dvoch periódach 2:0 a 1:0.
Dvadsaťjedenročný zápasnícky talent pochádza z Maďarska, Slovensko reprezentuje
od minulého roka spolu s bratom Attilom.
Lévaiovci prišli na Slovensko za lepšími
podmienkami. Ujal sa ich Karol Lengyel, reprezentačný tréner slovenských zápasníkov,
ktorý sa im v začiatkoch postaral v Komárne
aj o bývanie.
V Belehrade sa nesúťaží o miestenky na
tohtoročné olympijské hry do Londýna. Tam
sa môžu zápasníci kvalifikovať cez tri turnaje, ktoré sa postupne uskutočnia v bulharskej Sofii (20. - 22. apríla), v čínskom meste
Tchaj-jüan (27. - 29. apríla) a vo fínskych Helsinkách (4. - 6. mája).
Ak sa niekto kvalifikuje už na prvom turnaji, nemôže sa zúčastniť na tom
ďalšom, pričom platí, že jednu krajinu môže v každej hmotnostnej kategórii reprezentovať len jediný zápasník.

ZLATÝ ZÁPASNÍK ISTVÁN LÉVAI SI BRÚSI
ZUBY NA OLYMPIÁDU
Lévai zápasil v impozantnej forme a ani jednému zo svojich súperov nedovolil stráviť v belehradskej hale celý čas, ktorý je k dispozícii pre zápasnícky súboj. „Mám z toho obrovskú radosť a naozaj som nečakal, že by
niečo podobné mohlo nastať v takom krátkom čase,“ priznal Lévai.
„Iba teraz začínam so spracovávaním životného úspechu. Jemne to
zrejme oslávime, ale v prvom rade nás čaká práca pred kvalifikačnými

podujatiami. Cieľom samozrejme nemôže byť nič iné ako získanie olympijskej miestenky,“ pozeral sa ihneď do budúcnosti zápasník.
Lévai postupne „vybavil“ svojho chorvátskeho, srbského, bieloruského
a bulharského súpera po dvoch periódach, po ktorých si vytvoril rozhodujúci náskok. „Príprava sa vydarila na výbornú. Mal som za chrbtom
ľudí, ktorí mi veľmi pomáhali, počnúc psychológmi, pokračujúc trénermi
i sparingpartnermi. Cítil som sa silný fyzicky i mentálne, preto to vyšlo.
Ale úspech napríklad závisel aj od vyhovujúceho vylosovania,“ hľadal
príčiny svojej triumfálnej cesty v srbskej metropole Lévai.
Pôvodom rodák z maďarského Dorogu,
ktorý získal slovenské občianstvo iba
v minulom roku, nie je sklamaný z toho,
že najlepší z ME sa k miestenkám, oprávňujúcim k štartu na OH v Londýne,
tentokrát nedostali. Oň sa slovenskí reprezentanti musia pobiť na trojici kvalifikačných súťaží. „Vedeli sme o systéme,
rešpektujeme pravidlá. Takže nič sa nemení v našom nastavení, treba sa teraz
sústrediť na kvalifikačné súťaže.“
Viac než rok sa Lévai pripravuje v slovenskom prostredí a svoj vážny krok
reprezentovať Slovensko berie ako pozitívum vo svojom živote. „Ani trošku neľutujem zmenu občianstva. Umožnilo
mi to, že môžem pokračovať v zápasení a v budovaní športovej kariéry. Vďaka patrí viacerým ľuďom, že mi k tomu
vytvorili podmienky. Okrem toho, ak by som zostal v Maďarsku, zrejme
by som sa na tieto ME ani nedostal. Som rád, že môžem reprezentovať
Slovensko,“ priznal.
Dostalo sa mu aj blahoprajných reakcií aj z domoviny, pravda športové
putá sa až tak veľmi nepretrhli, keďže členovia slovenského a maďarského národného tímu často počas roka spolu trénujú. „Samozrejme, s bývalými trénermi i ostatnými zápasníkmi z Maďarska som v kontakte, už
mi gratulovali.“
Keďže slovenské pohraničné Komárno, kde trénuje, nemá ďaleko od maďarskej kultúry, prispôsobovanie a vyrovnávanie sa s novým svetom mu
nerobilo až také problémy. Ale v rámci adaptácie naňho ešte čaká jeden
veľký cieľ. „Dá sa povedať, že som sa už adaptoval na slovenské podmienky. V Komárne je maďarské prostredie, ku každodennému prežitiu
mi stačí moja rodná reč. Síce teraz ešte nie, ale čoskoro sa chystám zahryznúť vážne aj do slovenčiny.“

www.dukla.sk
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LONDÝNSKA DILEMA PIASECKÉHO:
VIACBOJ ALEBO BRADLÁ?
LONDÝN 10. januára (SITA) – Už od jesene
propagoval na bilbordoch Slovenského olympijského výboru tohtoročnú olympiádu a bol
aj tvárou reklamnej kampane propagujúcej
originálny čičmiansky vzor na londýnskom oblečení slovenskej výpravy. On však olympijskú
istotu nemal. Všetko sa zmenilo v utorok. Náš
najlepší gymnasta Samuel Piasecký si vďaka
úspešne zvládnutému viacboju v londýnskej
kvalifikácii ako jedenásty slovenský rodák
zacvičí pod piatimi kruhmi. Bude však úplne
prvý, ktorý bude reprezentovať samostatné
Slovensko.

Foto: SOV
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Hoci Piaseckému úvodná hrazda, spolu s bradlami jeho najobľúbenejšie náradie, nevyšla
celkom podľa predstáv, viacboj zvládol s chladnou hlavou. V konkurencii 32 jednotlivcov bojujúcich o londýnsku miestenku skončil šiesty.
Súčet 85,031 bol jeho druhý najvyšší v kariére.
Viac bodov nazbieral len na ME 2011 v Berlíne
(85,650).
Pred zostavou na hrazde sa trénerovi Martinovi
Zvalovi na okamih vrátili nepríjemné spomienky na MS 2007 v Stuttgarte, ktoré boli kvalifikáciou na pekinskú olympiádu. Aj vtedy Piasecký
začínal na hrazde a – dvakrát z nej spadol.
„Mal som trochu obavy, aby sa to nezopakovalo. Samo síce teraz zacvičil trochu ustráchane, ale nič nepokazil. Po záverečnom doskoku
mi spadol kameň zo srdca,“ priznal Zvalo.
Kouč ocenil, že jeho zverenec zvládol všetkých
šesť náradí bez vážneho kiksu: „Výborné boli
prostné, skvele zacvičil na koni i bradlách
a výraznej chybe sa vyhol aj vo zvyšných
troch. Nemôžem mu nič vyčítať.“
Šéf Slovenskej gymnastickej federácie Ján Novák pochválil Piaseckého za elegantné, takmer
bezchybné zostavy a vyzdvihol taktiku, s ktorou náš gymnasta nastúpil na kvalifikáciu.
„Stavil na istotu, mierne znížil obťažnosť svojich zostáv a zbytočne neriskoval. Myslím si,
že práve to mu vynieslo olympijskú miestenku,“ zdôraznil Novák.

Ktorým smerom sa v príprave na Londýn s trénerom vyberú?

Martin Zvalo i jeho zverenec budú teraz riešiť
ťažkú dilemu. Cesta na olympiádu viedla cez
viacboj, no v ňom Piasecký nemá v Londýne
veľkú šancu na úspech. Na bradlách, a možno
aj na hrazde, však áno. Pokojne môže ašpirovať na finálovú osmičku. Predvlani bol v tejto
disciplíne na MS v Rotterdame ôsmy.

„Zatiaľ neviem, v tejto chvíli existuje viacero verzií,“ povedal tréner Zvalo. „Je možné, že sa
sústredí len na tri disciplíny – bradlá, hrazdu a prostné. Stále však nevylučujem ani možnosť, že sa bude naplno pripravovať na celý viacboj. Rozhodneme sa podľa Samovho zdravotného stavu.“
Samuel Piasecký na olympiáde v Londýne nechce sklamať. Seba a ani všetkých, čo mu veria
a všemožne ho podporujú. Dvadsaťjeden rokov tvrdej gymnastickej driny by bolo pekné zúročiť londýnskym výsledkom, ktorý poletí do sveta.

www.dukla.sk
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SCHWARZENEGGER
HO LÁKA K PROFÍKOM

informačný spravodajca VŠC DUKLA Banská Bystrica

Narodený: 10. 9. 1975 v Košiciach
Klub: VŠC DUKLA Banská Bystrica
Tréneri: Milan Čížek a Igor Kopček
Stav: ženatý, dve deti (Števko a Viktória)
Bilancia na MS:
1 – 2 – 0 (Bombaj 2003 – zlato do 85 kg,
Ostrava 2006 – striebro do 100 kg, Džedžu
2007 – striebro do 100 kg)
Bilancia na ME:
5 – 0 – 1 (Baku 2001 – zlato do 90 kg, Brašov
2005 – bronz do 87,5 kg, Bratislava 2006 –
zlato do 90 kg a v pároch s J. Purdjakovou,
Maastricht 2010 – zlato do 90 kg, Sofia 2011
– zlato do 100 kg)

Zrejme takisto ako osobná gratulácia od slávneho „Terminátora“ Schwarzeneggera...
„Arnold je azda najväčšia a najznámejšia postava svetovej kulturistiky. Pocit, keď vedľa
vás stojí takáto charizmatická osobnosť a gratuluje vám k víťazstvu, sa jednoducho nedá
ani opísať. Schwarzenegger ocenil moju formu, pózovanie, voľnú zostavu a zároveň ma
pozval na budúci rok na súťaž profesionálov.“

Ako ste oslávili fantastický triumf?
„Mne ešte akosi stále nedochádza, čo sa stalo.
Asi sa na to potrebujem ešte niekoľkokrát vyspať. Zatiaľ som sa iba konečne poriadne najedol, ozajstnú oslavu si nechávam na doma.“

Iné úspechy: Arnold Classic 2012 – víťaz do
100 kg a absolútny víťaz

Čo vám prvenstvo na Arnold Classic prinieslo?
„V prvom rade obrovskú publicitu v USA na
najväčších svetových weboch o kulturistike
a tiež pozornosť veľkého množstva médií.“
Denník Šport
foto: Jakub Kopček, eastlabs.biz

V amatérskej kulturistike sa vo svetovej špičke
pohybujete už viac ako desaťročie, preto by
prechod k profesionálom bol celkom logický
krok vo vašej ďalšej kariére. Prijmete Arnoldovo pozvanie?
„Ponuka prišla, ale ja to vidím tak, že ešte neprišiel správny čas. Medzi profesionálmi si to
určite chcem niekedy vyskúšať, ale potrebujem ešte zopár rokov tvrdého tréningu, aby
som im bol rovnocenný súper.“
Veľmi vás prekvapilo, že „absolútku“, súťaž
o šampióna šampiónov, ste vyhrali vy a nie obrovitý český reprezentant Dalibor Hájek?
„Človek má vždy nejaké pochybnosti, ale v kútiku duše som stále veril, že ocenenie od Arnolda Schwarzeneggera budem preberať ja. Hájek bol veľký súper, 130 kíl kvalitnej svalovej
hmoty nie je ľahké poraziť. Vedel som, čo mám
robiť, aby som uspel. Keď sme po poslednom
porovnávaní odchádzali z pódia, mal som pocit, že som tam nechal dušu. Viac som nevedel
spraviť, takže všetko ostatné ostalo len na rozhodcoch.“
Aká gratulácia, okrem Schwarzeneggerovej, vás
v Columbuse ešte potešila?
„Z každej úprimnej som mal radosť. Bolo ich
nesmierne veľa, nestíhal som odpisovať na
SMS správy a maily. Z gratulácií, ktoré ma
špeciálne potešili, spomeniem napríklad tú
od prezidenta Medzinárodnej kulturistickej
federácie IFBB Rafaela Santonju, celého rozhodcovského zboru a tiež od mojich trénerov
Milana Čížeka a Igora Kopčeka.“
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Odlišovala sa príprava na Arnold Classic v niečom od prípravy na MS alebo ME?
„Pripravoval som sa úplne rovnako ako v posledných rokoch. Všetko som mal premyslené
do poslednej bodky – na tréningoch i priamo
na súťaži. Situáciu mi skomplikovala jedine
črevná viróza dva týždne pred pretekmi. Vzala
mi obrovské množstvo síl. Musel som potom
poriadne makať, aby som dobehol to, čo som
zameškal štvordňovým sedením na WC. Priznám sa, v jednej chvíli som si už myslel , že
je všetko stratené. Ja som však nikdy nedostal
nič zadarmo a vďaka psychickej podpore rodiny a okolia som sa aj teraz postavil na nohy.
Len tak ľahko sa nevzdávam...“

Štefan Havlík

Štefan Havlík je stálica na našom kulturistickom nebi. Prvý titul majstra Európy získal
už pred jedenástimi rokmi. Odvtedy si na vrcholných podujatiach vybojoval dovedna už
deväť medailí, z toho šesť najcennejších. Päť zlatých má z majstrovstiev Európy a jedno
zo svetového šampionátu. Začiatkom marca svoju zbierku obohatil o prvenstvo, ktoré
má možno ešte vyššiu hodnotu ako ktorýkoľvek z predošlých titulov. Na najprestížnejšej
kulturistickej súťaži amatérov Arnold Classic v americkom Columbuse nielenže vyhral kategóriu do 100 kíl, ale legendárny Arnold Schwarzenegger mu osobne odovzdával trofej
pre absolútneho víťaza.
Štefan, čo vás viedlo k tomu, že ste sa odhodlali
štartovať v Columbuse? Túžba ukázať sa v plnej
paráde v mekke svetovej kulturistiky?
„USA sú krajina, kde je kulturistika nesmierne populárna a veľmi sledovaná. Zasúťažiť si
v kolíske kulturistiky na podujatí ako je Arnold
Classic je túžba každého kulturistu. Aj ja som
kedysi povedal, že raz sa musím prísť ukázať,
no iba vtedy, ak budem mať pocit, že môžem
celé vyhrať. V tomto roku som sa k tomu odhodlal a veril som, že budem úspešný. Ale získať absolútny titul na najprestížnejšej amatérskej súťaži na svete je ako sen.“
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VYLADENÁ FORMA S PERSPEKTÍVOU
Slovenský šéftréner MILAN GAŠPERČÍK bol
s výsledkami na MS v Ruhpoldingu milo prekvapený
Slovenskému biatlonu chýba medaila z predmajstrovských plánov, ale vynahradil si to výbornými výkonmi v miešaných a v ženských
štafetách, individuálnymi vystúpeniami Kuzminovej a Gerekovej, ku ktorým možno pridať
Šimočka a Kazára. Aký je váš sumár tohto šampionátu?
„Presne taký istý. Musíme byť spokojní, lebo
sme splnili náročné ciele a naozaj tomu chýba už len medaila. Nebola
ďaleko. Dôležité je, že sa nespomína len jedno meno, ale máme dve
ženy a dvoch mužov, ktorí patrili k veľmi dobrým pretekárom na šampionáte a to ma teší najviac.“
Vaša zverenkyňa Jana Gereková bola v hromadnom štarte
dokonca blízko medailových pozícií pred poslednou streľbou...
„Veril som jej, lebo strieľala výborne a v páde pred druhou ležkou, pri ktorom stratila 20 sekúnd, nezlomila
pažbu, palicu, ruku a ani lyžu. Žiaľ, ušli jej prvé dva výstrely vysoko hore. Mrzí ma to, trafiť aspoň o terčík viac,
bolo by z toho piate – šieste miesto, teda vynikajúce.“
Šimočko a Kazár dobre načasovali formu akurát na MS.
Zvládli to s ich osobnými trénermi, čo je potešiteľné, však?
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Dvadsaťsedemročná členka VŠC DUKLA Banská Bystrica si uvedomuje, že
je opäť bližšie k svetovej špičke: „Dokázali sme postupne zvyšovať výkonnosť smerom k Ruhpoldingu, tam vyvrcholila moja bežecká aj strelecká forma. Nedokážem súperiť so špičkou celú sezónu, ale viem sa
pripraviť na jej vrchol, čo vnímam pozitívne. Škoda pokazeného šprintu, ale v ostatných súťažiach som sa veľmi priblížila k špičke.“

7. miesto

GEREKOVÁ, KAZÁR,
ŠIMOČKO, KUZMINOVÁ

mixštafeta

8. miesto

Anastasia KUZMINOVÁ

preteky s hromadným štartom

8. miesto

GEREKOVÁ, KUZMINOVÁ,
CHRAPANOVÁ

štafeta

10. miesto

Anastasia KUZMINOVÁ

rýchlostné preteky

Slovenský biatlon na šampionáte všetkých doterajších šampionátov,
na najlepšie sporiadanom a športovo najhodnotnejšom v histórii, nesklamal. Neoslnil síce ako Kuzminovej a Hurajtovými medailami ako
po minulé tri roky na MS a ZOH, ale ponúkol niečo iné: rozšírený záber
disciplín, v ktorých bol v popredí.
Dve výborné vystúpenia miešanej a ženskej štafety sú prísľubom pred
ZOH 2014, výkony Kuzminovej a Gerekovej majú po potrebnom doladení
fazóny parametre na boj o olympijské medaily.

10. miesto

Anastasia KUZMINOVÁ

vytrvalostné preteky

11. miesto

Jana GEREKOVÁ

preteky s hromadným štartom

12. miesto

ŠIMOČKO, KAZÁR,
OTČENÁŠ, HURAJT

štafeta

13. miesto

Jana GEREKOVÁ

vytrvalostné preteky

15. miesto

Dušan ŠIMOČKO

rýchlostné preteky

19. miesto

Anastasia KUZMINOVÁ

stíhacie preteky

Generácia úspešných juniorov okolo Šimočka a Kazára začína mať na to,
aby atakovala prvú desiatku. Ku Kuzminovej a Gerekovej sa pridali dve
mladé Chrapánová a Paulína Fialková, v talóne je Kalinová a talentovaná
Ivona Fialková. Hurajt sa cez leto dolieči, dostavia kolibu a bude nabudúce lepší. Otčenáš sa tlačí na stabilné miesto v mužskom tíme.

24. miesto

Matej KAZÁR

stíhacie preteky

29. miesto

Matej KAZÁR

rýchlostné preteky

31. miesto

Jana GEREKOVÁ

stíhacie preteky

35. miesto

Dušan ŠIMOČKO

stíhacie preteky

Desať krajín získalo na MS 2012 medailu. Slovensko je v tesnom závese
za nimi. Má potenciál byť nabudúce zas s nimi. Dobré zistenie. A ďalšie:
nemusí to všetko visieť už len na bedrách Kuzminovej.
							
Denník Šport
Foto: denník PLUS Jeden deň, Michal Smrčok
Agentura Nordic Focus

40. miesto

Matej KAZÁR

vytrvalostné preteky

42. miesto

Martina CHRAPANOVÁ

vytrvalostné pretky

53. miesto

Jana GEREKOVÁ

rýchlostné preteky

66. miesto

Martina CHRAPANOVÁ

rýchlostné preteky

66. miesto

Martin OTČENÁŠ

vytrvalostné preteky

70. miesto

Dušan ŠIMOČKO

vytrvalostné preteky

74. miesto

Miroslav MATIAŠKO

rýchlostné preteky

76. miesto

Pavol HURAJT

rýchlostné preteky

78. miesto

Pavol HURAJT

vytrvalostné preteky

Jana Gereková

Dušan Šimočko

„Z toho mám veľkú radosť. Na vrchole zimy ukázali obaja veľmi dobrú výkonnosť. Veľmi ma mrzí Hurajtov pád
v závere v štafetách, lebo z toho mohlo byť deviate – desiate miesto
a ďalšia radosť. V štafete bol dobrý aj Otčenáš.“
Z hľadiska záberu výsledkov je to pozitívna perspektíva smerom k olympiáde v Soči. Čo vy na to?
„Áno, táto generácia by mala vydržať minimálne ešte dva roky a mohlo
by sa tam niečo prejaviť. Chcelo by to ešte vo finále Svetového pohára na Sibíri preskočiť v hodnotení Pohára národov Estóncov a potom
by sme mali na 15. mieste možnosť nasadiť od budúcej zimy znova až
štyroch mužov, namiesto troch ako v tejto do jednotlivých súťaží Svetového pohára.“
Asi sa zhodneme, že to bol skvelý šampionát, však?
„Z hľadiska atmosféry a organizácie určite. Problémom boli mokré
a mäkké trate. Teší ma, že sme sa v biatlonovej mekke, ako sa Ruhpoldingu hovorí, nezatúlali a nestratili.“

Anastasia Kuzminová

Čo Jana Gereková naznačovala v januári 2012 vo Svetovom pohári, ale
už aj na MS 2011 (8. miesto v stíhačke), to potvrdila v Ruhpoldingu. Táto
Liptáčka sa približuje k svetovej špičke. V behu s hromadným štartom
mala pred poslednou streleckou položkou šancu na bronzovú medailu.
„Uvedomovala som si moje umiestnenie, aj šance, aké mám. No napriek tomu som bola pokojná, nebola som nervózna, ani vystrašená.
Mala som rovnaký pocit ako na predošlých položkách. Akurát že som ju
nezvládla tak bezchybne ako tie. Dva náboje mi ušli, mohlo to byť aj vyčerpaním, asi som sa nesústredila na streľbu tak, ako na prvé tri položky. Až po druhej netrafenej rane som sa opäť dokázala skoncentrovať.“

www.dukla.sk
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MAJSTROVSTVÁ EURÓPY
V ŠPORTOVEJ STREĽBE
KANČIAR P. PELACH
PIATY VO VIERUMÄKI
HEINOLA-VIERUMÄKI 16. februára (SITA) - Slovenský reprezentant Peter Pelach obsadil na
majstrovstvách Európy v streľbe zo vzduchových
zbraní vo fínskej Heinole-Vierumäki piate miesto.
Strelcovi na bežiaci terč o jednu priečku unikol
postup do vyraďovacích bojov o medaily vo štvrtkovej súťaži VzBT 30+30. Pelach dosiahol 575 bodov (pomalé 287 - rýchle behy 288) a o tri body
zaostal za domácim Kristerom Holmbergom,
ktorý bol v kvalifikácii štvrtý a zároveň posledným semifinalistom. Kančiar VŠC DUKLA Banská
Bystrica si v porovnaní s lanským kontinentálnym
šampionátom v talianskej Brescii polepšil o dve
priečky.

PIŠTOLIARI SR BEZ
MEDAILY I OH MIESTENKY
Slovenskí pištoliari sa z majstrovstiev Európy
v streľbe v Heinole-Vierumäki vrátia bez medaily
i olympijskej miestenky.

sky neuspel v boji o jednu zo štyroch udeľovaných olympijských miesteniek. Z pištoliarov, ktorí
doteraz nemali istotu účasti na OH 2012 a mohli
sa ešte zapojiť do boja o Londýn (ich krajiny ešte
nemali vyčerpanú kvótu v tejto disciplíne), skončil piaty. Ako posledný bral miestenku Švajčiar
Patrick Scheuber za 17. pozíciu a rovnaký výkon
ako Fabo – v jeho neprospech rozhodol menší
počet stredových desiatok (18:23). Keďže to bola
posledná príležitosť kvalifikovať sa na tohtoročnú olympiádu, štyridsaťosemročný člen SŠŠR MV
SR sa nepridá k Tužinskému a Koppovi.
Slovenské trio nebolo ďaleko od medaily v súťaži
družstiev, v ktorej so súčtom 1730 bodov obsadilo 5. miesto. Od bronzových Bielorusov ich delilo
päť bodov a za lanským umiestnením zaostali
o jednu priečku.
„Chalani boli vyrovnaní, no na nižšej úrovni, ako
som zvyknutý. Nastupovali v dobrej pohode, ale
kdesi v jednom závite bola nejaká nespokojná
myšlienka, u každého iná a tá im uberala z bodov. Myslím si, že v tímoch je umiestnenie do 6.
miesta stále dobré,“ poznamenal pre agentúru
SITA reprezentačný kouč pištoliarov SR Ivan Némethy, ktorý k smole svojho zverenca Faba dodal: „Jano je sklamaný, sám počítal, že dá aspoň

Najbližšie k postupu medzi finálovú osmičku mali
Juraj Tužinský (95-97-95-96-96-98) a Pavol Kopp
(96-95-94-96-98-98), ktorí mali na konte po 577
bodov a aspoň na rozstrel o finálovú účasť potrebovali dva body viac. Tužinský (VŠC DUKLA
Banská Bystrica) obsadil v konkurencii 79 strelcov 14. miesto, čím si v porovnaní s vlaňajším
šampionátom v talianskej Brescii pohoršil o šesť
stupienkov. Kopp (SŠŠR MV SR) skončil šestnásty,
čo znamenalo oproti ME 2011 tiež šesťmiestny
pokles. Zlepšil si iba Ján Fabo, ktorý zaostal za
svojimi reprezentačnými kolegami o jediný bod.
Jemu stačilo 576 bodov (95-94-94-99-96-98) na
18. pozíciu (vlani bol 23.). Fabo navyše smoliar-
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VO FINÁLE TROJSKOKU
DANA VELĎÁKOVÁ ÔSMA

5. miesto

Peter PELACH

VzBT 30+30

5. miesto

Juraj TUŽINSKÝ

VzPi 60, družstvá

10. miesto

Jozef GÖNCI, Zoltán BALÁŽ,
Michal HOMOLA,

VzPu 60,
družstvá

11. miesto

Peter PELACH

VzBT 40 mix

14. miesto

Juraj TUŽINSKÝ

VzPi 60

19. miesto

Jozef GÖNCI

VzPu 60

41. miesto

Michal HOMOLA

VzPu 60

51. miesto

Zoltán BALÁŽ

VzPu 60

Zdeněk ČÁDEK

VzPu 60

juniori
46. miesto
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SLOVENSKO VO FÍNSKU
BEZ MEDAILY
Rozhodla o tom posledná z dvoch nedeľňajších
disciplín so slovenskou účasťou, vzduchová puška
60 mužov, v ktorej trojica Jozef Gönci, Zoltán Baláž a Michal Homola skončili v súťaži jednotlivcov
hlboko v poli porazených. Najlepšie z nej skončil
Gönci na 19. mieste s 594 bodmi, pričom na finále bolo treba 596. Ani s touto bodovou hranicou
sa však všetci medzi osmičku najlepších nedostali, pretože až piati strelci s 596 bodmi absolvovali
rozstrel a po ňom tesne mimo finále zostali 9. Anton Rizov z Bulharska, 10. Peter Hellebrand (Hol.)
a Bielorus Jurij Ščerbačevič na 11. mieste. Michal
Homola a Zoltán Baláž, ktorí boli v hre o poslednú olympijskú miestenku, svoju šancu nevyužili,
Homola skončil na 41. mieste (592) a Baláž o desať miest za ním s 589 b. V tímovej súťaži skončila slovenská trojica na 10. mieste, čo je v presnej
polovici štartujúcich. Titul medzi jednotlivcami
si vystrieľal Rus Denis Sokolov, v súťaži družstiev
Taliansko.

ISTANBUL 10.3.2012 (SITA) - Slovenská reprezentantka Dana Velďáková obsadila vo finále súťaže
trojskokaniek na XIV. halových majstrovstvách sveta v atletike v tureckom Istanbule 8. miesto
výkonom 13,97 m z tretej série.

Pre 30-ročnú členku VŠC DUKLA to bol jediný
platný pokus v celej súťaži a bol o 24 cm slabší
ako jej piatkový výkon z kvalifikácie. Na zopakovanie šiestej priečky z predošlých MS v Dauhe
2010 potrebovala skočiť aspoň 14,21 m. Velďáková sa v treťom štarte na halových MS tretí raz
prebojovala do finále, v ktorom skončila rovnako ôsma ako v Moskve 2006.
„Dnes to bol jednoskok namiesto trojskoku,“
vravela položartom Dana Velďáková. „Nevedela som sa trafiť na dosku, ale mohlo to
všetko byť aj úplne inak, oveľa

Podarilo sa mi pretlačiť do prvej osmičky, čo
bolo dosť náročné, keďže som figurovala až na
19. mieste v štartovej listine. Takže je to síce
ôsme miesto, ale u mňa je spokojnosť.“
Prečo sa vo finále nedarilo? Z čoho pramenilo
až 5 prešľapov?
„Pramenilo to hlavne z môjho behu. Nedokázala som zatiahnuť krok a urobiť správne
načasovaný odraz. Pramenilo to z únavy po
kvalifikácii.“

horšie, ak by mi to nevyšlo v piatok a nedostala by som sa do finále. Nastupovala som na
súťaž s 19. najlepším výkonom v roku, skončila som ôsma. Môj cieľ bol zopakovať šieste
miesto z Dauhy, ale technicky a ani pocitovo
sa mi dnes nedarilo. Paradoxne, v kvalifikácii
som bola oveľa nervóznejšia ako vo finále, ale
vyšla mi lepšie. Na jednej strane som spokojná, no na druhej sklamaná, že som nevyužila
túto šancu. Nič sa však nedeje, ide sa ďalej.“
Dana Velďáková verí, že pod holým nebom sa
jej bude dariť lepšie. V letnej sezóne ju čakajú
až dva vrcholy - ME v Helsinkách a OH Londýne.

Nie je ti to ľúto aj preto, že na bronz stačil výkon
14,29 m, ktorý je v tvojich silách?
„Mrzieť to mrzí, ale buďme radi aspoň za finálovú účasť!“

„Moja hlavná priorita je olympiáda. Teraz si
však dám týždňovú pauzu a potom začnem
opäť tvrdo makať. Už 19. marca odlietam so
sestrou Jankou a s trénerom Dubovským na
jeden mesiac na sústredenie do španielskeho
Benidormu,“ dodala. Zverenkyňa trénera Radoslava Dubovského mala už v siedmom finále
v rade od neúspešných OH 2008 (tri prešľapy
v kvalifikácii) problémy so zladením rozbehu
s odrazom. Znovu sa ukázalo, že kvalifikácie
zvláda zväčša lepšie ako samotné finálové súťaže.

www.veldakova.sk

MRZIEŤ TO MRZÍ, ALE BUĎME RADI ZA FINÁLOVÚ
ÚČASŤ
Danka, ako si spokojná s celkovým vystúpením
na MS?
„Ja mám z celého šampionátu dobrý pocit.

580 bodov, čo by mu stačilo. Ja som predpokladal, že bude potrebných aspoň 579 bodov, no
napokon získal Švajčiar miestenku aj za výkon
576 bodov.“
Slovenský reprezentant v streľbe na bežiaci terč
Peter Pelach neobhájil titul európskeho šampióna v disciplíne VzBT 40 mix. Kančiar banskobystrickej DUKLY skončil vo Vierumäki až jedenásty
s 379 bodmi, keď o šancu bojovať o najvyššie
méty v kategórii mužov sa pripravil v prvej polovici sobotňajšej súťaže. Dosiahol v nej 186 bodov
a zlepšenie v druhej časti na 193 bodov znamenalo v konečnom poradí umiestnenie na začiatku
druhej desiatky.

www.dukla.sk
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Čo ti dali tieto MS?
„Vieme, na čo sa zamerať hlavne v tréningu
trojskoku. Vieme, kde nastali chyby a je potrebné ich odstrániť.“
Aký máte ďalší program s Jankou?
„Teraz mám týždeň voľna a 19.3 letíme do Benidormu. Návrat bude 17. apríla.“
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ZIMNÉ ŠPORTY
VO SVETOVÝCH POHÁROCH
BIATLON-SP:
KUZMINOVÁ V ANTERSELVE
DRUHÁ V PRETEKOCH
S HROMADNÝM ŠTARTOM

dosiahla prvé pódiové umiestnenie v sezóne
2011/12 vo Svetovom pohári. Doteraz bolo jej
maximom 8. miesto zo šprintu v Anterselve. Celkovo sa na stupne pre najlepších postavila v SP
siedmykrát v kariére (2 x prvá, 3 x druhá, 2 x tretia). V Anterselve sa jej darilo aj pred rokom, keď
bola druhá v šprinte.

ZMIEŠANÁ ŠTAFETA SR
NA FANTASTICKOM
TREŤOM MIESTE!
KONTIOLAHTI 10. februára (SITA) - Slovenská
zmiešaná štafeta v biatlone obsadila v pretekoch Svetového pohára fantastické tretie
miesto vo fínskom Kontiolahti.
Svetový pohár v biatlone pokračoval vo fínskom Kontiolahti 8. kolom. V pretekoch miešaných štafiet na 2x6 km žien a 2x7,5 km mužov
dosiahlo historický tímový úspech Slovensko,

ANTERSELVA 22. januára (SITA) - Slovenská reprezentantka Anastasia Kuzminová obsadila v nedeľňajších pretekoch s hromadným štartom na
12,5 kilometra v rámci šiesteho kola Svetového
pohára v biatlone v talianskej Anterselve vynikajúce 2. miesto. Kuzminovú zdolala iba Bieloruska
Darija Domračevová, ktorá bola v cieli rýchlejšia
o 25,2 sekundy. Tretia dobehla s odstupom 32,1
sekundy Nemka Magdalena Neunerová, ktorá
si upevnila svoje vedenie v celkovom hodnotení
Svetového pohára. Pred Domračevovou má náskok 57 bodov. Tretia je Fínka Kaisa Mäkäräinenová. Kuzminová vďaka zisku 54 bodov postúpila
na 9. priečku.
Slovenská biatlonová jednotka Kuzminová

keď dobehlo v zložení Jana Gereková, Anastasia Kuzminová, Matej Kazár, Miroslav Matiaško
na treťom mieste.
Na štart sa postavilo 18 štafiet a každá jedna
musela rátať s tým, že ju mráz poriadne vyštípe. Súťažná jury dokonca posunula štart, aby
sa ortuť teplomera dostala do regulárnej polohy pod -20 stupňov. Na tvárach všetkých sa
mráz na úrovni -18 aj prejavil, takmer všetci sa
chránili proti nemu šálmi, kuklami a aj si otejpovali najcitlivejšie miesta.
Upútala aj taktika, viaceré tímy nasadili do pretekov druhý sled, no Slováci vyrukovali v plnej
zbroji a aj sa im to oplatilo, tretia priečka v 8.
kole SP, keď po ňom už nasledovali len marcové MS v Ruhpoldingu, navodili vo výprave
skvelú náladu.
Jana Gereková štafetu na prvom úseku nádejne rozbehla a aj keď sa zdržala štyrmi odbíjaniami (ležka 0+1, stojka 0+3), lyže ju poslú-
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streľba, s čistou ležkou a len jedným dobíjaním
v stojke.
„Mali sme obavy, či preteky vôbec budú. Naozaj sa teplota pohybovala na hrane mínus
dvadsiatich stupňov. Ešte aj počas pretekov
pobiehali komisári s teplomermi a mal som
pocit, že to chcú zastaviť. Až po poslednej
tretej odovzdávke bolo jasné, že sa preteky aj

dokončia. Sme šťastní a veľmi spokojní. Všetci štyria si dnes zaslúžia za predvedený výkon
absolutórium a veľké poďakovanie. Naozaj
podali perfektný výkon. Prekvapili ma chlapci, ktorí perfektne strieľali. Maťo Kazár to
zvládol bravúrne, Miro Matiaško iba raz dobíjal. Z celkovo ôsmich dobíjaní teda sedem
´vyrobili´ dievčatá, tie však zase skvele bežali.

Ešte raz opakujem, sme veľmi, veľmi šťastní.
Ostáva nám veriť, že sa tie nízke teploty neprejavia na zdravotnom stave pretekárov. My
sme tu síce v predchádzajúcich dňoch trénovali aj pri nižších teplotách, ale iné je tréning
a iné sú preteky,“ povedal pre agentúru SITA
šéftréner slovenskej reprezentácie Milan Gašperčík.

ZJAZDOVÉ LYŽOVANIE-SP
ZUZULOVÁ V KRANJSKEJ
GORE TRETIA

a svoju agresivitu optimálne spojila s precíznosťou. Navyše jej súperky na čele so Schildovou
robili chyby.
„Samozrejme, že som nadmieru spokojná, ale
v cieli to také nebolo. Mala som pocit, že som
nešla až tak dobre, lebo mi nevyhovovalo svetlo a trať je nepokojná. Do druhého kola je všetko možné, ale je to také tesné,
že bude treba riadne atakovať.
Uvidíme,“ konštatovala Slovenka. Druhá jazda jej vyšla podobne ako tá prvá, akurát musela
zdolávať oveľa väčšie nástrahy. Trať sa vplyvom
odmäku rozbíjala každou pretekárkou, do toho
ešte napadal ťažký sneh a fúkal vietor, pre ktorý
štart druhého kola posunuli.

víťazku odstup iba 12 stotín sekundy, na tretej pozícii klasifikovali ďalšiu rakúsku pretekárku Marlies Schildovú, ktorá si už skôr zabezpečila triumf
v hodnotení slalomu pred krajankou Kirchgasserovou a Slovinkou Tinou Mazeovou.
Po pozícii líderky v hodnotení 1. kola začala Zuzulová finálovú druhú jazdu smelo, na trati pôsobila sebavedomo a prvý medzičas to len potvrdil.
O premiérový triumf v SP prišla slovenská pretekárka v strednej časti trate, kde stratila dovtedy
získaný náskok 42 stotín sekundy a k tomu navyše
ďalšie štyri stotiny. V dolnej pasáži Kirchgasserová získala na Zuzulovú ďalších osem stotín sekundy. Rakúšanka premiérovo triumfovala v slalome v januári 2012 v slovinskej Kranjskej Gore,
v domácom prostredí si pripísala druhé víťazstvo
v najtočivejšej disciplíne v seriáli SP. Celkovo je to
pre ňu tretí triumf vo Svetovom pohári, keď na
svojom konte má aj prvé miesto z obrovského
slalomu v španielskom stredisku Sierra Nevada
z februára 2007.
Konečné poradie v hodnotení slalomu (malý
krištáľový glóbus) po 10 pretekoch: 1. Marlies
Schildová 760 bodov, 2. Michaela Kirchgasserová
(obe Rak.) 452, 3. Tina Mazeová (Slovin.) 413, 4.
Veronika Zuzulová (SR) 377, 5. Kathrin Zettelová
(Rak.) 356, 6. Tanja Poutiainenová (Fín.) 356,...
52. Barbara Kantorová (SR) 7

KRANJSKA GORA 22. januára
(SITA) - Slovenská reprezentantka v zjazdovom lyžovaní Veronika Zuzulová obsadila v nedeľňajšom slalome v slovinskej
Kranjskej Gore v rámci Svetového pohára 2011/2012 vynikajúcu 3. priečku. Ide o jej 11. pódiové umiestnenie v kariére. Zvíťazila Michaela
Kirchgasserová z Rakúska, ktorá Slovenku zdolala
o 1,34 sekundy. S odstupom 65 stotín sekundy na
víťazku skončila druhá Fínka Tanja Poutiainenová.
Zuzulová bola po prvom kole druhá. Lepšie sa
v ňom s nástrahami trate, ktorú postavil jej otec
a tréner v jednej osobe Timotej, vyrovnala iba Rakúšanka Kirchgasserová, za ktorou 27-ročná Dukláčka zaostala o 11 stotín sekundy. „Pred piatimi
rokmi som tu skončila tretia a som veľmi rada,
že sa mi podarilo tento výsledok zopakovať. Dostať sa na pódium pre tri najlepšie pretekárky je
vždy nádherné. Nezaoberám sa tým, či som dnes
mohla byť ešte vyššie. Na podujatí Zlatá líška sa
mi darí, v Maribore som tiež dosiahla niekoľko
dobrých výsledkov. Trať bola vynikajúca, náročná a jedna z mojich najobľúbenejších,“ povedala
pre web podujatia Veronika Zuzulová

ZUZULOVÁ OPÄŤ DRUHÁ,
V KONEČNOM HODNOTENÍ
ŠTVRTÁ
SCHLADMING 17. marca (SITA) - Slovenská reprezentantka Veronika Zuzulová opäť skončila
v slalome žien v pretekoch Svetového pohára
2011/2012 na druhom mieste. Víťazkou sobotňajšieho záverečného slalomu žien v SP v sezóne
v alpských lyžiarskych disciplínach sa v rakúskom
Schladmingu stala Rakúšanka Michaela Kirchgasserová. Zuzulová na druhom mieste mala na

Foto: René Miko

ZUZULOVEJ UŠIEL TRIUMF
NAJTESNEJŠIE
- O STOTINKU

chali na slovo a odovzdávala na 7. mieste, so
stratou na Fínsko 53,8 sekundy. Druhý úsek
už vyzdvihol slovenské kvarteto priebežne na
prvé miesto a zásluhu na tom mala Anastasia
Kuzminová (bilancia streľby 0+1, 0+2). Na odovzdávke poslala vpred v polovici pretekov Mateja Kazára z prvého miesta a začalo sa rysovať
veľké prekvapenie.

Foto: Agentura NordicFocus

Matej Kazár so životným výkonom a s absolútne čistou streľbou vedenie udržal a dokonca
vytvoril cenný náskok pre Miroslava Matiaška,
až 15,4 sekundy pred Francúzskom a 16,2 sekundy pred Ukrajinou. Nič však nemali Slováci vyhraté, náporu Francúza Jaya a Ukrajinca
Sedneva síce Miroslav Matiaško neodolal, no
bezpečným spôsobom ustrážil tretiu priečku
a právom sa vo finiši radoval. Aj jeho podržala
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AARE 10. marca (SITA) Slovenskej lyžiarke Veronike Zuzulovej sa v sobotu takmer podaril historický kúsok, keď bola pár centimetrov od víťazstva
v slalome Svetového pohára. Vo švédskom Aare
zaostala za víťaznou Nemkou Mariou Höflovou-Rieschovou o jedinú stotinku, teda najtesnejším možným rozdielom. Tretie miesto obsadila
s mankom 11 stotín Francúzka Marie-Michele
Gagnonová.
„Určite nie som stopercente šťastná, lebo človek chce vyhrať a mne to opäť nevyšlo. Teším sa
z výborného výkonu, ale mrzí ma tá stotinka. Ale
taký je šport, budem musieť zabojovať aj nabudúce,“ vyznala sa do kamier ORF Zuzulová. Prvé
kolo jej vyšlo excelentne, predviedla komplexnú
jazdu a pomerne jasne sa usadila na čele súťaže.
Za ňou na druhom mieste so stratou 31 stotín nasledovala prvá dáma hustých bránok, Rakúšanka
Marlies Schildová. Tretia v poradí Höflová-Rieschová stratila 35 stotín. Zuzulová sa na trať vydala ako tretia. Čas sa porovnával s Höflovou-Rieschovou, ktorá síce predviedla bezchybnú jazdu,
ale chýbala jej razancia. Slovenská slalomárka
mala naopak po štarte mierny problém, keď musela v tretej bránke bleskovo spojiť rozídené lyže,
ale z rytmu ju to nerozhodilo. Išla dynamicky
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Slovenská reprezentantka v sobotu absolvovala
posledné preteky Svetového pohára pod rodným
priezviskom. Ako informuje portál sme.sk, dvadsaťsedemročná Bratislavčanka sa bude v piatok
27. apríla vydávať. Jej vyvoleným je jej francúzsky
servisman a priateľ Romain Velez. Od novej sezóny by mala úspešná slovenská slalomárka vystupovať už ako Veronika Velez-Zuzulová.
“Prijmem aj francúzske občianstvo, na olympiáde 2014 v Soči však budem reprezentovať
Slovensko,“ cituje spomenutý portál Zuzulovú.
Otázkou zostáva, či aj v seriáli SP bude štartovať
ako Slovenka, alebo už ako Francúzka.
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DUDINCE OVLÁDOL SCHWAZER,
MAJDÁNOVI O 5 sekúnd UŠIEL LIMIT NA OH
31. ročník Dudinskej päťdesiatky v chôdzi: Majdánovi (3:59:05) tesne ušiel
A-limit na OH, Tóth vyhral 20 km, Czaková s osobným rekordom a B-limitom
na OH
tempo. Dvadsaťsedemročný Schwazer bol potom
nezastaviteľný a prišiel si
s takmer triapolminútovým náskokom po prémiu
1000 dolárov.
„S výkonom som spokojný, lebo som chcel
predovšetkým splniť taliansky limit 3:54:00
na olympiádu v Londýne. Uvažoval som, že
by som mohol ísť niekde na úrovni 3:45, preto ma víťazný čas potešil. Myslím si, že som
momentálne v takej forme, ako nikdy doteraz,“ vyhlásil po pretekoch Alex Schwazer, ktorý zlepšil svetový výkon roka Ericka Barronda
z Guatemaly o 4:01 min.
Súboj tria Slovákov o majstrovský titul a olympijský A-limit 3:59:00 h priniesol prekvapujúce
rozuzlenie. Dvojnásobný majster SR Miloš Bátovský, ktorý už má áčkový limit, vzdal na 31.
kilometri a Anton Kučmín, ktorého tipoval za
nového šampióna šéftréner chodcov Roman
Benčík, zišiel predčasne z trate na 34. kilometri pre bolesť v zadnom stehennom svale.
Z premiérového titulu majstra Slovenska sa tešil 24-ročný Dušan Majdán v osobnom rekorde 3:59:05 h, keď si predošlé maximum z ME
2010 v Barcelone zlepšil o 1:46 min.
„Posledných 10 km bolo zvláštnych, chvíľu sa
mi išlo dobre, chvíľu som upadal do beznádeje - ako na hojdačke. Kľúčová bola posledná
päťka. Robil som, čo som mohol. Žiaľ, nevyšlo to,“ povzdychol si chodec VŠC DUKLA B.
Bystrica. „S výkonom som spokojný, ak by mi
niekto pred mesiacom povedal, že pôjdem
3:59:05, tak mu neuverím. Na jednej strane
DUDINCE 24. marca (SITA) - Víťazom 31. ročnísom rád, že som si zlepšil osobný rekord, no
ka medzinárodných chodeckých pretekov Duna druhej strane ma tých päť sekúnd mrzí.
dinská päťdesiatka sa stal Talian Alex Schwazer
Keby som išiel 4:01 h, hnevalo by ma to mevo svetovom výkone roka 3:40:58 h. Olympijnej. Mávol by som rukou, ale päť sekúnd - to
ský šampión z Pekingu 2008 vo svojich prvých
je akoby nič.“
pretekoch na 50 km po dvojročnej prestávke
Majdán bude mať ešte jednu šancu na splnedosiahol zároveň piaty najlepší čas v histórii
nie londýnskeho A-limitu - v máji na Svetovom
podujatia a je vôbec prvý víťaz z Talianska.
pohári v ruskom Saransku. „Urobím všetko,
Ďalšie dve medailové pozície v rekordnom
aby som sa na olympiádu dostal,“ uviedol slo93-člennom štartovom poli obsadili Poliaci:
venský šampión.
druhý bol ôsmy z ME 2010 v Barcelone Lukasz
Výkon svojich zverencov z VŠC DUKLA hodnotil
Nowak (3:44:24 - osobný rekord) a tretí Rafal
tréner Juraj Benčík kriticky: „Úlohu sme nesplSikora (3:46:52). Titul majstra Slovenska, prvý
nili, počítali sme s tým, že všetci traja splnia
na 50 km v kariére, si vybojoval Dušan Majdán
áčkový limit. Vystúpenie mojich chlapcov
z VŠC DUKLA Banská Bystrica časom 3:59:05
hodnotím ako neúspešné, no oceňujem Majh. Dvadsaťštyriročný zverenec trénera Juraja
dánovu bojovnosť. Z tých piatich sekúnd ma
Benčíka mal obrovskú smolu, lebo za olympijmôže šľak trafiť.“
ským A-limitom zaostal iba o 5 sekúnd. CelkoV pretekoch na 20 km zvíťazil už tretí raz v Duvo skončil dvanásty.
dinciach (2008, 2010, 2012) Matej Tóth z banSchwazer začal v netradičnej dudinskej horúskobystrickej DUKLY časom 1:20:42 h. Najlepší
čave (na slnku sa ortuť teplomera vyšplhala
slovenský chodec, ktorý sa pripravuje na olymnad 20 °C) opatrnejšie, približne 25 km išiel
pijskú päťdesiatku v Londýne, dlho útočil na
bok po boku so svojím krajanom Giupponim,
čas pod 1:20 h. Sen o prekonaní tejto hranice
no po 35. kilometri začal zrýchľovať a dostal sa
sa mu začal rozplývať od 14. kilometra aj v dôaj pred trojicu Poliakov, ktorá dovtedy udávala
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sledku napomínaní od rozhodcov, ktorým sa
nepozdával jeho chodecký štýl. S Tóthom držali
súperi vrátane dvojnásobného majstra Európy
na 50 km a francúzskeho rekordéra na 20 i 50
km Yohanna Diniza krok sotva do polovice pretekov.
„Prvá desiatka sa mi išla ľahko a potom, keď
som už ostal sám, som si len kontroloval tempo. Keď už pri sebe nemáte nijakého súpera,
je to oveľa náročnejšie udržať sa v ideálnom
súťažnom tempe. Po druhom napomínaní
som trochu zvoľnil, lebo som nechcel riskovať,
že prídem o víťazstvo a body do chodeckého
seriálu IAAF,“ povedal Matej Tóth, ktorý za
svojím osobným rekordom z minulého roka
v portugalskom Riu Maior zaostal o 26 sekúnd.
Ženskú dvadsiatku vyhrala Poľka Paulina Buziaková za 1:33:00 h, tretia skončila v osobnom rekorde 1:37:41 h Mária Czaková (VŠC
DUKLA). Zverenkyňa trénerskej dvojice Martin Pupiš - Matej Spišiak splnila už druhý raz
B-limit na OH v Londýne a svoje doterajšie
maximum z marca minulého roka v Lugane si
zlepšila o 15 sekúnd. „Som veľmi rada, chcela
som potvrdiť béčkový limit z minulého roka,“
povedala 23-ročná Czaková, ktorá obhájila titul
majsterky SR. Solídne si počínala aj vekom ešte
juniorka Katarína Strmeňová, ktorá v premiérovej dvadsiatke v kariére dosiahla solídnych
1:43:04 h.
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KUZMINOVÁ NAJLEPŠOU ŠPORTOVKYŇOU
BANSKEJ BYSTRICE
15.02.2012 BANSKÁ BYSTRICA - Olympijská víťazka v biatlone Anastasia Kuzminová sa stala najlepšou športovkyňou Banskej Bystrice za rok 2011 v kategórii olympijských
športov. Členka DUKLY Banská Bystrica v roku 2011 získala
bronz v šprinte na majstrovstvách sveta v Chanty-Mansijsku
a zvíťazila v stíhacích pretekoch Svetového pohára v Osle
a v Anterselve bola v rýchlostných pretekoch strieborná.
Banskobystričania ocenili aj bežkyňu na lyžiach Alenu Procházkovú, ktorá vyhrala štvoro pretekov na Svetovej zimnej
univerziáde v Erzurume, biatlonistu Mateja Kazára a džudistu
Milana Randla. Slávnostné výsledky banskobystrickej mestskej ankety vyhlásili v stredu v radničnej Cikkerovej sieni.
V kategórii neolympijských športov ocenili fitnesku Evu Martinkovú, mašéra Romana Reištettera a karatistu Klaudia Farmadína. Medzi juniormi v olympijských disciplínach ocenili
Banskobystričania chodkyňu Katarínu Strmeňovú, biatlonistku

Viceprimátorka Katarína Čižmárová
blahoželá Anastasii Kuzminovej

Nikolu Hurajtovú, plavca Andreja Brozmana a golfistu Pavla Bielika.
Zo športovcov neolympijských disciplín odmenili speed bedmintonistku Teréziu Gibalovú a kickboxera Zsolta Osaďana.

Foto: Ján Miškovič

Foto: Ján Miškovič

Za rok 2011 získal medzi telesne postihnutými ocenenie Tomáš Král,
ktorý hrá bocciu. Talentom roka sa stal 9-ročný šachista Filip Haring.
Za celoživotný prínos v oblasti športu a úspešnú reprezentáciu mesta
doma i v zahraničí získala cenu basketbalistka Ľudmila Pěčová-Chmelíková. Pri príležitosti životného jubilea 70. rokov ocenili aj futbalového rozhodcu a funkcionára Vladimíra Lehoťana, za celoživotné
výsledky vo vedeckej i športovej činnosti si ocenenie prevzala horolezkyňa Oľga Zibrinová.
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Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů - OVOV

S ODZNAKEM VŠESTRANNOSTI
ZÁBAVNĚJŠÍ TĚLOCVIK
A NADŠENÍ ZE SPORTU
Olympijští vítězové v královské atletické disciplíně desetibojaři Robert Změlík a Roman Šebrle
v úterý 24. ledna 2012 na tiskovce představili druhý ročník atraktivního pohybového programu
s názvem Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů - OVOV pro žáky základních škol. Ve Vinohradské sokolovně pak začátkem února uspořádali první letošní akci OVOV - soutěž družstev
všech pražských základních škol - Novoroční pětiboj všestrannosti.

Za účelem „ROZHÝBAT PRAHU“ se uskutečnila
1. února v hale TJ Sokola Královské Vinohrady
soutěž Novoroční pražský pětiboj všestrannosti
spojená s autogramiádou olympioniků a společným fotografováním. Sokolovna u Riegerových sadů tak ožila 320 dětmi ze základních
škol z hlavního města. „Cílem akce bylo zapálit
děcka pro sport. Všichni říkají, že Prahu rozhýbat je strašně těžké, a my se dostali nakonec
do fáze, že se nám hlásilo více škol, než jsme
byli schopni pojmout,“ uvedl Změlík.

Imrich Bugár podepisoval trička,
ruce, plakáty ...
nejde.“ V první disciplíně, hodu dvoukilovým medicinbalem, měl
jasně navrch Robert Změlík, v němž hodil 28,60 metru. Roman
Šebrle mu porážku vrátil v trojskoku žabákem, kde se dostal na
888 centimetrů. Souboj dvou slavných desetibojařů tedy nakonec dopadl nerozhodně a cena pro vítěze, sladký dort, se půlila.
Text a foto: Ivana Roháčková

Vítězný dort RR

Při této příležitosti se dvojice našich desetibojařských olympijských vítězů, Robert Změlík triumfoval v Barceloně v roce 1992, Roman Šebrle o 12 let později v Aténách, rozhodla jít dětem
příkladem a poměřila své síly v hodu medicinbalem pozadu a trojskoku snožmo. Roman
Šebrle, šel do dvojboje s radostí: „Já myslím, že
to stačí, aby děti viděly, kolik skočíme a hodíme a aby je to motivovalo dál, do těch jejich
soubojů. My spolu také bojujeme a o nic nám

Společné fotografování s vítězi
jednotlivých disciplín

- Roman Šebrle
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Šebrle : Změlík
= exhibiční remíza

dek v České republice na besedách na základních školách a pomáhají při organizaci jednotlivých kol i republikového finále OVOV, které se
letos uskuteční 20. - 23. září na Strahovských
stadionech v Praze.

vě doma, když se ráno skulíte z postele. Patří Spolupráci s armádou ocenil i zakladatel promezi ně např. kliky, skoky snožmo či skákání jektu OVOV, první český a armádní olympijský
přes švihadlo. Pro učitele tělocviku jsme vy- vítěz v desetiboji Robert Změlík: „ Ministerstvo
tvořili i možnost
známkování.
Není to postaveno na tom, kdo
jaký výkon v tu
chvíli dosáhne,
ale jak se který
žák
v průběhu
roku zlepšil. Je
Konec povalování!
to tak motivační
pro všechny děti,
Tréninkový program Odznak všestrannosti nejen pro ty zdatolympijských vítězů se snaží bojovat proti ros- né.“ V záznamové
toucímu procentu dětské obezity. Olympionici knížce „Óvéčko“
Změlík a Šebrle říkají: „Vycházeli jsme z tradi- děti najdou také
ce bývalého Odznaku zdatnosti a upravili ho kolonku, určenou
do současné podoby. Nechtěli jsme, aby byl rodičům a dokonnáročný na čas, prostor a vybavení. Takže ce
i prarodičům.
Dva olympijští vítězové v desetiboji jsou tam disciplíny, které můžete dělat prá- Na své „fyzičce“
Roman Šebrle a Robert Změlík
tak může pracovat
společně celá rodina. „Na letošek je připravena soutěž o nej- obrany nejen podporuje projekt OVOV, ale obvšestrannějšího dědu, protože právě rodina je rovskou měrou a nasazením se profesionální
pro děti tím nejdůležitějším příkladem,“ tvrdí vojáci podílí na organizaci hlavně celostátního finále a svým přístupem zcela přirozeně učí
z vlastní zkušenosti Robert Změlík.
Patroni projektu OVOV jsou stejně jako minu- mladé sportovce.“
lý rok medailisté a účastníci olympijských her, Při dosahování sportovních výsledků jsou tomistrovství světa a mistrovství Evropy. Mezi tiž podle Změlíka klíčové dva faktory: vůle
nimi jsou bývalí i současní reprezentanti Ar- a disciplína. Těm se prý člověk nejlépe naučí
mádního sportovního centra DUKLA (např. na vojně, kde panuje režim, blízký profesionálDana Zátopková, Imrich Bugár, Václav Chalupa, nímu sportovnímu výcviku. „Dříve se říkalo, že
Jiří Adam, Jiří Čtvrtečka, Jan Suchý, Ivana Satra- vojna dělá z kluka chlapa a naučí ho všemu.
pa, Kateřina Neumannová,…), kteří se kromě Je to svatá pravda, proto bych vojnu vrátil
jiného zúčastní besed ve školách a okresních alespoň na 2-3 měsíce. Sport dokáže upevnit
i krajských kol soutěží osmičlenných družstev nejen fyzickou kondici, ale je důležitý i pro
samotné lidské zdraví. Studie z USA potvrzují,
OVOV.
že jeden dolar investovaný do sportu ušetří tři
dolary ve zdravotnictví. Ke zdravému životníVojenský režim
mu stylu sport prostě neodmyslitelně patří,
a pokud se člověk nehýbe, nemůže se dožít
Již druhým rokem nad tímto projektem převzal vysokého věku. O zdraví je potřeba se starat
záštitu ministr obrany Alexandr Vondra. Na zá- a sport je tím nejlepším receptem.“
kladě této podpory Robert Změlík jen lituje, že Česká republika neHod medicimbalem vzad spolupracují vojáci investuje více peněz do sportu: „Jsme v tomto
z jednotlivých posá- ohledu na 25. místě z 27 zemí EU. Je to škoda!“

Cílem projektu je
přispět ke zvýšení
osobní aktivity co
největšího
počtu
dívek a chlapců a dát
současné generaci školáků příležitosti zkusit sportovní
začátky podobnou formou, jaká se osvědčila
jim. Loni se do projektu zapojilo více než 2 000
českých škol.
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Finále Slovnaft Cupu, posun v lige
a naďalej stavať na odchovancoch
Na predsezónnej tlačovej konferencii na Štiavničkách prezentovali generálny riaditeľ klubu Tomáš Geist, športový manažér Rudolf Mažgut, tréner prvého tímu Dukly Štefan Zaťko a kapitán Martin Poljovka ciele pred
druhou časťou súťažného ročníka.
Podľa Geista sú hlavné ciele až tri: „Chceme vylepšiť naše tabuľkové
postavenie v lige, prebojovať sa do finále Slovnaft Cupu a naďalej pokračovať v zmysluplnej práci s mládežou, pričom minimálne zachovať
počet reprezentantov vo všetkých vekových kategóriách.“

Po dlhšom čase podporí vedenie tieto slová v roku 2012 aj zlepšením
podmienok pre všetkých hráčov: „S akcionármi klubu sme si dali tri
ciele. To je dobudovanie mládežníckej regeneračnej linky, ktorá bude
prakticky o niekoľko dní hotová a bude poskytovať komfort porovnateľný s podmienkami nášho prvého tímu. Ďalším cieľom je výstavba
vlastnej práčovne a hlavne chceme zrekonštruovať, respektíve vymeniť
ihrisko s umelou trávou, ktoré je v súčasnej podobe už od roku 2003,“
zhrnul generálny riaditeľ klubu Tomáš Geist.
S deklarovanými cieľmi sa zhoduje tak realizačný tím, ako aj kabína: „Verím, že sa nám v jarných zápasoch podarí naplniť ciele, s ktorými sa
stotožnil celý realizačný tím i mužstvo. Samozrejme odišlo nám štrnásť
jesenných gólov,“ začal tréner Štefan Zaťko. Poukázal najmä na fakt, že
odchod Martina Jakubka či Dušana Uškoviča nebude jednoduché nahradiť: „Osemgólového strelca nevytiahneme len tak z klobúka. Verím
preto, že sa v mužstve nájde viacero hráčov, ktorí budú schopní strieľať
góly,“ povedal Zaťko a zároveň očakáva, že jeho mladý káder potiahnu
skúsení hráči: „Je tu Poljovka, dvojica brankárov, Bažík či Pančík, ktorí
by mali byť zárukou kvality.“
Skúsený kapitán Dukly Martin Poljovka Zaťkovu výzvu prijíma: „Nevidím
dôvod, prečo by som s týmito staršími hráčmi nemal túto výzvu prijať.
Dúfam, že v pohári pôjdeme čo najďalej a zapoja sa do zápasového
rytmu aj hráči, ktorí nebudú od začiatku v základnej zostave.“

ZIMNÁ PRÍPRAVA 2011/2012
Počas zimnej prípravy sme odohrali 12 zápasov, z ktorých sme 7 vyhrali,
jeden remizovali a v štyroch zápasoch boli súperi nad naše sily. Gólová
bilancia je mimoriadne pozitívna v prospech červeno-bielych, keď sme
strelili 28 gólov a 11 inkasovali. Najlepším strelcom sa so štyrmi gólmi
stal Marek Hlinka.
Zostava FK Dukla pre jarnú časť Corgoň ligy a Slovnaft Cupu:
Brankári:
Belic, Boroš, Pindroch
Obrancovia: Gyӧmbér, Hlinka, Kupčík, Poljovka, Savič, Turňa, Vajda
Záložníci: Augustín, Bažík, Faško, Hučko, Ľupták, Pančík,
Považanec, Rejdovian
Útočníci:
Kuzma, Laksík, Matúš, Slančík

hanbiť,“ poznamenal odchovanec bratislavského futbalu a pokračoval:
„Všetko je to o tom, že sa jednoducho takéto góly niekedy dávajú, ale
rovnako aj dostávajú. A ja som rád, že som taký dal a podobný sme
neinkasovali.“
„Musím sa hráčom poďakovať za prístup. Dodržali to, čo sme si povedali, i keď začiatok zápasu nám nevyšiel. Neboli sme v prechodovej
fáze dostatočne rýchli a nebezpeční, nedarilo sa nám to najmä v úvode.
Hráči cítili tlak, že musia zvíťaziť, ale postupom času sa to zlepšovalo
a s rýchlym prechodom do útoku prišlo aj dobré zakončenie. To priklonilo misku váh na našu stranu nielen z pohľadu výsledku, ale i z herného
prejavu. Druhý strelený gól už rozhodol o víťazstve a myslím si, že je
úplne zaslúžené“, povedal po zápase hlavný tréner Štefan Zaťko.
FK Dukla
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DUKLA TRENČÍN
V SEMIFINÁLE PLAY-OFF
Obrovská radosť zavládla po záverečnom klaksóne na štadióne v Trenčíne. Mierne favorizovaný Poprad vyhral v šiestich vzájomných
dueloch s Duklou iba dvakrát, a to na postup medzi štyri najlepšie tímy tejto sezóny kamzíkom nestačilo.
Takmer vypredaný Zimný štadión Pavla Demitru
hnal od začiatku hokejistov Dukly vpred a spoločnými silami tak dosiahli všetci na žltočerveno zainteresovaní postup do semifinále
play-off. Po zápase hovoril o zápase kapitán postupujúceho tímu Ján Pardavý.
„Stretnutie sme mali jasne pod kontrolou, snáď len na dve či tri minútky sme
v druhej tretine poľavili. Máme mladý
tím, takže k niečomu podobnému určite
príde, treba s tým počítať. Poprad odišiel po
fyzickej stránke a náš mladý tím dokázal výhodu využiť vo svoj prospech naplno,“ povedal
najskúsenejší hráč trenčianskej Dukly. Jeho tím
vstupoval do série ako outsider, nakoniec z nej
vyšiel ako víťaz.
„Vedeli sme, že Poprad si nás kvázi akoby vybral. Mysleli si, že im sedíme, keďže sa nám proti nim v základnej časti nedarilo a v troch zápasoch sme dokonca nedali ani jeden gól. V kabíne sme sa o tom bavili a povedali sme si, že je to 50 na 50. Každý zápas začína od stavu
0:0 a pre nás bol dôležitý druhý zápas v Poprade, kedy sme dokázali
otočiť nepriaznivý výsledok a vyhrať po samostatných nájazdoch. Ak
sme chceli celkovo uspieť, u súpera sme museli vyhrať a doma sme to
len potvrdili. Psychicky sme išli stále len vyššie a vyššie a dnes sme boli
až úplne niekde na vrchole,“ zhodnotil priebeh celej série a spomenul
zlomový bod Pardavý. Jeho tvár už zdobí v okolí brady značný porast chlpov, ktoré ale minimálne ešte dva týždne dole nepôjdu. Kapitán Dukly si
zvykol, ale... „Ja som zvyknutý, manželka však nadáva,“ dodal humorne
Pardavý.

Dvojgólovým mužom zápasu sa okrem Jakuba Gašparoviča stal aj Tibor
Melichárek, ktorému sa nepodarilo vsietiť gól v devätnástich stretnutiach za sebou. V šiestom zápase štvrťfinálovej série si ale vzal
do rúk zrejme tú správnu streleckú hokejku. „Je to dobrý
pocit, ale ešte lepší je ten, že sme dnes dokázali vyhrať. Tešíme sa z postupu,“ šetril slovami Melichárek. Jeho miesto sa ustálilo na poste centra prvej
formácie Dukly, ktorá srší samými skúsenosťami.
Na krídlach má Melichárek Pardavého s Fabušom, navyše vzadu hliadkuje Gábriš. „Centra
som hral už dlhšiu dobu, vlastne od výmeny
trénerov. Musím priznať, že som s tým začínal
asi prvýkrát v živote a stále sa ešte tak trochu
učím,“ povedal na margo zloženia údernej päťky
Dukly jej brániaci center. Pred sériou sa vravelo,
že výhodou Dukly môže byť mladší tím, a síce menej skúsený, ale viac obohatený akousi mladíckou
dravosťou, ktorý jazdí a bojuje. Poprad to po fyzickej
stránke v tomto smere, zdá sa, nezvládol. „Oni hrali na
tri päťky už minulý zápas. Verili sme, že budeme mať
kondične navrch a budeme ich vedieť unaviť. Máme mladý
tím, ktorý korčuľuje a snažili sme sa pravidelne držať všetkých hráčov
v hre. Na ľade bol potom ten rozdiel síl vidieť,“ zhrnul Melichárek.

Jarná časť sezóny 2011/2012
Úvod sezóny nevyšiel duklistom úplne podľa predstáv. Po odloženom prvom jarnom kole cestovali Bystričania do Trenčína, odkiaľ si po remíze
2:2 odniesli jeden bod a hneď v ďalšom kole prehrali v Zlatých Moravciach najtesnejším rozdielom 0:1. Opakom bol už prvý domáci zápas, kde
v derby zápase s Ružomberkom Dukla zaslúžene vyhrala 2:0. Kým o prvý
presný zásah sa postaral najlepší strelec zimnej prípravy v Dukle Marek
Hlinka, druhý vsietil do ružomberskej brány Radoslav Augustín, pre ktorého bol tento zápas premiérovým na domácom štadióne. V 57. minúte
si Augustín vzal loptu, rozohral nariadenú štandardnú situáciu zo vzdialenosti približne tridsiatich metrov a ďalekonosnou strelou plachtiacou vo
vzduchu pridal druhý gól svojho tímu. „Videl som, že brankár stojí dosť
vysoko,“ začal opisovať gólovú situáciu a pokračoval: „Po pravde, chcel
som to dať na bližšiu tyč, ale nakoniec mi to tam padlo, čo ma veľmi
teší.“ Kým strelec druhého gólu sa radoval, súperov brankár zahanbene
vyťahoval loptu zo siete. Na takýto inkasovaný gól bude asi dlho spomínať. „S Liborom sa veľmi dobre poznám a nemyslím si, že by sa mal
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Tomáš Kyselica
Foto: KITA Trenčín
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VÝSLEDKY VŠC DUKLA BANSKÁ BYSTRICA 1. 1. – 25. 3. 2012

Plávanie

Atletika

Medzinárodné preteky

Halové majstrovstvá sveta
Istanbul (Turecko) 9.-11.3.

8.m. Dana Velďáková

trojskok

Uster (Švajčiarsko) 28.-29.1.

Medzinárodné preteky

Pavol
Szikora
26. 3. 1952

Jiří
Synek
23. 3. 1927

1971 – 1973 vojak základnej vojenskej služby AS Dukla Praha
1973 – 1983 technik VSŽ Košice
1984 – 1993 inštruktor športu pri AŠD atletika
v ASVŠ Dukla Banská Bystrica

1952 – 1957
1957 – 1967
1968 – 1987
1987 – 1989

Atletická chôdza mu učarovala, keď na
televíznej obrazovke uvidel olympijské víťazstvo Taliana Abdona Pamicha
a potom i sovietskeho olympijského
fenoména Vladimíra Golubničija.
Prvé informácie o tejto disciplíne mu
sprostredkoval jeho učiteľ na škole Pavol Bočarský, ale prvým trénerom mu
bol Tibor Rimai. Bolo to v období, keď
študoval na priemyslovke v Košiciach.
Po škole mal šťastie, že nastúpil na
základnú vojenskú službu do pražskej
Dukly. Ako perspektívneho chodca
si ho vybral tréner bežcov Alexander
Zvolenský. Vďaka podmienkam a pod
odborným vedením v Dukle získal
prvé majstrovské medaile. V drese
AS Dukla Praha vybojoval na juniorských majstrovstvách Československa v chôdzi na 20 km tretie miesto,
a to v roku 1972 a 1973. Po ukončení
vojenskej základnej služby a návrate
do Košíc ťažšie športové podmienky
zabrzdili jeho ďalší výkonnostný rast.
Nevzdal sa. Na diaľku ho začal trénovať
Václav Wágner zo Sparty Praha. V drese východoslovenských železiarní
sa pomaly prepracoval do československej reprezentácie. Vyvrcholením
spolupráce s Václavom Wágnerom bolo 11. miesto na I. majstrovstvách
sveta 1983 v Helsinkách. Jeho ďalší výkonnostný rast bol obmedzený
podmienkami a preto využil ponuku z ASVŠ Dukla Banská Bystrica a prestúpil k trénerovi Jurajovi Benčíkovi. V bystrickej Dukle pôsobil do roku
1993.
Majstrovstvá sveta Helsinky 1983
Majstrovstvá Európy Stuttgart 1986
Majstrovstvá sveta Rím 1987
Olympijské hry Seoul 1988
Majstrovstvá sveta Tokio 1991
Olympijské hry Barcelona 1992

11. miesto
8. miesto
7. miesto
10. miesto
16. miesto
27. miesto

50 km chôdza
50 km chôdza
50 km chôdza
50 km chôdza
50 km chôdza
50 km chôdza

Aký je najkrajší moment Vašej športovej kariéry?
Najkrajší a rozhodujúci moment bol rok 1983, keď som po majstrovstvách sveta, kde som skončil na jedenástom mieste, dostal ponuku
prestúpiť z amatérskych podmienok do profesionálneho športu. V ASVŠ
Dukla Banská Bystrica som pôsobil skoro desať rokov, a nezabudnuteľný
zážitok okrem mojich dvoch účastí na olympijských hrách bolo víťazstvo
Jozefa Pribilinca v Seoule v roku 1988.
Čo hovoríte na vývoj v DUKLE teraz?
DUKLA je profesionálnejšia ako za môjho pôsobenia, ale stále zaostávame v podmienkach za svetom. Aj keď som už mimo DUKLY skoro dvadsať
rokov, stále sledujem dianie vo vojenskom športovom centre. Som hrdý
na vynikajúce výsledky športovcov a prajem im úspech na blížiacich sa
Olympijských hrách v Londýne.

reprezentant ATK a ÚDA v džude
tréner AŠD džudo Dukla Plzeň
starší tréner AŠD džudo AS Dukla Banská Bystrica
dôstojník skupiny riadenia mládeže oddelenia športu
v ASVŠ Dukla Banská Bystrica

Óda na život Jiřího Syneka
„Keď stretnem v športovej hale na
Štiavničkách dnes už osemdesiatnika,
kolegu – trénera džudistov, v začiatkoch
Armádneho strediska Dukla Banská Bystrica, v súčasnosti Vojenského športového centra DUKLA – Jiřího Syneka – ovládne ma pocit úcty. Preto, lebo on má ten
svoj šport nefalšovane, úprimne rád.
Ľúbi ho azda viac ako mladá pekná dievčina svojho milenca. Inak by nedokázal
napriek svojim dožitým, prekrásnym 85.
narodeninám prísť denne do telocvične,
aby aspoň okom pohladil tatami, možno
i tak svojsky vyjadril súcit so športom, ktorý so sebou „priniesol“ do
nášho mesta, pod majestátny Urpín, ešte v januári 1968“ - povedal pri
jednej príležitosti tréner olympijského víťaza v atletickej chôdzi Jozefa
Pribilinca, pán Juraj Benčík.
Kto dobre pozná históriu banskobystrického džuda a jeho osobností,
vie, že detstvo pána Jiřího Syneka bolo ťažké, zložité. Do svojich 14-tich
rokov vyrastal ako sirota v kláštore, potom od štvrtej ráno do druhej po
polnoci každý deň drel v pekárni Lužec nad Labem, aby nakoniec ako
pomocník čalúnnika v chudobnej pražskej štvrti Žižkov nakukol do telocvične vo Vinohradoch, v ktorej tréner Miloš Tůma učil džudistov nielen
športovému majstrovstvu, ale aj gentlemanstvu.
„Na prvý pohľad síce džudo vyzerá ako hrubý šport, ale je to veľmi
jemné športové odvetvie, prirovnal by som ho k tomu najjemnejšiemu
umeniu“ - citlivo, polohlasným tónom priblížil svoje videnie svojho milovaného športu – džuda nositeľ siedmeho danu, ocenenie to nielen jeho
športových, ale aj ľudských kvalít.
Jeho zverenec, niekoľkonásobný majster Československa Jiří Sosna
o ňom povedal: „Keď som narukoval do Dukly Banská Bystrica, stretol som tam dvoch výborných trénerov. Jiří Synek, jeden z nich, starší
a skúsenejší, bol dobrý chlap, náročný, ľudský, citlivý, ktorý chcel nachádzať cestu s každým.“
Nepoviem teraz nepravdu – on ju nachádzal vtedy a nachádza ju aj
dnes. Mená Novák, Tůma, Procházka, Petřikov, Kocman, Sosna i ďalšie
zdobili a zdobia vitríny Dukly za víťazstvá v lige a na zahraničných tatami,
ale šírili aj slávu nášho mesta ďaleko za jeho hranicami.
„Dobrý džudista a dobrý človek je ten, ktorý dokáže realizovať túžby
a sny svojho srdca. Ak v športe a živote nevíťazíme, zabíjame naše sny.
Tie potom hnijú. A my sa zvykneme vtedy vyhovárať na čas, únavu,
vek. Ale, veď naša Dukla je napriek tohoročnej štyridsaťročnici mladá
parádnica zdobená jagavým olympijským zlatom - a mesto krásne,
plné mladých ľudí, čerstvých túžob. Je sa z čoho radovať“- takto si dovoľujem zakončiť svoj príhovor Vašimi slovami, náš milý jubilant, pán Jiří
Synek, ktoré ste povedali pre rodiacu sa pamätnicu „Naša Dukla pod
Urpínom“. Vy ste jedným z jej dôležitých a nezastupiteľných symbolov.
Teda, ešte mnoga leta medzi nami, medzi duklistami, medzi mladými
ľuďmi!
PhDr. Jozef Mazár
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Essung (Nemecko) 6.1.

1.m. Peter Horák

výška

Wuppertal (Nemecko) 21.1.

4.m. Peter Horák

výška

Štokholm (Švédsko) 23.1.

4.m. Dana Velďáková

trojskok

Antverpy (Belgicko) 17.3.

Berlín (Nemecko) 3.-4.3.

2.m. Miroslava Syllabová

50 m voľný spôsob

4.m. Miroslava Syllabová

100 m voľný spôsob

6.m. Daniel Vácval

100 m prsia

2.m. Miroslava Syllabová

50 m voľný spôsob

5.m. Roman Kučík

50 m motýlik

2.m. Miroslava Syllabová

50 m voľný spôsob

Düsseldorf (Nemecko) 10.2.

5.m. Dana Velďáková

trojskok

Športová streľba

Belfast (Írsko) 12.2.

2.m. Viliam Papšo

60 m prek.

Majstrovstvá Európy

1.m. Matej Tóth

5 000 m chôdza

5.m. Juraj Tužinský

VzPi 60, družstvá

1.m. Katarína Strmeňová

3 000 m chôdza

5.m. Peter Pelach

VzBT 30+30

1.m. Matej Tóth

20 km chôdza

11.m. Peter Pelach

VzBT 40 mix

3.m. Mária Czaková

20 km chôdza

14.m. Juraj Tužinský

VzPi 60

4.m. Katarína Strmeňová

20 km chôdza

19.m. Jozef Gönci

VzPu 60

10.m. Gönci, Homola, Baláž

VzPu 60, družstvá

1.m. Jozef Gönci

VzPu 60

4.m. Michal Homola

VzPu 60

1.m. Juraj Tužinský

VzPi 60

6.m. Ivan Sisák

VzPi 60

Viedeň (Rakúsko) 11.2.

Dudince 24.3.

Heinola (Fínsko) 14.-19.2.

Biatlon
Majstrovstvá sveta

Ruhpolding (Nemecko) 1.-11.3.

Medzinárodné preteky
7.m. Gereková, Kuzminová
Kazár, Šimočko

mixštafeta

8.m. Anastasia Kuzminová

hromadný štart

11.m. Jana Gereková

hromadný štart

10.m. Anastasia Kuzminová

rýchlostné preteky

15.m. Dušan Šimočko

rýchlostné preteky

8.m. Gereková, Kuzminová
Chrapanová

štafeta

12.m. Šimočko, Kazár,
Otčenáš, Hurajt

štafeta

13.m. Martina Chrapanová

2.m. Zeněk Čadek

VzPu 60, juniori

1.m. Jozef Gönci

VzPu 60

Plzeň (Česko) 15.1.

4.m. Michal Homola

VzPu 60

5.m. Peter Pelach

VzBT 20+20

Ruše (Slovinsko) 13.-15.1.

3.m. Juraj Tužinský

VzPi 60

Mníchov (Nemecko)
26.-29.1.

3.m. Jozef Gönci

VzPu 60

stíhacie preteky

5.m. Juraj Tužinský

VzPi 60

Linz (Rakúsko) 3.-5.2.

2.m. Peter Pelach

VzBT 20+20

10.m. Alžbeta Majdišová

štafeta

Vodný slalom

10.m. Hurajtová, Hôrčiková

štafeta

Medzinárodné preteky
3.m. Elena Kaliská

K1

3.m. Michal Martikán

C1

1.m. István Lévai

g.- r. štýl do 60kg

16.m. Marián Mihálik

g.- r. štýl do 84 kg

19.m. Attila Lévai

g.- r. štýl do 66 kg

Majstrovstvá Európy do 26 rokov
Osrblie 26.-29.1.

Majstrovstvá sveta juniorov a dorastencov
Kontiolahti (Fínsko) 20.-26.2.
Svetový pohár
Oberhof (Nemecko) 2.-8.1.
Anterselva (Taliansko) 22.1.
Oslo (Nórsko) 1.-5.2.

Kontiolahti (Fínsko) 8.-12.2.

Khanty-Mansiysk (Rusko)
16.-17.3.

Neusiedel (Rakúsko) 5.-8.1.

6.m. Kuzminová, Gereková,
Chrapanová, Kalinová

Penrith (Austrália) 8.-12.2.
štafeta
Zápasenie

2.m. Anastasia Kuzminová

mass štart

7.m. Anastasia Kuzminová

rýchlostné preteky

12.m. Jana Gereková

rýchlostné preteky

5.m. Anastasia Kuzminová

rýchlostné preteky

3.m. Kuzminová, Gereková
Kazár, Matiaško

mixštafeta

Zjazdové lyžovanie

8.m. Jana Gereková

rýchlostné preteky

Svetový pohár

19.m. Anastasia Kuzminová

rýchlostné preteky

Záhreb (Chorvátsko) 3.1.

13.m. Veronika Zuzulová

slalom

13.m. Anastasia Kuzminová

stíhacie preteky

Kranjska Gora (Slovinsko) 22.1.

3.m. Veronika Zuzulová

slalom

15.m. Jana Gereková

stíhacie preteky

Soldeu (Andorra) 12.2.

5.m. Veronika Zuzulová

slalom

4.m. Anastasia Kuzminová

hromadný štart

Ofteeschwang (Nemecko) 4.3.

13.m. Veronika Zuzulová

slalom

19.m. Jana Gereková

hromadný štart

Majstrovstvá Európy

Belehrad (Srbsko) 6.-11.3.

Aare (Švédsko) 11.3.

2.m. Veronika Zuzulová

slalom

Džudo

Schladming (Rakúsko) 17.3.

2.m. Veronika Zuzulová

slalom

Medzinárodný turnaj družstiev DUKLA Cup

Európsky pohár

Banská Bystrica 28.1.

Meribel (Francúzsko) 15.1.

7.m. Adam Žampa

slalom

Melchsee Frutt (Rakúsko)
26.-27.1.

1.m. Veronika Zuzulová

slalom

2.m. Veronika Zuzulová

slalom

Praha (Česko) 3.-5.2.

2.m. VŠC DUKLA
3.m. Marek Pentka

do 60 kg

3.m. Dušan Hegedüs

do 90 kg

3.m. Matej Hajas

do 90 kg

Gymnastika

Zell an See (Rakúsko) 23.1.

3.m. Adam Žampa

obrovský slalom

San Cadido (Taliansko) 3.2.

1.m. Veronika Zuzulová

slalom

Svetový pohár
Cottbus (Nemecko) 24.3.

10.m. Samuel Piasecký

hrazda

13.m. Samuel Piasecký

bradlá

www.dukla.sk
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Keď sa myšlienka pretaví do kvalitnej spolupráce
tou života a životným
a detí je významne determinovaná kvali
Kvalita života súčasnej mladej generácie
bu so sebou prinášajú
ženosť, stres, nedostatok oddychu a pohy
štýlom rodiny. Nadmerná pracovná vyťa
už v predškolskom
renia
ocho
é
predpoklad pre rôzne civilizačn
mnohé obmedzenia či dokonca vytvárajú
veku.
pohybové návyky sa
tové aktivity s cieľom rozvíjať správne
Myšlienka podporiť záujem detí o špor
ho centra DUKLA
tové
špor
á 25 v Banskej Bystrici a Vojenského
jú športových
stala základom pre spoluprácu MŠ Tulsk
stňu
zúča
tried
kých
valoch sa deti najmä predškols
biatlonistka
je
v Banskej Bystrici. V pravidelných inter
, ako
dohľadom takých športových osobností
loptičkou,
hod
aktivít na štadióne Štiavničky, kde pod
ujú
trén
k
Miloš Bátovský, Peter Horák, Martin Bená
Celkové
ch.
Martina Halinárová, atléti Matej Tóth,
plína
disci
ch
tový
špor
, či sa zdokonaľujú v iných
zručností
ch
skok do diaľky, beh pomedzi prekážky
bový
pohy
enie
onal
zdok
o
om
n obojstranným záujm
športové snaženie je podporené niele
om detí samotných. Veď
športu a pohybu vôbec, ale najmä záujm
k
u
vzťah
o
vneh
pozití
detí a vytvorenie
ého“ športu sa deti
„veľk
m
íklad olympijským víťazom! So sveto
ktoré z nich by sa nechcelo stať napr
športové centrum
nské
Voje
e
práv
alo
februári, ktoré organizov
mali možnosť stretnúť na podujatí vo
sa deti MŠ zúčastnili ako
míting Europa SC High jump, ktorého
DUKLA – medzinárodný halový výškarský
vému životnému štýlu,
zdra
ou upozornili na fakt, že výchova k
„predskokani.“ Zároveň sme takouto form
.
veku
kého
škols
b, sa začína už v období pred
ktorého súčasťou je aj každodenný pohy
malých športových
nie
vede
a
ova
Vých
y.
stran
obe
prínosom pre
Očakávame, že vzájomná spolupráca bude
cká príprava detí
mati
aj v budúcnosti, prinajmenšom sa syste
talentov môže nájsť svoje pokračovanie
ktorej 17. ročník
,
škôl“
h
rskýc
mate
i „17. športovej olympiády detí
rámc
v
h
dkoc
výsle
h
tnýc
kvali
v
zí
odra
na Štiavničkách.
bude organizovaný v júni na štadióne
Mgr. Alena Lopušná, PhD.
MŠ Tulská 25, Banská Bystrica
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