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Súčasné tváre DUKLY

Michal Martikán

vodný slalom, dvojnásobný olympijský
víťaz, mnohonásobný medailista
z majstrovstiev Európy a sveta

Pavol Hurajt

biatlon, olympijský medailista

Martina Hrašnová

kladivo, najúspešnejšia slovenská
atlétka, medailistka
z majstrovstiev sveta

Zoltán Pálkovács

džudo, majster sveta CISM

Elena Kaliská

vodný slalom, dvojnásobná olympijská
víťazka, mnohonásobná medailistka
z majstrovstiev Európy a sveta

Jozef Gönci

dvojnásobný medailista z olympijských
hier, majstrovstiev Európy a sveta

Marián Ostrčil

kanoistika, viacnásobný
medailista z majstrovstiev sveta
a Európy

Ľuboš Križko

plávanie, viacnásobný medailista
z majstrovstiev Európy

Anastasija Kuzminová

biatlon, olympijská víťazka, medailistka
z majstrovstiev Európy a sveta

Martin Tešovič

vzpieranie, viacnásobný medailista
z majstrovstiev Európy a sveta

Veronika Zuzulová

lyžovanie, najúspešnejšia Slovenka
v zjazdovom lyžovaní, halová majsterka
Európy

Martina Halinárová
biatlon, majsterka sveta
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V rukách máte druhé číslo časopisu Šport v DUKLE. Radi by sme Vám bližšie
predstavili samotné Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica, jeho
históriu, súčasnosť, ale aj plány do budúcnosti.
Počas 43-ročnej histórie úspešného športového centra štátnej reprezentácie ministerstva obrany SR sa niekoľkokrát
menil jeho názov. Z pôvodného „Armádne stredisko Dukla
Banská Bystrica“ na „Armádne stredisko vrcholového športu“, neskôr „Armádny športový klub“ a od 1. januára 2006
nesie meno „Vojenské športové centrum DUKLA Banská
Bystrica“. DUKLU zdobí do dnešného dňa 631 medailí
z najvýznamnejších svetových a európskych majstrovských
súťaží, 8 olympijských víťazstiev, 70 majstrov sveta a 109
majstrov Európy. Okrem týchto úspechov pridali naši športovci 38 medailových umiestnení aj na Vojenských majstrovstvách sveta, 22 na Svetových vojenských hrách, 11
na Svetovej univerziáde a 18 na Akademických majstrovstvách sveta.

História vrcholového športu
v rezorte ministerstva obrany
Slovensko sa stalo v druhej polovici 60-tych rokov atraktívnym miestom pre rozvoj armádneho športu vďaka výborným podmienkam, ktoré na Slovensku vznikali pre športovcov. Prvým armádnym športovým družstvom, ktoré do Banskej
Bystrice prišlo v júli 1965, bol futbal. V októbri pribudli atléti a v januári 1966
lyžiari - skokani. Tieto tri družstvá vytvorili tzv. športovú rotu v rámci banskobystrického vojenského útvaru. Športovci DUKLY Banská Bystrica dostávali v tom
období výdatnú finančnú pomoc od svojho zriaďovateľa – ministerstva obrany,
a tak sa podmienky pre športovú prípravu neustále zlepšovali. Armádne stredisko DUKLA Banská Bystrica ako samostatný športový útvar vzniklo 1. 10. 1967.
Postupne prichádzali ďalšie športové družstvá, k trom zakladajúcim pribudli
džudo, športová gymnastika, vodné pólo, biatlon, šerm, moderný päťboj, športová streľba, plávanie a vodný slalom.
Rovnocenným partnerom banskobystrickej DUKLE bola DUKLA Trenčín, datovaná od roku 1969. Zastrešovala ľadový hokej, zápasenie, neskôr cyklistiku
cestnú a dráhovú (v Bratislave), rýchlostnú kanoistiku, volejbal, zápasenie, parašutizmus, veslovanie, spoločenské tance, triatlon, kulturistiku, rádio-orientačný
beh, kickbox a box.
V máji 1991 sa stala Československá armáda členom Medzinárodnej rady vojenského športu - CISM.
Počas existencie DUKLY Banská Bystrica a DUKLY Trenčín získali ich športovci
na olympijských hrách celkovo 19 medailí, z toho 8 zlatých: v roku 1976 na OH
v Montreale získal zlato Anton Tkáč v dráhovej cyklistike v šprinte, v roku 1980
František Kunzo ako člen zlatého futbalového družstva priniesol zlatú medailu
z OH v Moskve, Jozef Pribilinec sa stal olympijským víťazom v chôdzi na 20 km
na OH v Soule v roku 1988. V ére samostatného Slovenska sa stal prvým olympijským víťazom Michal Martikán vo vodnom slalome v kategórii C1 a v roku 2004
si z letnej olympiády priviezla zlato z Atén v kategórii K1 slalomárka Elena Kaliská.
Michal Martikán a Elena Kaliská si olympijské víťazstvá zopakovali v roku 2008
v Pekingu. Biatlonistka Anastasija Kuzminová vybojovala pre Slovensko prvú zlatú medailu zo zimných olympijských hier na ZOH vo Vancouveri v roku 2010.

Súčasnosť
Hlavnou činnosťou Vojenského športového centra DUKLA Banská Bystrica je
zabezpečiť športovú prípravu športovcov - inštruktorov športu individuálnych
športových odvetví na podujatia výkonnostného a vrcholového športu a na športovú reprezentáciu Ozbrojených síl Slovenskej republiky a Slovenskej republiky.
Poslaním VŠC je zabezpečenie profesionálnej starostlivosti a prípravy športovcov na športovú reprezentáciu OS SR a štátnu športovú reprezentáciu s cieľom dosahovať popredné umiestnenia na olympijských hrách, majstrovstvách
sveta a Európy, ako i na iných medzinárodných a vrcholových celoštátnych
súťažiach. Tieto súťaže sú príležitosťou na propagáciu krajiny, kultúry a života
občanov Slovenskej republiky. VŠC zároveň organizuje športové podujatia pre
domácich a zahraničných športovcov. Cieľom je dostať výsledky našich športovcov a športov do povedomia ľudí doma i v zahraničí a prostredníctvom nich
šíriť dobré meno Slovenskej republiky a OS SR. Zároveň zabezpečujeme starostlivosť o hnuteľný a nehnuteľný majetok (budovy, zariadenia, telovýchovné
objekty, pozemky) s maximálnym využitím pre športovcov na zlepšenie športovej výkonnosti. Spolupracujeme so športovými zväzmi, športovými klubmi, združeniami a organizáciami v oblasti športu s cieľom poskytnutia profesionálnych
podmienok pre najlepších talentovaných športovcov, aby bola zabezpečená
kontinuita ich výkonnostného vrcholu.
Prostredníctvom VŠC je vytvorený v rezorte ministerstva obrany SR priestor na
zabezpečenie prípravy vrcholových športovcov, reprezentantov OS SR a štátnych reprezentantov SR aj na ďalšie obdobie.
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Našim zámerom je zmodernizovať, dobudovať športové centrum v Slovenskej
republike, ktoré bude zodpovedať celosvetovo uznávaným parametrom a bude
zárukou športových úspechov v medzinárodnom porovnaní.
V súčasnej dobe VŠC zastrešuje 86 profesionálnych športovcov – inštruktorov športu (približne polovica z nich je profesionálnych vojakov) a 90 zmluvných vrcholových športovcov.
Sídlom VŠC DUKLA je od počiatku Banská Bystrica, avšak
detašované pracoviská má DUKLA na viacerých miestach na
Slovensku. V Trenčíne sa nachádzajú oddelenia rýchlostnej
kanoistiky a cestnej cyklistiky, Liptovský Mikuláš je domovom
pre športové oddelenie vodného slalomu, v Žiline je zjazd na
divokej vode. V Banskej Bystrici sú športové oddelenia atletika, biatlon, džudo, športová streľba, parašutizmus, v športovom oddelení rôzne sú plávanie, kulturistika, moderný päťboj,
vodný motorizmus, karate, lyžovanie, skoky na lyžiach a po
presťahovaní z Trenčína sú tu ďalšie 2 športové oddelenia,
a to vzpieranie a zápasenie. Od 1.1.2010 došlo vo VŠC ku zmenám v organizačnej štruktúre. Vznikol odbor riadenia športu,
pod ktorý patrí oddelenie VŠC dospelých športovcov, jednotlivé športové oddelenia, oddelenie VŠC mládeže a oddelenie
zdravotnej, diagnosticko-regeneračnej starostlivosti. Ďalším
odborom je odbor ekonomiky, ktorý zastrešuje oddelenie hnuteľného majetku,
oddelenie nehnuteľného majetku, oddelenie evidencie a účtovania a finančnú
skupinu. Samostatným oddelením je riaditeľstvo, ktoré zahŕňa právno-personálnu skupinu a organizačno-propagačnú skupinu. Oproti roku 2009 nám bol znížený počet tabuľkových miest zamestnancov v rámci VŠC z počtu 236 osôb na
183 osôb (t.j. o 53 zamestnancov, čo predstavuje 22,5 %). K úspore miest došlo
z dôvodov plnenia programového vyhlásenia vlády - zníženia počtov zamestnancov v štátnej správe o 20 % a potreby efektívnejšieho využívania finančných
prostriedkov. Zmeny sa dotkli hlavne oblasti administratívy, správy majetku a logistiky. Napriek zníženiu celkového počtu zamestnancov sme v rámci možností
posilnili odbor športu, vytvorili miesta trénerov mládeže a aj v strednodobom
horizonte plánujeme podporovať a postupne rozširovať servisné zabezpečenie
športovcov, ich podporné realizačné tímy v oblasti športovej diagnostiky, športovej psychológie, zdravotného a regeneračného zabezpečenia. Vynakladáme
maximálne možné úsilie na zabezpečenie chodu organizácie s orientáciou na
tých športovcov a športových oddelení, ktoré sú perspektívne a dlhodobo plnia
stanovené výkonnostné ciele.
Hlavnou úlohou a cieľom strednodobého výhľadu činnosti VŠC je, okrem
zlepšovania materiálno-technického
zabezpečenia, sociálneho, organizačného,
zdravotného
a finančného zabezpečenia
športovej prípravy našich
športovcov, i rozvoj strediska mládeže a jeho
legislatívne a finančné
zabezpečenie. Kvalitná
práca s mládežou je
absolútne nevyhnutná.
Hlavným cieľom strediska mládeže je dosiahnuť stav, kedy bude
možné postupne dopĺňať
a nahradzovať súčasných
profesionálnych inštruktorov
športovcami vychovanými v podmienkach DUKLY smerom k OH 2012,
ZOH 2014 a ďalej. V oblasti štátnej starostlivosti o telesnú výchovu a šport sa týmto zachovajú záujmy štátnej športovej reprezentácie Slovenskej republiky a reprezentácie OS SR.
V roku 2010 je v riešení nastavenie systému odmeňovania a kariérneho rastu
športovcov a trénerov tak, aby zodpovedal požiadavkám vrcholového športu
v podmienkach rezortu MO SR a zároveň odzrkadľoval športovú výkonnosť, kvalitu práce. Nepretržite sa snažíme vytvárať kvalitnejšie podmienky pre športovcov na športovú prípravu. V stredisku v Banskej Bystrici skvalitňujeme zázemie
na športovanie: vybudovali sme modernú posilňovňu, v pláne je modernizácia
regeneračnej linky a zlepšenie podmienok na športovú diagnostiku. V Liptovskom Mikuláši staviame prevádzkovú budovu „Lodenica“, ktorá bude slúžiť ako
zázemie pre náš úspešný šport vodný slalom. Vytvárame a zapracúvame odborné podporné realizačné tímy z oblasti športovej psychológie a športovej diagnostiky do športovej prípravy. V rámci možností pomáhame vybraným mladým
športovcom zosúladiť športovú prípravu a vzdelávanie, športovú a olympijskú
výchovu a športovú i sociálnu perspektívu vo vrcholovom športe.

www.dukla.sk

PaedDr. Peter Korčok, PhD.
riaditeľ VŠC DUKLA Banská Bystrica
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SVETOVÝ POHÁR 2010 V CHIHUAHUE
na svePo 22 rokoch (1988) má slovenská chôdza a chôdza v DUKLE víťaza
20 ropo
a
tovom podujatí, po 27 rokoch (1983) víťaza svetového pohára
.
podujatí
m
koch (1990) individuálnu medailovú radosť na seniorskom vrcholno
j
mexicke
v
O historický úspech sa postaral 15. mája na 24. svetovom pohári v chôdzi
tpäťdesia
Chihuahue Matej Tóth. Chodec VŠC DUKLA Banská Bystrica vo svojej tretej
svojou
ke v kariére dominoval na najvýznamnejšom chodeckom podujatí roka, ktoré sa
v pozáverom
úrovňou vyrovnáva MS a usporiadava sa len raz za dva roky. Skvelým
do
prišiel
si
sledných desiatich kilometroch nedal súperom šancu a po 3:53:30 hod.
(32.)
ým
cieľa pre zlatú medailu. Spolu so svojimi oddielovými kolegami Milošom Bátovsk
a Dušanom Majdánom (39.) obsadili v hodnotení družstiev výborné 7. miesto.

Na štart 50 km, prvej disciplíny tohtoročného svetového pohára, sa vydalo 60
chodcov. Podľa očakávania
sa začalo opatrne a iniciatívni
boli hlavne domáci pretekári.
Po prvej desiatke sa dostal
do čela Horacio Nava, ktorý sa podujal na veľké sólo.
Za ním sa vytvorila skupinka
zložená z ostatných Mexičanov a Austrálčanov, spoločnosť im robil aj skúsený
Španiel Jesus Garcia. V ďalšej početnej a silnej skupine pochodoval Matej. „Od
začiatku sa mi šlo veľmi
dobre, ľahko, kontroloval som si tepy, kvalitné
občerstvovanie a osviežovanie a zatiaľ som sa
snažil potláčať pretekovú
atmosféru.“ Ďalší naši reprezentanti začali zo zadných pozícií. Miloš Bátovský
išiel vo výbornej skupinke,
aj v slušnom tempe. Dušan
Matej Tóth v čele skupiny.
Majdán začal veľmi opatrne,
takmer na chvoste, ale postupne
všetkých okrem prvých troch, stále
sa rozchádzal a kým ostatní zvoľňovali, som sa kontroloval, nasadenie som
on postupne zrýchľoval. Na čele prete- mal stále tréningové, aj keď už som
kov si postupne domáci Nava zvyšoval si začal uvedomovať, že dnes mônáskok až do 30. kilometra, skupinka žem skončiť vysoko, nechcel som
prenasledovateľov sa rozpadla a za ním to však unáhliť, aj preto som ešte
zostala len dvojica Tallent, Bardeja. Aj po 35. kilometri pustil Číňana, ktokeď zo začiatku bol iniciatívnejší Barde- rý prudko zrýchlil.“ Miloš pokračoval
ja, olympijský medailista Tallent výrazne v strojovom tempe pod 5:00 min/km až
zrýchlil v 4. desiatke a presne na 40. takmer do 40. kilometra. Dušan sa tiež
kilometri bol plece pri pleci s Navom. veľmi dobre rozchodil, chytil si dobrý
Skupina s Maťom Tóthom sa postup- rytmus a postupne sa dostával vyššie
ne doťahovala na ostatných Mexiča- v štartovom poli.
nov a Austrálčanov a Španiela Garciu. Posledná desiatka, to už bola ale exNa 30. kilometri už šliapali spolu. „Aj hibícia v podaní Mateja Tótha. Na 40.
keď tempo sa mierne zrýchľovalo kilometri bol 5. v skupinke šiestich
a postupne naša skupina dotiahla chodcov, na 45. kilometri už osamowww.dukla.sk

tený štvrtý. „Pred pretekmi som si
hovoril, že ak to pôjde dobre, posledná desiatka bude rozhodujúca
a aj veľké náskoky môžu byť v cieli
zmarené. To som ešte netušil, že
budem bojovať a dostihovať náskok na vedúceho pretekára.“ Po
45. kilometri sa už dostal na medailo-

vé pozície a s pribúdajúcimi kilometrami už len zvýrazňoval jej lesk. „Keď
som videl, že Bardeja predomnou
pochoduje oveľa pomalšie ako ja
a tým pádom môžem mať medailu,
oprel som sa do toho, za pár stoviek
metrov som bol pri ňom a vyslovene sa okolo neho prehnal. Na moje
veľké prekvapenie na dohľad som
už mal Austrálčana Tallenta a asi 3
km pred cieľom som bol na druhej
priečke. Do posledného kola som
išiel s tým, že môžem vyhrať, dovtedy som si to vôbec neuvedomoval.“
Presne 1050 m pred cieľom už bol náš
Matej Tóth vedúci pretekár a šiel si do
cieľa pre zlatú medailu. Tým spôso-
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Radosť v cieli.
bil domácim fanúšikom menší šok, už
oslavovali zlato pre Mexičana a zopár
stoviek metrov im trvalo, kým pochopili, že Nava je už druhý. To už ale Matej
šliapal v poslednej rovinke do cieľa.
„Bol to úžasný pocit a určite si ho
budem veľmi dlho pamätať a bude
mojou motiváciou do ďalšej prípravy. V cieli som mal ešte kopu energie a všetky tie procedúry a hlavne
stupeň víťazov so slovenskou hymnou som si užíval
naplno.“ Na druhej, resp.
tretej priečke prišli vyčerpaní
Nava a Tallent, ktorý si tesne
ubránil bronzovú medailu pred
Číňanom Si. Poslednú desiatku
došli sily Milošovi Bátovskému,
ktorý spomalil a prišiel o cenné
pozície. Naopak Dušan Majdán si o pár pozícií polepšil.
Na šiestych Talianov nášmu
družstvu chýbalo 5 bodov. Z víťazstva
v hodnotení družstiev sa tešili Číňania
pred Mexičanmi a Rusmi.
Aj v mužskej dvadsiatke sme mali svojho zástupcu. S tými najlepšími na svete
si to rozdal Anton Kučmín, Dubničan,
od januára 2010 obliekajúci dres VŠC

DUKLA Banská Bystrica. Tóno si počínal
dobre. V náročných klimatických podmienkach zašiel výkon 1:28:28 hod.
a obsadil v konkurencii 76 chodcov
36. miesto. Prihliadnuc na podmienky
a výkony ostatných je možné tvrdiť, že
jeho výkon je po osobáku z Poděbrad
druhý najlepší v jeho kariére. Tóno šiel
vyrovnané preteky, všetky okruhy absolvoval v malom časovom rozptyle a o

niečo lepšie umiestnenie ho pripravil
finiš. V poslednom kole síce stiahol
skupinku štyroch chodcov a pred poslednou rovinkou dole kopcom bol na
32. mieste, v poslednej stovke však
o vybojované pozície prišiel.
Ďalšou slovenskou zástupkyňou v Chiwww.dukla.sk

huahue bola v chôdzi na 20 km Mária
Czaková (VŠC DUKLA). Marika, žiaľ,
nenadviazala na úspešné vystúpenie
našich päťdesiatkárov. Skôr nadviazala
zatiaľ na nevydarenú sezónu skomplikovanú zdravotnými problémami. Práve
kvôli zdravotným problémom nedokončila preteky, keď tesne pred polovicou
trate skončila v sanitke a neskôr v nemocnici. Príčinou boli žalúdočné problémy a tým spôsobená slabosť.
Našťastie ešte v ten deň Mariku
z nemocnice prepustili a domov
mohla odcestovať bez ďalších
komplikácií.
Svetový pohár priniesol nám Slovákom obrovskú radosť. Po dominancii Rusov v Cheboksaroch
2008 priniesol tento ročník pestrosť víťazov. V každej disciplíne
sa hrala iná národná hymna pre
víťaza. Najúspešnejšou krajinou
sa však jednoznačne stala Čína, ktorá
dominovala v troch z piatich tímových
hodnoteniach, navyše vo zvyšných
dvoch boli druhí, resp. tretí. Z pozície
ustúpili Rusi, z Mexika odišli bez individuálneho víťaza.
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HAVLÍKOV TRETÍ TITUL
Z ME V KULTURISTIKE
MAASTRICHT 16. mája (SITA) Slovenská výprava na ME mužov v kulturistike v holandskom Maastrichte má
za sebou superúspešné vystúpenie, keď získala až 5 zlatých medailí a celkovo 9 cenných kovov (bilancia
5 - 3 - 1). Z 11-ich slovenských reprezentantov sa až 10. dostali do finále a z nich ostal bez medaily
len jediný. O tituly majstrov Európy sa zaslúžili Tomáš Tabačiar (klasická kulturistika do 175 cm), Peter
Kokoška (do 75 kg), Marián Čambal (do 85 kg), Štefan Havlík VŠC DUKLA (do 90 kg) a Rastislav Solár
(nad 100 kg).
Pre 34-ročného Havlíka (VŠC DUKLA Banská Bystrica) je to už tretí titul majstra Európy (predtým 2001 a 2006).
Slovenskí kulturisti ťahajú medailovú šnúru na majstrovstvách Európy nepretržite od roku 2000. V ére
samostatnosti nazbierali dovedna už 45 medailí (bilancia 19 - 15 - 11). Jednoznačne najúspešnejším Slovákom na ME kulturistov je Adam Cibuľa s 5 zlatými (1993, 1994, 2004, 2006, 2009) a 2 striebornými medailami
(1998, 2007). Za ním nasledujú Štefan Havlík (3 - 0 - 1), Igor Kočiš (2 - 0 - 0), Andrej Mozoláni (2 - 0 - 0), Michal
Hlinka (1 - 2 - 0), Peter Tatarka a Rastislav Solár (1 - 2 - 0), Vladimír Krištof (1 - 1 - 0), Marián Čambal (1 - 1 - 2),
Peter Kokoška (1 - 0 - 2) a Vladimír Flimel (1 - 0 - 0). V klasickej kulturistike obsahuje slovenská zbierka z ME
4 zlaté, 4 strieborné medaily a 1 bronzovú medailu, najúspešnejším pretekárom je Ľuboš Maliňák s bilanciou
2 - 2 - 0.
Ste členom VŠC DUKLA Banská Bystrica, aké podmienky
Aká bola konkurencia,
Vám vojenské centrum vytvára?
s kým ste boli vo finále?
Podmienky sú nielen na slovenské pomery vynikajúce. DUKLA ma
Priblížte našim čitateľom
podporuje a hlavne v ničom neobmedzuje. Celú prípravu si plánupriebeh pretekov.
jem sám a keď potrebujem nejaké masáže alebo kryokomoru vždy
Konkurencia bola slabšia čo sa
dostanem na to podporu. Mám v pláne ešte nejaký ten rok súťažiť,
týka množstva pretekárov. MS sú
tak dúfam, že naša spolupráca bude pokračovať aj naďalej. Kultutohto roku v BAKU v Azerbajdžane
ristika je šport, ktorý sa dá vrcholovo robiť aj po 40-tke, takže ak
a viem, že veľa pretekárov z ruských
zdravie bude slúžiť, dúfam, že ešte nejaké medaile pozbieram.
krajín sa chystá tam. Veľa pretekárov,
ktorí sa ME zúčastŠtefan Havlík
Mali ste možnosť si už zacvičiť v novozrenili, som už poznal
konštruovanej posilňovni VŠC DUKLA?
z minulosti a boli
v plnej paráde.
ŠTEFAN HAVLÍK
Bol som sa v nej pozrieť a obchytať stroje. Pocelkom
dobO SVOJOM TRIUMFE
silňovňa je na špičkovej úrovni.
re pripravení.
V mojej kategórii nás bolo 10. V kategórii som mal zo Slovenska Laca Kuzdera, ktorý
Aké sú Vaše ďalšie plány v prebiehajúcej sezóne?
skončil za mnou na 2. mieste a ďalších kvalitných pretekárov z NórNa tento rok som plánoval jeden vrchol, a tým boli ME. Keďže som
ska, či Estónska. Súťaž prebiehala podľa časového harmonogramu
okrem svojej kategórie zvíťazil aj v súťaži o absolútneho majstra Eua všetko fungovalo tak, ako malo. Zázemie (šatne, rozcvičovňa ...)
rópy, tak som splnil všetko, čo som mal v pláne. Titul absolútneho
bolo na úrovni ME.
ME som vyhral ako prvý Slovák v histórii. Po krátkom relaxe momentálne štartujem objemovú prípravu a pokúsim sa nabrať ešte nejaké
Čo myslíte, ktorou partiou ste presvedčili rozhodcov, resp.
svaly. Najbližší cieľ bude obhajoba titulu ME v roku 2011.
predčili súperov?
Kulturistika je hlavne o symetrii postavy a to je moja doména. Forma mi navyše vyšla nad očakávania, takže výsledok som tak trochu
PREHĽAD ÚSPECHOV
očakával. Myslím, že to bola moja životná forma, čo potvrdil aj reprezentačný tréner.
MAJSTROVSTVÁ SVETA

Je to Váš tretí titul majstra Európy, obdivuhodné je, že prvý
ste získali v roku 2001. Ako sa Vám darí udržať sa tak dlho vo
svetovej špičke?
Mám ešte jednu zlatú z ME v pároch z roku 2006. Kulturistika je
šport na dlhú trať. Ja mám pocit, že sa mi darí vyhrávať preteky ľahšie
a s väčším prehľadom ako v začiatkoch. Svalstvo postupne dozrieva a na tom pódiu tie roky driny jednoducho vidno. Po tých rokoch
pretekania som našiel ten správny kľúč ako sa dostať do špičkovej
formy. Boli to roky skúšania. Každý sme iný a človek musí prísť na
to, čo na neho zaberá.
Darilo sa aj ostatným Slovákom, aká bola nálada vo výprave?
Vyhrali sme pomaly všetko čo sa dalo. Bilancia je 5 zlatých, 2 strieborné a jedna bronzová medaila. Takže nálada bola vynikajúca. Hlavne po súťaži.

2003 Bombaj

1. miesto

Štefan HAVLÍK

kulturistika, do 85 kg

2006 Ostrava

2. miesto

Štefan HAVLÍK

kulturistika, do 100 kg

2007 Džedžu

2. miesto

Štefan HAVLÍK

kulturistika, do 100 kg

1. miesto

Štefan HAVLÍK

kulturistika, do 90 kg

2001 Kyjev

2. miesto

Štefan HAVLÍK
Jana PURDJAKOVÁ

kulturistika, páry

2005 Brašov

3. miesto

Štefan HAVLÍK

kulturistika, do 87,5 kg

2006 Bratislava

1. miesto

Štefan HAVLÍK

kulturistika, do 90 kg

2006 Bratislava

1. miesto

Štefan HAVLÍK
Jana PURDJAKOVÁ

kulturistika, miešané páry

2010 Maastricht

1. miesto

Štefan HAVLÍK

kulturistika, do 90 kg

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY
2001 Baku

www.dukla.sk
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MAJSTROVSTVÁ EURÓPY
V RÝCHLOSTNEJ KANOISTIKE
Bronz pre Mariána Ostrčila
na 5000 m na majstrovstvách Európy
v rýchlostnej kanoistike

Marián Ostrčil.

TRASONA 4. júla (SITA) Slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike
Marián Ostrčil obsadil v pretekoch C1 na 5000 m na majstrovstvách Európy
v španielskej Trasone výborné tretie miesto a vybojoval tým pre Slovensko
druhý vzácny kov na tomto šampionáte. Pre 29-ročného skúseného kanoistu VŠC DUKLA je to prvá medaila z majstrovstiev Európy v kariére. Vo svojej zbierke však
má striebro z MS v roku 2007 na 1000 m.
Marián Ostrčil bol vo vedúcej trojici pretekárov, ktorá sa vzdialila zvyšku štartového poľa.
Konečné prvenstvo Nemca Ronalda Vercha
bolo suverénne, ale o striebro a bronz to bol
dramatický súboj až do konca. Španiel José
Luis Bouza Pregal si nakoniec uhájil druhú pozíciu, slovenský singlkanoista za ním zaostal
o jeden a pol sekundy.
Darilo sa aj ďalším kanoistom VŠC DUKLA Banská Bystrica. Rastislav Kohút obsadil vo finále C1
na 500 m výborné štvrté miesto. V pôvodnej výsledkovej listine figuroval na piatej priečke, ale po
dodatočnej diskvalifikácii Rusa Iľju Štokalova sa
posunul o jednu pozíciu vyššie.
Slovenský mužský dvojkajak s posádkou Peter Gelle, Tomáš Martinek obsadil vo finále K2
mužov na 1000 m 7. miesto. Je to ich najväčší
úspech v kategórii seniorov v kariére. Za víťaznou dvojicou Martin Hollstein, Andreas Ihle z
Nemecka zaostali Slováci o 5,328 s.
Slovensko malo zastúpenie aj vo finále C1 na
Marián Ostrčil
200 m. Ľubomír Hagara v ňom dopádloval do
na stupni víťazov.
cieľa na poslednej 9. pozícii.

Tréner Kňazovický: „dopádloval do cieľa
s vodou v lodi nad podlahu“
Aké ste mali očakávania pred štartom, trúfali ste si na medailu?
Bol Marián v životnej forme?
Na medailu sme mysleli, ale len tajne, hlavným cieľom bolo pre Mariána
umiestniť sa na 1000 m trati do 8. miesta. Tento cieľ splnil. Cieľ bol realistický a pragmatický - umiestnenie do 8. miesta je kritériom do SOTT, čo Mariánovi zaistí finančné zabezpečenie prípravy do budúceho roka, ktorý bude
mimoriadne dôležitý, nakoľko bude prebiehať kvalifikácia na OH. Marián bol
veľmi dobre pripravený, takéto výsledky veľmi potreboval po minuloročnej
mizérii, keď sa nedostal na ME ani na MS.
Aký bol priebeh pretekov z Vášho pohľadu? Išlo to podľa Vašich
predstáv (tempo, priebežné poradie, súperi)?
Preteky na 5000 m išiel veľmi dobre takticky, keď sa mu podarilo vyhnúť
viacerým kolíziám. Keby mal vhodnú loď na túto trať, do ktorej by sa mu
na každej obrátke nenalievala voda, tak by sa umiestnil na druhom mieste
- o tom som presvedčený. Do cieľa totiž dopádloval s vodou nad podlahu,
čo znamená, že ťahal so sebou dobrých 15 kg navyše. Dokonca verím, že
by druhého Španiela porazil aj s touto záťažou, keby mal v lodi prepážky
zabraňujúce prelievaniu vody.

Na akú trať sa budete koncentrovať na
MS v Poznani, aké sú Vaše očakávania
tam?
V Poznani Marián bude štartovať na tých istých tratiach ako na ME, to znamená C1 1000
m a C1 5000 m. Keď nenastane žiadny problém v príprave, bude mať takú loď, akú si táto trať vyžaduje a keď sa Marián
úspešne vysporiada s vlnami, ktoré sú na kanáli. Je reálne, aby dosiahnuté
výsledky z ME zopakoval.
Ako hodnotíte vystúpenie ostatných našich reprezentantov?
Dosiahnuté výsledky našich reprezentantov na ME považujem za výnimočné. Nepamätám si, že by v minulosti na ME za Slovensko v najťažších
singlových disciplínach štartovali 3 pretekári a všetci sa dostali do finále
a získali 3., 4., 8. a 9. miesto. Mimoriadne cenné je takisto 7. miesto našej K2 na 1000 m, ktorá si tým zaistila miesto v SOTT. Je potešujúce, že
Rastislav Kohút konečne dokázal na veľkej súťaži udržať nervozitu na uzde
a vydať zo seba to, čo má natrénované. Štvrtým miestom však prekonal aj
moje očakávania.

3. miesto

Marián OSTRČIL

5 000 m, C1

4. miesto

Rastislav KOHÚT

500 m, C1

7. miesto

Peter GELLE,
Tomáš MARTÍNEK

1 000 m, K2

8. miesto

Marián OSTRČIL

1 000 m, C1

9. miesto

Ľubomír HAGARA

200 m, C1

www.dukla.sk
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MAJSTROVSTVÁ EURÓPY V ATLETIKE
Na jubilejných 20. atletických majstrovstvách Európy v Barcelone sa slovenskej výprave
mimoriadne darilo. ME sa zapíšu do histórie ako najúspešnejšie v ére samostatnosti SR.
Nemalý podiel na tomto úspechu mali aj atléti VŠC DUKLA Banská Bystrica. Z 19-člennej výpravy až deviati pretekári boli spod Urpína. Do finálovej dvanástky sa prebojovali
4 z nich. Navyše vo výprave boli 3 tréneri a fyzioterapeut.

Hneď v prvej disciplíne
7. miesto Mateja Tótha
Chodec Matej Tóth síce v pretekoch na 20 km
neobhájil šiestu priečku spred štyroch rokov, ale
po bojovnom výkone bol so 7. miestom spokojný.
„Pred šampionátom som vravel - možno
budem štvrtý a nebudem spokojný, možno
budem ôsmy a budem. Skončil som siedmy
a vzhľadom na vývoj pretekov, je toto umiestnenie fajn,“ skonštatoval 27-ročný chodec banskobystrickej Dukly. „Vedel som, že celé preteky budú veľmi tesné a to sa aj potvrdilo.
Rozdiely boli medzi najlepšími minimálne.
Tak, ako som skončil siedmy, mohol som
byť aj dvanásty, ale na druhej strane možno
aj piaty. Mne, bohužiaľ, dnes nesadol deň
a všetko som si musel poriadne oddrieť.“
Tótha mrzelo, že tesne, ani nie o sekundu, prehral s Rusom Andrejom Krivovom, tretím na 20
km zo Svetového pohára 2010 v mexickej Chihuahue, kde on vyhral senzačne päťdesiatku. Obaja
dosiahli navlas zhodný čas 1:22:20 h.

dlo. Vedel som, že sa
s nimi musím udržať až
do konca a vo finiši
si to rozdáme. Nakoniec som mikrosúboj tejto skupinky
vyhral, takže v tomto ohľade to bolo veľmi
dobré. A napokon aj vzhľadom na vývoj pretekov sa to pre mňa ešte celé celkom dobre
skončilo.“
Druhý Slovák na štarte barcelonskej dvadsiatky Anton Kučmín obsadil v premiére na ME 17.
miesto časom 1:25:12, pričom ešte v polovici trate to vyzeralo na osobný rekord (10 km za 41:32
min). Splnil však cieľ, ktorý mu pred sezónou
vytýčilo vedenie banskobystrickej DUKLY. „Boli
to veľmi náročné preteky. Začalo sa dosť
svižne, preto som si začal radšej kontrolovať
tempo, aby som to neprepálil a mohol na
konci zamakať a zabojovať o dobré umiestnenie. Skončil som sedemnásty a som spokojný,“ skonštatoval 26-ročný odchovanec dubnickej chôdze.

„Škoda, že som Krivova nedostal. Sekundička, možno aj menej, o ktorú bol predo
mnou, ma veľmi škrie. Ale robil som všetko,
čo som mohol, dal som do záverečného finišu všetko. Dnes sa naozaj viac spraviť nedalo,“ hodnotil svoj výkon zverenec trénera Juraja
Benčíka.
Kouč mu tiež nič nevyčítal. „Maťo predviedol vyspelé strategické myslenie, správne
vyhodnotil svoju situáciu a preteky zvládol
takticky výborne,“ skonštatoval Benčík. Matej
Tóth priznal, že spočiatku sa mu nešlo dobre.
Približne na piatom kilometri vypadol zo skupinky,
ktorá stíhala vedúce duo Jemelianov - Schwazer. Potom šliapal päť kilometrov osamotene
a v druhej polovici trate ho začala dobiehať skupina, ktorú ťahali Poliaci Jelonek s Augustynom a Španiel Molina. Na 15. ki7.
lometri Tótha dostihli a už šliapali spolu.
7.
„Práve táto skupina mi veľmi
pomohla. Sústredil som sa len na
9.
to, aby som udržal jej rytmus. V nej
10.
som sa celkom solídne rozchodil.
Nešli nejako extra rýchlo, to mi sa13.

17.

Matej Tóth – 20 km chôdza
Dana Velďáková – trojskok
Jana Velďáková – diaľka
Peter Horák – výška
Dušan Majdán – 50 km chôdza
Anton Kučmín – 20 km chôdza

Mar tin Benák - oštep
Miloslav Konopka - kladivo
23.
km chôdza
nedokončil Miloš Bátovský – 50
20.

Výkon z kvalifikácie by Dane
Velďákovej stačil na striebro

Matej Tóth
v Barcelone.
www.dukla.sk

Dana Velďáková suverénne postúpila do finále
súťaže trojskokaniek. Zverenkyni trénera Radoslava Dubovského namerali v treťom kvalifikačnom pokuse skvelých 14,59 m, čo je najdlhší
trojskok v jej kariére. O osobný aj slovenský rekord ju však obral príliš silný vietor v chrbte 2,5
m/s. Pri Velďákovej mene teda zostáva uvádzaný
ako slovenský rekord výkon 14,51 m spred dvoch
rokov z talianskej Pavie.
Vo finále súťaže sa Dane nepodarilo nadviazať
na vynikajúci výkon z kvalifikácie, ale aj napriek
tomu obsadila hodnotné 7. miesto výkonom 14,16
m z tretej série. Vo zvyšných troch skokoch sa už
nezlepšila a zostala na pozícii, z ktorej sa kvalifikovala do osemčlenného užšieho finále.
Velďákovej finálovým pokusom ako keby chýbala iskra. Po prvej sérii, keď väčšina jej súperiek
prešliapla alebo mala pokus s veľkým nedošľapom, bola zverenkyňa trénera Radoslava Dubov-

2/2010
ského ešte štvrtá (14,12 m). Po nedotiahnutom
druhom pokuse (12,54) klesla na 7. miesto a hoci
sa v treťom zlepšila na 14,16 m, dopredu sa už do
konca finále neposunula. „Snažila som sa, ale
dnes to jednoducho nešlo.“ začala s komentárom svojho finálového vystúpenia D. Velďáková
a ďalej pokračovala: „Rozcvička ešte bola ako-tak dobrá. Po prvom pokuse organizátorom
odišiel vetromer. Na druhé pokusy sme čakali vyše hodiny. Stále som sa musela udržiavať v pohybe, no energia akoby zo mňa
vyprchala. Nebolo to ono.“
Finále Dany Velďákovej na barcelonských
ME bolo už siedme na vrcholných seniorských
podujatiach v kariére. Na halových MS v Moskve
2006 skončila ôsma, o rok neskôr na šampionáte starého kontinentu pod strechou v anglickom
Birminghame 6., na MS 2007 v japonskej Osake
si vybojovala 12. miesto, na halových ME 2009
v Turíne zvýraznila účasť medzi najlepšími bronzovou medailou, vlani v Berlíne na MS pod holým
nebom skončila ôsma a v marci na HMS v katarskej Dauhe bola šiesta.

Smola v tretej sérii
pre Janu Velďákovú
Jana Velďáková postúpila do finále vďaka výbornému pokusu z druhej série 669 cm. O 4 cm
tým 29-ročná zverenkyňa Radoslava Dubovského
prekonala predpísaný kvalifikačný limit a zároveň
vyrovnala svoj najlepší tohtoročný výkon z 1. mája
z mítingu v Košiciach. K barcelonskému výkonu
jej však pomohol vietor mierne nad povolenú hranicu +2,1 m/s. Jana Velďáková obsadila vo svojej
skupine 2. miesto. „Konečne som mala pocit,
že je to normálne skočené. Celú sezónu
som skákala 653 - 654 cm a márne čakala
na dlhší pokus. Konečne to vyšlo, navyše
v pravej chvíli. Ak si vo finále zlepším osobný
rekord, budem maximálne spokojná,“ uviedla
v prvej reakcii Jana Velďáková.
Jana Velďáková obsadila vo finále diaľkarskej
súťaže 9. miesto výkonom 654 cm, pričom od
postupu do užšieho finále ju delili len dva centimetre. Navyše o dva centimetre ju preskočila
Bieloruska v poslednom možnom pokuse pred
užším 8-členným finále. V treťom seniorskom finále na vrcholnom podujatí dosiahla svoje najlepšie
umiestnenie.

Prvé seniorské finále vonku
pre Petra Horáka
Člen VŠC DUKLA Banská Bystrica Peter Horák prekonal v kvalifikácii latku vo výške 223 cm
a hoci vypísaný limit visel o 5 cm vyššie, stačilo
mu to na premiérový postup do finále na vrcholnom podujatí. Zverenec trénera Radovana Mišíka
prekonal postupne všetky štyri výšky (210, 215,
219 a 223) na prvý pokus a hoci na 226 cm bol
už trikrát neúspešný, postup do finále mu vďaka
samým úspešným pokusom predtým neušiel.
V daždivom finále súťaže výškarov nakoniec obsadil 10. miesto spoločne s vlaňajším bronzovým
z MS v Berlíne Sylwesterom Bednarekom z Poľska, keď sa obaja prehupli iba ponad nezvyčajne
vysokú základnú výšku 219 cm. Takto vysoko Horák ešte nikdy nijakú súťaž nezačínal.
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Peter
Horák.
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ale vedel som, že sa musím sústrediť až
do konca. Začal som mať totiž kŕče v nohách a s tým sa ťažko chodí.“
Na premiérový čas pod 4 hodiny v kariére
myslel 22-ročný slovenský chodec iba chvíľku. „Na poslednej päťke som sa sústredil
už najmä na to, aby som došiel do cieľa
a nemusel svoje úsilie ukončiť tesne pred
ním. Bolo mi jedno, či bude na ukazovateli svietiť 3:59:59 alebo 4:02:00. Štrnásty
v poradí za mnou vtedy zaostával o dve
a pol až tri minúty, zameral som sa preto

„Škoda dažďa, lebo som
sa cítil veľmi dobre. Chcel
som skákať trochu dlhšie,
skončil som priskoro,“ skonštatoval trochu smutne 26-ročný
výškar banskobystrickej DUKLY.
„Vedel som, že formu mám.
Umiestnenie to nie je zlé, ale
mal som tajný sen dostať sa
do elitnej osmičky.“
V tomto roku Horákovi počasie na pretekoch neprialo, buď
bolo chladno, alebo pršalo.
Dážď ho zastihol aj v barcelonSkokanské
skom finále. „Vzhľadom na
jičky Velďákové.
dvo
lejak nebolo finále jednoduché, ale ako-tak som to zvlána to, aby ma nepredstihol,“ opisoval Majdán
dol. Desiate miesto nie je ani dobré a ani zlé,
záver barcelonskej päťdesiatky.
ja so si však chcel dnes čo najdlhšie zaskáPre skúsenejšieho Miloša Bátovského mala
kať vo výbornom sektore s kvalitným povrtrinásta päťdesiatka v kariére nešťastný koniec,
chom,“ zdôraznil zverenec trénera Radovana
na trati nevydržal ani 30 kilometrov. „Obnovilo
Mišíka, ktorý sa prvý raz v kariére prebojoval do
sa mi zranenie,“ skonštatoval smutne zverefinále na vrcholnom seniorskom podujatí. Na MEJ
nec trénera Juraja Benčíka. „Medzi 26. a 27.
2001 bol desiaty a o rok neskôr na juniorských
kilometrom som pocítil šklbnutie a ťahanie
MS dvanásty.
v pravom zadnom stehennom svale, ktorý
„Chcel som veľmi skočiť aspoň 223, ale
ma trápil celú jar. Skúsil som v jednom okruuž v rozcvičke som mal tretry plné vody.
hu zvoľniť tempo, trochu sa mi to uvoľnilo,
Musel som si vymeniť ponožky, lebo každá
ale keď som sa opäť dostával do rytmu, prišvážila aspoň pol kila. Na 219-ke dážď ešte
lo intenzívnejšie pichanie. Zostávajúcich 21
nebol taký hustý, ale potom to prišlo a v takilometrov by som nemal šancu dôjsť s takom počasí je človek opatrný. Tretry ho síce
kýmito nepríjemnými pocitmi. Škoda, lebo
držia pevne, ale v podvedomí má každý trosom mal preteky rozídené slušne, medzichu strach.“
časy naznačovali výkon medzi 3:56 a 3:57
a navyše dnes chôdzi počasie žičilo. Veľmi
Na chodeckej 50-tke
ma to mrzí, som sklamaný, že ma tentoraz
„mladý“ zastúpil „starého“
zradilo“.
Najmladší chodec z DUKLY si pri svojej premiére na vrcholnom seniorskom podujatí počínal
výborne. Od začiatku išiel rovnomerne, dobre
si rozložil sily a výsledkom bola solídna trinásta
priečka a vyše dvojminútové zlepšenie osobného
rekordu na 4:00:51 h.
„Čas aj umiestnenie sú nad moje očakávanie,“ priznal Dušan Majdán, odfukujúc po náročnom výkone. „Viac ma však teší 13. miesto,
lebo hoci som si urobil osobný rekord, nie
je to nejaký extra výkon. Umiestnenie ale považujem za veľmi dobré. Desať kilometrov
pred koncom som sa už vnútorne radoval,
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35. VOJENSKÉ MAJSTROVSTVÁ SVETA
V PARAŠUTIZME - BUOCHS
V druhej polovici mesiaca júl v dňoch 15.
– 25.7.2010 sa uskutočnili 35. Vojenské majstrovstvá sveta CISM v parašutizme vo Švajčiarsku
v meste Buochs, ktoré leží v malebnom údolí na
brehu Lucernského jazera pod končiarmi štítov
vysokohorského masívu Álp. Patronát nad týmito
majstrovstvami mala Švajčiarska armáda, zastúpená generálmajorom Markusom Gygaxom a šéfom organizačného výboru majstrovstiev plukovníkom Laurentom Ducretom.

dinách po zoskokoch predskokanov. Všetky vzlety a výsadky športovcov – parašutistov boli uskutočnené z 10-miestnych lietadiel Pilatus PC – 6, ktoré sa vyrábajú
v meste Buochs, ktoré organizovalo tieto vojenské majstrovstvá sveta. Organizácia týchto majstrovstiev bola
na vysokej profesionálnej úrovni. Ubytovanie a strava
boli zabezpečené v kasárňach v meste Buochs, ktoré
boli 5 minút od letiska, kde prebiehali súťaže a zoskoky
športovcov. Zdravotné zabezpečenie bolo na zodpovedajúcej úrovni tomuto športu. Preprava

ktoré sa konali na Slovensku v Lučenci – letisku Boľkovce si polepšili v presnosti pristátia o 1 priečku, keď vlani
skončili na 6. mieste a v celkovom hodnotení o 3 priečky, keď skončili na 11. mieste. Celé družstvo preukázalo
výkonnostný vzostup a profesionálny prístup k súťaženiu
na týchto majstrovstvách.

Usporiadatelia pre vedúcich výprav zúčastnených
krajín týchto majstrovstiev zorganizovali výlet do benediktínskeho mníšskeho kláštora, ktorý
bol vybudovaný pod úpätím alpských
Slovenská
vrcholov a exkurziu do fabriky na
výprava.
výrobu lietadiel Pilatus, ktorá sa nachádza na území usporiadateľského
mesta týchto majstrovstiev Buochs.
V tejto fabrike sa konštruujú a vyrábajú dopravné, športové, transportné
a nákladné lietadlá, ale aj lietadlá pre
vojenské účely, ktoré lietali počas
celých vojenských majstrovstiev sveta pre parašutistov. Spestrením majstrovstiev boli večerné programy a zábava pre účastníkov majstrovstiev vo
veľkom stane na letisku, kde prebiehali súťaže. Jeden večerný program
vyplnila svojim vystúpením speváčka
svetového formátu Bony Tyler.
Záverečný ceremoniál kvôli nepriaznivému počasiu bol preložený
z letiska a prebehol vo veľkej telocvični v kasárňach, kde boli vyhlásené oficiálne výsledky a odovzdané
medaile víťazom v individuálnych disciplínach a družstvám mužov a žien. Po záverečných príhovoroch
členov organizačného výboru a poďakovaní sa za
predvedené výkony parašutistov a ich zápoleniu
v duchu fair play, sa jednotlivé výpravy premiestnili
na letisko do veľkého stanu, kde bol pripravený záverečný program a banket pre všetkých účastníkov 35.
Vojenských majstrovstiev sveta v parašutizme.
kpt. Igor Kováč
hlavný tréner VŠC DUKLA

Na týchto vojenských majstrovstvách sveta sa zúčastnilo 37
výprav z členských krajín CISM
(Svetová rada vojenského športu) a štartovalo 413 športovcov
v mužskej a ženskej kategórii. Súťažilo sa v disciplínach: presnosť
pristátia, individuálna akrobacia
a skupinová akrobacia. Medaile
sa udeľovali športovcom v týchto
disciplínach, ďalej v kombinácii
presnosti pristátia a individuálnej
akrobacii. Družstvá boli hodnotené
v presnosti pristátia a v celkovom
hodnotení jednotlivých členov družstva vo všetkých troch disciplínach.
Slovenskú republiku na týchto
vojenských
majstrovstvách sveta
reprezentovalo družstvo z VŠC DUKLA
Banská
Bystrica
športového oddelenia parašutizmus
v zložení rtn. Karol
Adamčík,
nrtm.
Peter Platko, des.
Róbert Juriš a des.
Tomáš Marcinek.
Družstvo ako piaty
člen doplnil práp.
Milan Kocík z vrtuľníkového krídla
v Prešove, ktorý
je v posledných
rokoch stabilným
členom reprezenNaši parašutisti.
tačného družstva
na
vojenských
a civilných majstrovstvách sveta a svetových pohároch.
športovcov bola zabezpečená mikrobusmi švajčiarskej
Realizačný tím družstva na týchto majstrovstvách dopĺarmády. Počas celých majstrovstiev bolo nádherné
ňala tajomníčka športového oddelenia parašutizmus
dovolenkové počasie a vládli tropické horúčavy od 30
VŠC DUKLA Banská Bystrica PaedDr. Jana Nikolajová,
– 35°C. Až na záver majstrovstiev sa zhoršilo počasie
kapitán družstva (team leader) plk. Ing. Svetozár Bohuš
a predposledný a posledný deň súťaže sa spustil dážď,
z ÚŠZV Lešť a vedúci výpravy (chief of mission) kpt.
preto niektoré disciplíny neboli dokončené počtom zoMgr. Igor Kováč, hlavný tréner dospelých VŠC DUKLA
skokov, ale pravidlami predpísaný minimálny počet zoBanská Bystrica.
skokov na vyhodnotenie disciplín a uzavretie súťaže bol
Po príchode výpravy v piatok 15. 7. 2010 v podvesplnený. Úvod majstrovstiev bol poznačený viacerými
černých hodinách do mesta Buochs a ubytovaní sa,
zraneniami a zlomeninami, keď niektorí parašutisti, ktorí
boli na programe 16. 7. v dopoludňajších hodinách
sú doma vo svojich armádach viac vojakmi ako športréningové zoskoky. Poobede od 15:30 hod. prebiehal
tovcami, pri veľkej snahe trafiť presne dopadový kruh
otvárací ceremoniál 35. Vojenských majstrovstiev sveta
zabudli na bezpečné pristátie a dopad na plochu.
v parašutizme. Všetky výpravy a športovcov v otváraZ našich športovcov najlepšie výsledky dosiahol rtn.
com príhovore privítali genmjr. Markus Gygax, zástupca
Karol Adamčík, a to v presnosti pristátia 5. miesto, v inCISM plk. Walter Van Velthoven, prezident kantónu Niddividuálnej akrobacii 13. miesto a v kombinácii týchto
walden, riaditeľ organizačného výboru majstrovstiev plk.
disciplín 4. miesto. Družstvo Slovenska skončilo v disLaurent Ducret a ďalší predstavitelia regiónu.
ciplíne na presnosť pristátia na 5. mieste a v celkovom
Prvé súťažné zoskoky začali v nedeľu v ranných hohodnotení na 8. mieste. Oproti vlaňajším majstrovstvám,
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Presnosť pristátia
5.

Karol Adamčík

27.

Peter Platko

33.

Tomáš Marcinek

41.

Róbert Juriš

68.

Milan Kocík

5.

Družstvo Slovenska
Individuálna akrobacia

13.

Karol Adamčík

22.

Róbert Juriš

32.

Peter Platko

48.

Tomáš Marcinek

70.

Milan Kocík

Kombinácia – presnosť pristátia
+ akrobacia
4.

Karol Adamčík

29.

Peter Platko

32.

Róbert Juriš

39.

Tomáš Marcinek

61.

Milan Kocík

22.

Družstvo Slovenska

8.

Družstvo Slovenska

Skupinová akrobacia
Celkové hodnotenie
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MAJSTROVSTVÁ SVETA
V ZJAZDE NA DIVOKEJ VODE

VODA V DUNAJI
ZLIKVIDOVALA SNAHU
ORGANIZÁTOROV
ČUNOVO 6. júna (SITA) V nedeľu ráno pár minút po ôsmej hodine
museli organizátori XI. majstrovstiev Európy vo vodnom slalome v Čunove oznámiť, že šampionát sa nemôže uskutočniť. Vysoká hladina
vody v Dunaji totiž zaplavila viac ako polovicu areálu Divoká voda. Organizátori museli zrušiť už na sobotu naplánované semifinále a finále
troch kategórií a preložili ich na nedeľu. Situácia sa však nezlepšila.
„Nepodarilo sa dodržať časový harmonogram, ktorý sme si
s vodohospodármi stanovili pre znižovanie hladiny Dunaja
v Čunove. V noci došlo k výpadkom na energetickej sústave
v Gabčíkove, k tomu výrazne stúpla aj hladina vody v rieke
Morava. Navyše, v Rakúsku je havarijná situácia, očakávajú
výrazný vzostup prietoku a preto musia núdzovo vypúšťať
svoje priehrady. Dnes je v Čunove ešte o meter vody viac, ako
bolo v sobotu. Nemáme však na to absolútne žiadny dosah,“
povedal pre agentúru SITA predseda organizačného výboru ME Richard Galovič.
Informáciu o zrušení šampionátu nezachytili stovky fanúšikov, dozvedeli sa to až po
svojom príchode do areálu. Čakalo ich
sklamanie, rovnako na tom boli aj pretekári. „Je to veľká škoda. Po sobote
sme verili, že sa to nakoniec podarí.
Nejaké extrémne prekvapenie to však, samozrejme, nebolo. Po tom, čo sa s počasím dialo
v ostatných dňoch, sa to tak trochu dalo aj čakať. V každom
prípade je mi to ľúto, pretože dnes už je počasie dobré, určite
by bol plný areál, skvelá atmosféra. Nevyšlo to ...,“ povzdychol
si Michal Martikán, ktorý mal obhajovať zlato z predchádzajúcich
troch šampionátov.
V kajakárskej kategórii žien mala obhajovať titul z minuloročného
šampionátu v anglickom Nottinghame Elena Kaliská. „Nielen ja,
ale všetci sme sklamaní, že to takto dopadlo. Prírode sa však
nedá rozkázať. Celý slovenský tím sa veľmi tešil na divákov,
ktorí by nás prišli podporiť. Počasie panuje nádherné, len tá
nešťastná voda je úplne iná, než sme očakávali,“ neskrývala
sklamanie dvojnásobná olympijská víťazka z Atén 2004 a Pekingu
2008.
Po tom, ako boli pre vysoký stav Dunaja zrušené v máji majstrovstvá
Európy v Čunove sa slovenským funkcionárom podarilo presadiť ich
preloženie. Čunovo tak privíta najlepších európskych vodných slalomárov 13. – 15. augusta.

Zatopený kanál v Čunove.

11

SORT 9.-13.6. (SITA) Slovenskí reprezentanti vo vodnom zjazde, Vladimír
Vala s Jaroslavom Slučikom, sa do športového dôchodku ešte stále nechystajú. Štyridsaťsedemroční desaťnásobní majstri sveta na šampionáte
v španielskom stredisku Sort obsadili v C2 v klasickom zjazde druhé miesto
a pridali tak do svojej zbierky ďalšiu medailu, tentoraz striebornú.
„Každá medaila sa počíta. Neskrývame však, že sme aj dnes mysleli na zlato,“ skomentoval preteky Jaroslav Slučik a pokračoval: „Nie,
sklamaní určite nie sme. Tak, ako sme získali striebro, rovnako sme
mohli ostať bez medaily. Musím však zložiť poklonu víťazným Slovincom Sašovi Taljatovi a Lukovi Božičovi, pretože tí predviedli skutočne perfektnú jazdu,“ uznal kvalitu nových majstrov sveta skúsený vodák
Vojenského športového centra DUKLA Banská Bystrica - Žilina.
V stredu výrazne vystúpila hladina rieky Noguera Pallaresa a zrýchlil sa aj jej
prietok. „Bolo to niečo úplne iné, ako sme mali na tréningoch pred
šampionátom. Na to sa však určite nebudeme vyhovárať. Podmienky sme mali všetci rovnaké, počas pretekov sa nemenili. Po štarte
prvých jazdcov sa pokazila fotobunka a my sme ostali trčať v lodi
ešte niekoľko minút, kým to opäť spojazdnili. Možno sme trochu
vychladli a stvrdli. Nič to však nemení na tom, že Slovinci dnes boli
naozaj nad naše sily,“ zakončil Jaroslav Slučik.
Úspech slovenských vodákov ešte zvýraznili Ján Šutek so Štefanom Gregom, ktorí si vybojovali bronz. Preteky sa nevydarili tretej slovenskej deblovke v zostave Matúš Kunhart, Peter Šoška, ktorá v konkurencii 19-ich lodí
obsadila až 13. miesto.

Jaroslav Slučik a Vladimír Vala.

STRIEBRO A BRONZ AJ PRE DEBLOVÉ HLIADKY
V ŠPRINTE A V KLASIKE
Z medailovej žatvy sa na majstrovstvách sveta tešilo aj trio slovenských debloviek. V zostave Štefan Grega - Ján Šutek, Jaroslav Slučik - Vladimír Vala,
Peter Šoška - Matúš Kunhart sa najskôr tešili zo striebra v šprintérskej súťaži, keď ich od zlatých Čechov v súčte časov z dvoch kôl delilo 28 stotín sekundy a medailovú radosť si potom zopakovali aj na klasickej trati. Tentoraz
mala bronzový lesk. Za víťaznými Nemcami zaostali o 16,34 s, od striebra,
ktoré si vybojovali Česi, ich delilo necelých 8 sekúnd.
3xC2 šprint: 1. Česko (David Lisický - Lukáš Uncajtík, Marek Šálek - Jan
Říha, Petr Veselý - Roman Mornšejn) 3:01,88 hod., 2. Slovensko (Štefan
Grega - Ján Šutek, Jaroslav Slučik - Vladimír Vala, Peter Šoška - Matúš Kunhart) 3:02,16 hod., 3. Francúzsko (Tastard - Santamaria, Cordier - Bar, Heitz - Peltiaux) 3:03,89 hod.
3xC2: klasika 1. Nemecko (Andree - Driesch, Knippling - Schmitz, Walter
- Baumann) 10:11.53 hod., 2. Česko (David Lisický - Lukáš Uncajtík, Marek
Šálek - Jan Říha, Petr Veselý - Roman Mornšejn) 10:20,16 hod., 3. Slovensko (Štefan Grega - Ján Šutek, Jaroslav Slučik - Vladimír Vala, Peter Šoška
- Matúš Kunhart) 10:27,87 hod.
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SVETOVÝ VOJENSKÝ ŠPORT
Svetová rada vojenského športu (CISM)
bola založená 18. februára 1948. Do tejto organizácie môžu vstúpiť všetky štáty
sveta, predovšetkým tie, ktoré podporujú šport v armáde. Jej hlavnou myšlienkou je „Priateľstvo cez šport“ (Friendship
through Sport) a „Mierové Hry“ (Peace Games). CISM má v súčasnosti 133 členských
štátov sveta a je to jedna z najväčších multišportových organizácií na svete.
Organizuje športové súťaže pre športovcov vojakov členských krajín tejto organizácie. Prezident a generálny sekretariát CISM majú sídlo
v belgickom Bruseli. Prezidentom tejto organizácie bol generálmajor Dr. Gianni Gola (Taliansko) a generálny sekretár plukovník Alexandre
Morisod (Švajčiarsko). Najväčšou súťažou, ktorú
organizuje CISM, sú Svetové vojenské hry, ktoré
sa konajú každé štyri roky. Prvé sa konali v roku
1995 v Ríme. Každý rok CISM organizuje majstrovstvá sveta v olympijských športoch, v neolympijských a vojenských športoch. V tomto roku
plánuje usporiadať 20 majstrovstiev sveta v jednotlivých športoch. V talianskych Alpách v meste
Aosta mali 20. – 25. marca 2010 svoju premiéru
1. Zimné svetové vojenské hry.

Slovenská a česká delegácia.

Kongres aj hry

65. valné zhromaždenie a kongres CISM sa konali 10. – 15. mája v Riu de Janeiro v Brazílii. Slovenská republika tu mala tiež svoje zastúpenie.
Šéfom delegácie bol riaditeľ Vojenského športového centra DUKLA PaedDr. Peter Korčok, PhD.
a delegátom hlavný tréner VŠC DUKLA, por. Igor
Kováč. Na kongrese sa zúčastnilo 86 delegácií zo
131 členských krajín CISM, za nových členov boli
prijaté dve krajiny.
Na budúci rok sa v Riu de Janeiro na 5. Svetových vojenských hrách bude súťažiť v šiestich individuálnych športoch (atletika, plávanie,
moderný päťboj, jachting, triatlon, jazdectvo),
v troch skupinových športoch (basketbal, futbal
muži a ženy, volejbal muži a ženy), v šiestich vo-

jenských športoch (letecko-navigačný päťboj,
vojenský päťboj, námorný päťboj, parašutizmus,
streľba, orientačný beh), v štyroch bojových
športoch (box, džudo, šerm, taekwondo) a budú
tam zastúpené aj demonštratívne športy (plážový
volejbal muži a ženy). Slovenská republika a VŠC
DUKLA plánuje na tieto svetové vojenské hry
vyslať dvadsať športovcov, a to: šiestich atlétov,
jedného plavca, troch strelcov, šiestich džudistov
a štyroch parašutistov.
Hry sa uskutočnia od 16. do 24. júla 2011 a svojím rozsahom, zastúpením športov a počtom
športovcov budú druhé najväčšie a najvýznamnejšie hry po olympijských hrách. Aj preto hlavnými
témami kongresu bolo predstavenie športovísk
a dediny pre športovcov, úroveň ich pripravenosti, bezpečnosť hier a účastníkov. Dedina pre
športovcov je v súčasnosti vo výstavbe. Ubytovanie tu nájde až 7 500 členov jednotlivých výprav
štátov sveta. Atletický štadión, kde sa uskutoční aj
otvárací ceremoniál hier, plavecký štadión, strelnica a jazdecký štadión sú už vybudované. Ďalšími
bodmi programu kongresu bolo prijatie dvoch nových krajín za členov CISM (Monako a Indonézia).
Najvážnejšími bodmi boli voľba viceprezidenta pre
Európu a Afriku, a najmä voľba nového prezidenta
CISM.
Otvárací ceremoniál 65. valného zhromaždenia a kongresu sa konal 12. mája
2010 na námestí pri monumente hrdinov padlých v 2.
svetovej vojne. Zúčastnili sa
ho minister obrany Brazílie
Dr. Nelson Jobim, najvyšší
vojenskí predstavitelia štátu
Brazília, primátor mesta Ria
de Janeiro Eduardo Paes,
šéf brazílskej delegácie pre
svetové vojenské hry viceadmirál José Bernardo Gamboa Pierantoni, šéf organizačného výboru 65. valného
zhromaždenia a kongresu
generál Jamid Megid, prezident CISM generálmajor Dr.
Gianni Gola a všetci delegáti
kongresu. Na záver otváracieho ceremoniálu bola prezentovaná poštová
známka, ktorú vydá brazílska pošta pri príležitosti
usporiadania 5. Svetových vojenských hier 2011
v Riu de Janeiro.

Procedurálna a personálna
agenda

Na kongrese sa diskutovalo o ďalšom pôsobení
CISM v najbližších rokoch. Tieto rokovania viedol
prezident CISM generálmajor Dr. Gianni Gola
a generálny sekretár CISM plukovník Alexandre
Morisod. Za prednášajúcim pultom sa striedali
najvyšší predstavitelia CISM a jednotliví šéfovia
delegácií. Nový viceprezident pre Európu a zároveň šéf tureckej delegácie, podplukovník Mesut Cerít informoval o 1. CISM Svetových hrách
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Peter Korčok s novým
prezidentom CISM.
kadetov, ktoré sa uskutočnia 17. – 24. októbra
v Ankare v Turecku. Generálmajor Dr. Gianni
Gola zhodnotil svoje 12-ročné funkčné obdobie
v úlohe prezidenta CISM, počas ktorého posunul
organizáciu na úroveň najväčších a najvýznamnejších športových organizácií sveta. V prejave
sa poďakoval aj delegácii Slovenska, ministrovi
obrany SR a náčelníkovi Generálneho štábu OS
SR za podporu a vynikajúcu pripravenosť a organizáciu 34. Vojenských majstrovstiev sveta
v parašutizme, ktoré sa konali v auguste 2009
v Lučenci – na letisku v Boľkovciach.
Na záver rokovania delegáti volili nového prezidenta CISM. O túto funkciu sa uchádzali dvaja
kandidáti. Prvým kandidátom bol generál Bengt
Nylander zo Švédska (viceprezident pre Európu)
a plukovník Hamad Kalkaba Malboum z Kamerunu (viceprezident pre Afriku). Po ich osobných
prezentáciách nasledovalo hlasovanie, ktoré sa
skončilo v pomere 40 : 39 z možného počtu platných hlasov. O jeden hlas zvíťazil viceprezident
Afriky plukovník Kalkaba Malboum z Kamerunu
a stal sa novým prezidentom CISM na štvorročné
obdobie. Novozvolený prezident CISM vo svojom
prvom prejave navrhol udeliť titul „Honorárny Prezident“ generálmajorovi Dr. Giannimu Golovi za
jeho plodnú prácu a významný prínos pre CISM
počas jeho funkčného obdobia.
Na funkciu viceprezidenta CISM pre Európu boli
dvaja kandidáti, a to plukovník Stefan Marginean
(Rumunsko) a podplukovník Mesut Cerít (Turecko). V prvom hlasovacom kole dostali obidvaja
kandidáti zhodne po 15 hlasov. V druhom kole sa
skončilo hlasovanie v pomere 18:13 pre zástupcu z Turecka, podplukovníka Mesuta Ceríta.
Text a foto por. Igor KOVÁČ
hlavný tréner VŠC DUKLA
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ANASTASIJA KUZMINOVÁ VÍŤAZKA ANKETY
„SLOVENKA ROKA 2010“ V KATEGÓRII ŠPORT
Môže byť Ruska Slovenkou roka?, pýtali sa mnohí počudovane, keď
sa medzi nomináciami v prestížnej ankete v kategórii Šport objavilo
meno biatlonistky Anastasije Kuzminovej. Diváci a čitatelia hlasujúci v ankete však dali jasnú odpoveď – a Nasťa svoju kategóriu vyhrala. Iste rozhodli nielen športové úspechy, ale aj jej životný príbeh ...
Ženám sa páči ako dokázala spojiť rodinu a kariéru a pre vidinu športových
úspechov sa nevzdala túžby mať dieťa, zaľúbila sa a zobrala si za manžela
tiež športovca, bežca na lyžiach Daniela a narodil sa im synček Jelisej. V tom
čase patrila v Rusku k veľkým biatlonovým nádejám, ale keď odmietla prísť
pár týždňov po pôrode na sústredenie
s tým, že teraz sú jej prioritou materské
povinnosti, vylúčili ju z reprezentácie.
Ako neperspektívnu.
Manžel, ktorý na Slovensku žil už desať rokov, ju zlákal do Banskej Bystrice. Nasťa, mimochodom, vyštudovaná
právnička, s malou dušičkou požiadala
o spoluprácu Slovenský zväz biatlonu,
získala slovenské občianstvo a po pár
mesiacoch aj prvé medaily zo svetového pohára už pre svoju novú kraŠarmantná
jinu. A napriek športovým úspechom
nikdy nezabudla, čo je pre ňu najdôAnastasija Kuzminová.
ležitejšie – tvrdo trénovala a zároveň

dojčila svojho syna a aj bozk, ktorý poslala do kamery tesne po zisku olympijského zlata, patril malému Jelisejovi, ktorý na ňu čakal so starými rodičmi
v Banskej Bystrici.
Nasťa je sympatická aj nadšencom športu pre svoju nezlomnú vôľu. Veď šesť
týždňov pred olympiádou si počas tréningu zlomila dve zápästné kosti na
ruke, museli ju operovať a napriek tomu neprestala trénovať ani s ortézou na
ruke. A keď vo Vancouveri na stupni víťazov spievala slovenskú hymnu, získala si aj tých najzarytejších nacionalistov. Nasťa si totiž novú vlasť neváži len
naoko. Už pred viac ako rokom, a to
vtedy ešte nebola Slovákmi milovanou
olympijskou hviezdou, v rozhovore na
webovej stránke ruského biatlonového zväzu povedala, že veľmi ďakuje
Slovensku za možnosť reprezentovať
našu krajinu a aj to, že sa jej u nás
zvýšila športová výkonnosť. Navyše,
zahraničné noviny sa po víťazstve
vôbec nezaoberali tým, že Anastasija
pochádza zo západnej Sibíri, ale všade písali: Slovenka Kuzminová.
A tak za to všetko táto Slovenka Kuzminová získala aj ďalší titul – Slovenka
roka v kategórii Šport. Na slávnostnom galavečere v historickej budove
SND pri preberaní ceny nezabudla
opäť poďakovať Slovákom za podporu a bola pri tom žensky krásna, ako
vždy usmievavá a veľmi skromná.

PAVOL HURAJT KRSTIL NOVÉ TECHNOLÓGIE
A PIVO URPINER RADLER
nám potvrdil niečo iné. „Aj keď v malom množstve, ale predsa len pri chvíľach oddychu a po náročných výkonoch si neraz doprajem pohár tohto zlatistého moku“ povedal na úvod krstiaceho ceremoniálu Pavol Hurajt. Potom
už nasledovalo slávnostné prestrihávanie pásky pri vstupe do vynovených
priestorov na stáčanie piva do sudov.
Za prítomnosti Ing. Petra Rumla, výrobného riaditeľa Banskobystrického pivovaru,
sa potom všetci prítomní hostia odobrali
Slávnostná recepcia sa začala naozaj výna krátku exkurziu do výrobných priestobornou správou. Správa, že Slovensko verov pivovaru. Po slávnostnom uvedení do
die nad Talianskom na MS vo futbale 1:0,
prevádzky linky na stáčanie piva a nealbola pre všetkých prítomných dôvodom
koholických nápojov do sudov, ktorá je
na radosť. Na úvod si pozvaní hostia mohli
najmodernejšia svojho druhu v strednej
vychutnať slovenský tanec a spev v podoEurópe, sa Pavol Hurajt ešte raz, a nie
be folklórneho súboru URPÍN. Spojenie
poslednýkrát, zhostil úlohy krstného otca.
historického tanca a spevu s výrobou piva
Čerstvo nainštalovanú umývačku fliaš krsnebola vôbec náhodná, nakoľko výroba piva
tili pivovarníci spoločne s olympionikom
v Banskej Bystrici má už viac ako 500-ročnú
tradične, samozrejme kvalitným pivom.
tradíciu.
Po návrate z výrobných priestorov čakalo
Po krátkom úvodnom príhovore súčasných
na prítomných tentoraz už posledné premajiteľov pivovaru Ing. Branislava Cvika
Slávnostné prestrihávanie pásky
kvapenie. Predstavenie a krstenie novéa Ing. Ľubomíra Vanča, zanietených nadšenvynovenej linky.
ho ojedinelého produktu svojho druhu na Slovensku
cov, ktorí neváhali poskytnúť svoje dlhoročné
– piva URPINER RADLER. Tento osviežujúci pivný
skúsenosti a nemalé finančné prostriedky na
nápoj s príchuťou citrusových plodov je určený nielen pre milovníkov zlazáchranu pomaly už posledného slovenského nezávislého pivovaru, sa zatého moku, ale vďaka osviežujúcej chuti aj športovcom a širokej verejnosti.
čal samotný akt krstenia. Nakoľko pivo URPINER je výnimočné slovenské
Samozrejme, krstným otcom tohto výnimočného nápoja nebol nikto iný ako
pivo, ktoré získalo v tomto roku prestížne ocenenie BRONZOVÁ ČESKÁ
Pavol Hurajt, ktorý vyzdvihol kvalitu tohto piva a zaželal mu veľa úspechov.
PIVNÁ PEČAŤ, rozhodli sa majitelia pivovaru pozvať ako krstného otca nášho
Po krste sa rozprúdila zábava, na ktorej nechýbalo veľa zlatistého pivného
bronzového olympionika z Vancouveru Pavla Hurajta. Aj keď mnohí by mohli
moku, dobrej hudby a veselej nálady.
povedať, že pitie piva a vrcholový šport nejdú dohromady, sám Pavol Hurajt
Pri príležitosti uvedenia nových výrobných technológií do prevádzky,
krstu nového produktu URPINER RADLER sa dňa 24. 6. 2010 v areáli
spoločnosti Banskobystrický pivovar a. s. konala slávnostná recepcia za účasti obchodných partnerov pivovaru a ďalších milých hostí.
V trošku netradičnej úlohe sa tu predstavil aj náš bronzový olympionik
Pavol Hurajt.
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JUBILANTI STÁLE VO FORME
Juraj Benčík
Juraj Benčík je osoba, s ktorou sú späté takmer všetky chodecké úspechy v histórii na Slovensku. Patrí medzi najvýznamnejšie postavy v slovenskej, v minulosti aj československej
atletiky. V tomto roku sa dožil významného životného jubilea, 65 rokov. Aj napriek svojmu
veku je naďalej profesionálnym trénerom a uznávaným svetovým odborníkom, čo dokazuje
aj úspech jeho zverenca Mateja Tótha (VŠC DUKLA), ktorý vyhral tohtoročný svetový pohár
v chôdzi v mexickej Chihuahue. Práve pri príležitosti jeho jubilea Vám ponúkame stručný
prehľad jeho trénerskej práce, najvýznamnejších zverencov a ich spoločných úspechov.

Juraj Benčík
v pretekárskom
období.

v Banskej Bystrici, aprobácia TV + zemepis. Študoval
u vynikajúceho atletického odborníka, pedagóga, trénera Doc. Róberta Rozima, Csc. Do roku 1980 aktívne
športoval a zúčastnil sa majstrovstiev Európy v roku
1978 v atletike, kde sa umiestnil na 13. mieste v chôdzi
na 20 km. Na olympijských hrách v Moskve v roku
1980 skončil v disciplíne 50 km chôdza trinásty.

NAJÚSPEŠNEJŠÍ TRÉNER

BENČÍK AKO CHODEC

Chôdzi sa začal venovať v roku 1960 na SPŠ strojníckej
v atletickom oddiely Slávia v Trnave pod vedením trénera Jozefa Burcla. V roku 1962 ako 17-ročný získal kvalifikáciu trénera atletiky tretej triedy, následne pôsobil 17
rokov ako dobrovoľný tréner. Do Dukly Banská Bystrica
nastúpil v roku 1967 ako vojak základnej služby. V roku
1969 bol prijatý ako inštruktor športu k armádnemu
športovému družstvu atletika. V r. 1979 ukončil externé vysokoškolské štúdium na Pedagogickej fakulte

Po týchto olympijských hrách ukončil aktívnu športovú
činnosť a nastúpil do Dukly ako tréner. Desať rokov
(1980-1990) pôsobil ako reprezentačný tréner chodcov ČSSR a vedúci federálnej chodeckej sekcie. V
rokoch 1991-1992 bol reprezentačný tréner Nórska,
8 rokov 1993-2000 reprezentačný tréner chodcov
SR a vedúci chodeckej sekcie SAZ-u. Jeho najväčšie
trénerské úspechy začali ešte v dobe, keď bol aktívny športovec, keď na majstrovstvách Európy juniorov
v roku 1979 v poľskom Bydghosti získal jeho zverenec Jozef Pribilinec zlatú medailu. Prvý veľký úspech
v seniorskej kategórii zaznamenal v roku 1982, keď na
majstrovstvách Európy v Aténach Pribilinec s Pavlom
Blažekom získali striebornú a bronzovú medailu na 20
km chôdze. V roku 1983 a v roku 1987 Jozef Pribilinec
na majstrovstvách sveta získal strieborné medaily. Tituly majstrov Európy získali jeho zverenci Jozef Pribilinec
v roku 1986 a Pavol Blažek v roku 1990 v chôdzi na 20

Dušan Valent

Dušan Valent
ako tréner.
So svojou športovou kariérou začal v žiackom
veku ako cyklista v Lokomotíve Banská Bystrica.
V tom istom klube pokračoval ako basketbalista.
Atletike sa začal venovať až v roku 1964 v Slávii
Banská Bystrica, kde pod vedením trénera Róberta Rozima behal stredné a dlhé trate. Róbert
Rozim bol aj jeho pedagógom na Pedagogickej
fakulte v B. Bystrici a práve od neho sa pre prax

naučil to hlavné - cesta k úspechu ide v športe len cez maximálne nasadenie a odriekanie.
Po ukončení štúdia učil telesnú výchovu na ZŠ
Kuzmányho ul. v B. Bystrici a tu sa začala aj jeho
trénerská práca s mládežou. V roku 1967 nastúpil na základnú vojenskú službu do Dukly Banská
Bystrica. Pokračoval v práci s mládežou a súčasne pôsobil ako masér početného atletického
družstva. V rokoch 1968-69 sa vrátil na základnú
školu. Na základe dobrých výsledkov mladých atlétov bol v roku 1970 prijatý do Armádneho strediska Dukla na funkciu hlavného trénera mládeže
ŠO atletika. Popri zamestnaní si doplnil vzdelanie
štúdiom na FTVŠ v Bratislave. Počas desaťročného pôsobenia na funkcii hlavného trénera mládeže vytvoril základy úspešných mládežníckych
družstiev Dukly. V spolupráci s trénermi Solčánym, Halvom, Koukalom, Benčíkom, Nyarjásom
a funkcionármi oddielu z radov rodičov pretekárov
dosiahli to, že v roku 1978 družstvá mladších aj
starších dorastencov Dukly získali tituly majstrov
Československej republiky a družstvo mladších
žiakov zo športovej triedy ZŠ na Okružnej ulici
vedené trénerom Valentom zvíťazilo v medzinárodnom finále pohára Československého roz-
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km. Vrcholom jeho
doterajšej trénerskej činnosti je
olympijské
zlato
Jozefa
Pribilinca
na 20 km chôdza
z olympijských hier
v roku 1988 v Soule. Ďalší jeho zverenec Roman Mrázek
získal na majstrovstvách sveta v hale
2. miesto a na majstrovstvách Európy
v hale získal dvakrát
2. a jedenkrát 3.
miesto, na OH v SoJuraj Benčík
ule a v Barcelone
asnosti.
súč
v
skončil zhodne na
5. mieste, bol držiteľom svetového halového rekordu na 5 km. V súčasnosti sa pod jeho vedením pripravuje kvarteto inštruktorov športu z VŠC DUKLA Banská Bystrica (Bátovský,
Tóth, Kučmín, Majdán), ale aj dvojnásobná majsterka
Maďarska Viktória Madarasz a maďarský chodec Šandor Rácz. Juraj Benčík pripravil spolu 17 športovcov na
olympijské hry, sám sa v roli pretekára alebo trénera
zúčastnil siedmich olympijských hier (1980-2008).
Jeho zverenci vytvorili 21 svetových rekordov a získali
24 medailí z vrcholných svetových a európskych podujatí. Počas svojej trénerskej práce bol ocenený rôznymi štátnymi oceneniami (štátne vyznamenanie „Za
vynikajúcu prácu“, titul „Zaslúžilý majster športu“, titul
„Zaslúžilý tréner“, Strieborné olympijské kruhy, čestné
občianstvo vo viacerých mestách a obciach). Syn Roman sa v minulosti venoval chôdzi ako aktívny pretekár,
reprezentoval SR na EP, momentálne pôsobí ako tréner
(OŠG, DUKLA BB), od roku 2001 je vo funkcii reprezentačného trénera chodcov SR a vedúceho chodeckej sekcie SAZ-u.

hlasu. V rokoch 1980-1985 trénoval dospelých
pretekárov, z radov ktorých uvádzame najlepších
– Attila Barus, Ján Bičian, Milan Behúň, Vladimír
Černý, Mojmír Lániček. Ku mládeži sa vrátil opäť
v rokoch 1985-1992 ako hlavný tréner mládeže
ŠO atletika. Jeho mládežnícki zverenci prekonali
5 československých a 12 slovenských rekordov.
V tomto období bol aj predseda komisie mládeže
Československého atletického zväzu.
Zo všetkých mládežníckych rekordov si tréner Valent najviac cení československý rekord
v šesťboji žiakov, ktorý bol rozlúčkovým výkonom
v prvej etape práce s mládežou s odôvodnením:

Dušan Valent so svojimi zverencami.
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„V žiackej kategórii sa majú tréneri zamerať
na všestrannosť“.
V rokoch 1992-1993 bol hlavným trénerom Slovenského atletického zväzu. Potom prišlo jeho
najúspešnejšie trénerské obdobie v seniorskej
kategórii, v tom čase bol aj reprezentačný tréner
behov SAZ (1993-2003). Jeho najúspešnejšími
zverencami boli Róbert Štefko a Miroslav Vanko,
v tréningovej skupine boli aj ďalší výborní pretekári – Anton Gašparík, Maroš Foltány, Miloš Kovačech. Róbert Štefko drží slovenské rekordy na
všetkých hladkých bežeckých tratiach od jednej
míle po maratón (výnimkou je rekord na 2 km,

ktorý drží práve Miroslav Vanko). Aj rekord na
3 km prekážok drží odchovanec trénera Dušana
Valenta, Milan Slovák (rekord dosiahol ako zverenec trénera Róberta Rozima). Medzi najhodnotnejšie výsledky jeho zverencov patrí 1. miesto
na Armádnych MS v krose 1998, 4. miesto na
ME 1994 na 10 km, 10. miesto na MS v krose
2001 (všetko Róbert Štefko) a 8. miesto Miroslava Vanka na ME 1998 na 5 km. Na Svetových
vojenských hrách v Záhrebe v roku 1999 získal
Vanko striebornú medailu na 5 km a Štefko bronzovú medailu na 10 km.
Po obnovení mládežníckeho športu vo VŠC DUK-
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LA B. Bystrica v roku 2006 sa stal hlavným trénerom mládeže a osobne sa podieľa na príprave
niekoľkých atlétov z VŠC DUKLA.
Aj deti trénera Dušana Valenta sa venovali športu. Dcéra Soňa sa na Internátnej športovej škole
v Banskej Bystrici venovala zjazdovému lyžovaniu
s medailovým umiestnením na M-SR. Syn Roman
behal stredné trate, získal titul majstra SR dorastu na 1500 m prek.
Dňa 10. augusta sa Dušan Valent dožil životného
jubilea 65 rokov.

Jiří Walter
Po ukončení štúdia na FTVŠ UK Bratislava začala
jeho profesionálna kariéra v tíme prvoligového
vodnopólového družstva Dukla Žilina v rokoch
1971-1972. Potom pôsobil v Žiline ako tréner
vodného póla. Po presune plávania z Dukly Praha do Žiliny od roku 1974 sa stal trénerom AŠD
plávanie. V rokoch 1992-1994 bol tréner juniorskej plaveckej reprezentácie.
Trénerstvu sa venuje dodnes,
medzi jeho najúspešnejších zverencov patrili účastníci OH Peter
Adamec, Miroslav Machovič,
Ľuboš Križko, Ivana Walterová.
Slovenské rekordy P. Adamca
na 400, 800 a 1500 m sú platné
od roku 1982, Machovič bol vo
finale ME na 200 m znak v roku
2000 v Helsinkách a drží stále
ešte rekord SR, na MS obsadil
10. miesto, Ivana Walterová-Lange bola 5. a 6. na MEJ 1992,
štartovala pravidelne na ME
a MS v období 1992-2005, na
u.
pino
sku
vou
s celou tréningo

Reprezentoval ČSSR v plávaní v rámci reprezentačného družstva v medzištátnych stretnutiach a na medzinárodných pretekoch.
Prvý štart za reprezentáciu - Festival mládeže v Helsinkách v roku 1962, posledný v medzištátnom stretnutí ČSFR – Ukrajina v roku
1970 v Bratislave.

Jiří Walter

So svojim najúspešnejším
zverencom Ľubošom Križkom.
ME 2000 v Helsinkách obsadila 9. miesto, získala spolu 7 medailových umiestnení na SVH a MS
CISM. Najlepší plavec DUKLY v histórii je rtm.
Ľuboš Križko. Je trojnásobným bronzovým medailistom z ME na 50 m znak a na ME v krátkom
bazéne v chorvátskej Rijeke v r. 2008 vytvoril európsky rekord na 50 m znak časom 23,15 s. Je
trojnásobným víťazom SVH na 50 a 100 m znak.
Dňa 6. augusta sa Jiří Walter dožil životného jubilea 65 rokov.

OTÁZKY PRE JUBILANTOV
1. Ktorý moment v profesionálnej kariére Vám najviac utkvel v pamäti?
2. S ktorým zverencom sa Vám najlepšie spolupracovalo?

Juraj Benčík

1. Ten, ktorý bol pozitívne najsilnejší, najemotívnejší. Triumfálny príchod môjho zverenca Jozefa Pribilinca do cieľa v Soule. Jeho olympijské víťazstvo
a bezprostredná radosť z neho.
2. Spolupráca s každým zverencom ma obohacuje, odborne posúva dopredu. Uspokojuje najmä vtedy, ak sa mi ako trénerovi podarí dostať zo
športovca to, čo v ňom je a nielen čo sa týka športového potenciálu, ale
celkovo jeho osobnosti. Keď napr. príde ku mne junior, má učňovku, či
strednú školu, priemernú medzinárodnú športovú výkonnosť a po 10-15
rokoch vzájomnej spolupráce, keď končí športovú kariéru, sa úspešne
zaraďuje do spoločenského života s titulmi Bc., Mgr., či Dr., majster Európy, olympijský víťaz, alebo charakteristikou „bol dlhoročný spoľahlivý,
úspešný reprezentant“. To ma vždy teší a napĺňa hrdosťou. Aby som bol
konkrétnejší, do tejto skupiny s viac ako 300 zverencami, ktorí tvrdo aj za
môjho snaženia sa, všestranne na sebe úspešne pracovali patria Pavol
Blažek, Peter Korčok, Jozef Pribilinec, Matej Tóth.

Dušan Valent

1. Tie momenty sú minimálne tri: 1. Na ME v Helsinkách som tak reval z tribúny na Roba Štefka, že som skoro spadol. Zbytočne, Robo ma nepočul

a keby aj počul, asi by to nepomohlo. Prehral boj o bronz o prsia. Keď
som sa dočítal o Štefkovom výkone v polmaratóne v Malmo, myslel som
si, že je to preklep. Až keď som zistil, že sa tam zišla svetová špička
a akých bežcov porazil (olympijského víťaza a majstra sveta Baldiniho)
uvedomil som si, že niekedy sa môže splniť aj sen. Škoda, že sme tento
sen nedosnívali do konca. V životnej forme 5 dní pred maratónom na OH
v Sydney ochorel. Na svetových armádnych hrách v Záhrebe M. Vanko
v poslednom kole ušiel na 10 metrov majstrovi sveta Keňanovi Kororiovi.
Aj keď tento súboj napokon tesne prehral, pre mňa to bol zážitok, aspoň
pri jednej bežeckej disciplíne Keňania prestali tĺcť do bubnov a prestali
spievať víťazné chorály. Pri nástupe Vanka onemeli o ochrnuli v úžase.
2. Rád som spolupracoval so všetkými zverencami bez ohľadu na výkonnosť,
ktorí vlastným pričinením neničili to, čo sme chceli spoločne dosiahnuť.

Jiří Walter

1. Priamy súboj Križka s držiteľom svetového rekordu Ruprathom z Nemecka v semifinále ME v Rijeke 2008, kde Ľuboš zvíťazil v novom európskom
rekorde a rozplavba na OH v Pekingu, keď Ľuboš zaplával fantastický
slovenský rekord na 100 m znak 54,07 s. a 8. časom postúpil do semifinále.
2. Bolo ich viac, ale najviac o svojom tréningu rozmýšľal Ľuboš Križko, ktorý
uplatňoval ako svoje skúsenosti a poznatky zo svojho tréningu, tak znalosti získané štúdiom a pobytom na výcvikových táboroch v zahraničí, ktorých sme sa spolu zúčastnili so svetovými plavcami a trénermi.
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Pohľad na posilňovňu.

k
Náčelník GŠ generál Ľubomír Bulí
dl.
Ran
n
a džudista voj. 2.st. Mila

ÚSPEŠNÝM ŠPORTOVCOM VŠC DUKLA
ZREKONŠTRUOVALI POSILŇOVŇU
sa postupne udejú. Dnes sa pozerám s optimizmom, pretože napredujeme. Rozhodne chceme v pozitívnom slova
zmysle realizovať výsledky a odporúčania auditu. Prvé sa
už udiali. Dnes už máte k dispozícii modernú posilňovňu
Novovybudovanú posilňovňu a fitnes pre športovcov Dukly symboa nasledovať bude aj rekonštrukcia regeneračnej linky,
lickým prestrihnutím pásky otvoril vtedajší minister obrany Slovenaby po fyzickom vypätí mali športovci priestor na obnovu
skej republiky Jaroslav Baška
a regeneráciu síl.“ skonštaa riaditeľ VŠC DUKLA Peter
toval na úvod Jaroslav Baška
Korčok. Posilňovňa dostala
a potom vtipne poznamenal:
úplne nový šat, pretože prešla
„Bol by som rád, keby ste
PRVÉ DOJMY ŠPORTOVCOV
k tejto miestnosti nepristukompletnou rekonštrukciou
a v súčasnosti spĺňa najpríspovali ako ku stredovekej
Zrekonštruované priestory ohodnotili a vyskúšali aj samotní olympionici.
nejšie kritéria - pribudli okná,
mučiarni, ale ako k vyhni,
e
Bronzový Pavol Hurajt: „Stroje, ktoré sú v Bystrici, boli aj na olympiád
nová podlaha, vylepšená klivďaka ktorej budete môcť
vo Vancouvri, takže viem s nimi narábať. Priznám sa však, že bežecké
matizácia a hlavne pribudli
ukovať cenné kovy.“
pásy neobľubujem a radšej si zabehám v prírode.“ Viacnásobný majster
najmodernejšie posilňovacie
Peter Korčok je vo funkcii
Je
sveta v kulturistike Igor Kočiš bol nadšený. „Prvý dojem je vynikajúci.
zariadenia, približne štyridsať
riaditeľa niečo vyše roka, poale
v,
kulturisto
pre
zariadená špičkovými strojmi a nájde využitie nielen
stanovíšť na cvičenie. „Nová
čas ktorého dosiahli športovpodch
skromný
veľmi
vo
Trénujem
aj ostatných športovcov DUKLY.
posilňovňa sa svojím vybaci DUKLY významné úspemienkach v Košiciach vo fitcentre bez dôležitých strojov. Táto v Bystrivením vyrovná aj tým, ktoré
chy. „Mojou snahou vždy
ie
prostred
treba
ci spĺňa najvyššie kritéria. Pred dôležitými podujatiami
používajú vrcholoví šporbolo vytvoriť naozajstné
Kočiš.
meniť, zmenu určite privítam,“ povedal
tovci pri príprave na olymcentrum s európskymi
so
tiež
si
Tešovič
Martin
a
Slovensk
v
vzpieračo
nejších
Jeden z najúspeš
piádu,“ povedal na adresu
a svetovými parametrami
záujmom prezeral nové stroje, aj keď jeho viac zaujímalo pódium s ťažsa
zrekonštruovaných priestorov
a k tomu posilňovňa nepodá
ale
,
vybavené
úplne
kými činkami. „Pre nás to ešte nie je všetko
DUKLE
riaditeľ VŠC DUKLA Peter
chybne patrí. Teraz už len
na
sú
ako
ch
podobný
Na
stroje.
niektoré
tu trénovať a využiť
treba, aby sa náklady preKorčok, ktorý aj osobne vyusom už cvičil v zahraničí. Vedenie nám však pripravuje špecializovanú
žíva spomínané priestory. Potavili do ďalších medailí,
vzpieračskú posilňovňu,“ povedal Tešovič, ktorý sa v septembri znovu
silňovňa je určená na prípravu
aj keď musím podotknúť,
i.
chystá trénovať aj s bobistam
zlepše„Každé
strojov.
okolo
športovcov DUKLY a v prípade
že v živote sme sa naučili
chodili
tiež
Randlom
s
s
Pálkovác
Džudisti
prenájmu poslúži aj domácim
ísť trochu opačnou cesnie a nové stroje prinesú vždy nové nápady a možnosti tréningu. Naša
futbalistom.
tou. Najskôr úspechy, popríprava je podobná so vzpieračmi a hlavne pribudla hrazda, čo je
„Začiatok roka bol pre
tom podmienky. Dúfam,
hlavná časť cvičenia na strojoch. Pre nás je to pozitívna zmena,“ poveže trend, ktorý DUKLA naDUKLU, rezort, ale aj celé
dal tréner džudistov Ján Gregor.
Slovensko vynikajúci, najstolila, udržíme aj ďalej. „
Súčasťou uvedenia posilmä zásluhou medailových
olympionikov
Kuzminoňovne do športového života
vej a Hurajta na olympiáde vo Vancouvri. Som rád, že už
bolo aj slávnostné odovzdávanie vojenských medailí a odznakov,
nemáme v rezorte len špičkových vodákov, ale aj zimný
ktoré udelil minister obrany SR a náčelník Generálneho štábu
šport, biatlon. Z mojej strany máte veľkú podporu, pretoOS SR rtn. Martine Hrašnovej, voj. 2. st. Milanovi Randlovi, des.
Petrovi Pelachovi, z. Jane Purdjakovej a z. Dušanovi Valentovi za
že nám robíte skvelé meno. Pred dvoma rokmi, keď som
predstúpil pred vás, mal som malú dušičku, že aké zmeny
vynikajúce športové a trénerské výsledky.
V piatok 28. mája slávnostne odovzdali do užívania zrekonštruované priestory v športovej hale Vojenského športového centra DUKLA v Banskej Bystrici.
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OLYMPIJSKÍ VÍŤAZI POKLEPALI
ZÁKLADNÝ KAMEŇ NOVEJ LODENICE
Po tridsiatich dvoch rokoch dostane Areál vodného slalomu Ondreja
olympiáde, ako aj vodný slalom. Sme malá krajina a ak nás vo svete
Cibáka na rieke Váh nový šat. V pondelok 7. júna 2010 poklopali
môže niečo spropagovať, je to aj šport, pričom športové príklady sú
svojimi pádlami olympijskí víťazi Elena Kaliská a Michal Martikán
dôležité aj pre našu mládež. Sme presvedčení, že táto investícia sa
v spoločnosti vtedajšieho ministra obrany SR Jaroslava Bašku
Slovensku, našim športovcom, fanúšikom, ako aj našim deťom vráti
a primátora Liptovského Mikuláša Jána Blcháča základný kameň
aj s úrokmi,“ dodal.
novej lodenice. Podmienky sa rozhodlo zlepšiť ministerstvo obrany
Primátor Liptovského Mikuláša poďakoval ministrovi, že splnil svoj sľub,
SR prostredníctvom Vojenského športového centra DUKLA Banská
ktorý dal Michalovi Martikánovi a Elene Kaliskej o vybudovaní nových
Bystrica.
prevádzkových objektov lodenice v L.
„Pôvodne sa hovorilo, že ministerstvo
Mikuláši po ich triumfe na OH v Pekingu
školstva spoločne s rezortom obrany
pred dvoma rokmi. Poprial vodákom veľa
postavia lodenicu. To sa zmenilo
ďalších úspechov a zároveň im poďakoval za
a ministerstvo obrany je jediný
úspešnú reprezentáciu mesta a krajiny.
investor. Výstavba pozostáva z dvoch
etáp: v prvej bude hotové všetko, čo
AKO BUDE VYZERAŤ NOVÁ
naši športovci potrebujú. Nájdu také
LODENICA
zázemie, ktoré im chýbalo,“ povedal šéf
Samotný projekt bližšie predstavil architekt
VŠC DUKLA Peter Korčok.
diela Vladimír Bátik. „Dobre si pamätáme,
„Som veľmi rád, že v Areáli vodného
že v čase pretekov sa tu slalomári
slalomu Ondreja Cibáka v Liptovskom
nedôstojne prezliekajú pri autách,“
Mikuláši dnes zakladáme nový
vravel Bátik. S novou štvorposchodovou
fundament pre budúce úspechy
lodenicou to bude inak. Pretekári budú mať
našich medailistov z olympijských
z južnej strany k dispozícii boxy pre lode,
hier, majstrovstiev sveta a Európy,
autá, za nimi sa budú nachádzať 3 šatne pre
ako aj pre ďalšie mladé talenty, ktoré
Poklepanie po základnom kameni.
domácich pretekárov, ďalšie hosťovské,
ich v budúcnosti vystriedajú,“ povedal
nezabudli ani na ženské a trénerské šatne.
pri poklepaní základného kameňa nových
Zo severnej strany bude krytá tribúna na 80 metroch dĺžky pre 800 divákov.
prevádzkových objektov lodenice minister obrany. „Všetci vieme, že
Na druhom poschodí budú kancelárie pre administratívu a na treťom
vlajkovou loďou súčasného Vojenského športového centra DUKLA
ubytovanie pre hostí. Najvyššia časť – presklená kocka, bude určená pre
je vodný slalom. Veď od konštituovania vodného slalomu v roku
novinárov a televízie, keďže bude vysunutá nad vodu, bude poskytovať
1998 získali doteraz jeho športovci na vrcholných medzinárodných
panoramatický výhľad na celý kanál.
podujatiach, teda na olympijských hrách, majstrovstvách sveta
Toto všetko by v rámci prvej etapy malo byť hotové o 9 mesiacov, teda na jar
a Európy celkom 103 medailí, z toho 48 zlatých, 29 strieborných
2011. V druhej etape sa počíta s priestormi pre fyzioterapeutov, vírivkami,
a 26 bronzových. Vlani sme v DUKLE Banská Bystrica urobili
saunami a posilňovňou.
hĺbkový audit a aj vďaka nemu sme sa sústredili na športy, v ktorých
Na záver poďakoval Ivanovi Cibákovi, Jozefovi Martikánovi, ale aj Michalovi
sme dobrí a v ktorých máme perspektívu,“ spomenul minister obrany.
Martikánovi, s ktorými celý projekt konzultoval a pri „kreslení“ lodenice mu
„Som rád, že medzi nimi je biatlon, mimoriadne úspešný na minulej
pomohli ich rady.
Elena Kaliská spoločne s Michalom
Martikánom nezávisle na sebe skonštatovali,
že stará lodenica, tie drevené búdy, v ktorých
sa tiež kuli ich slávne víťazstvá, im budú
trochu chýbať. „Dôležité však je, že naši
nasledovníci budú mať kvalitnejšie
zázemie,“ povedala Kaliská. „Na starú
lodenicu sme si zvykli. Sme radi, že nám
priniesla veľa úspechov a mohli sme sa tu
pripravovať dlhé roky. Ale z hygienických
dôvodov už nevyhovovala. Sme veľmi
radi, že sa začne stavať nová. Aj keď to
mohlo byť trochu skôr, aby si to mohol
užiť aj Ondrej Cibák, ktorého to bol sen.“
vysvetlil Martikán.
Ivan Cibák, predseda Slovenského zväzu
kanoistiky na divokej vode podotkol, že vodáci,
vrátane olympijských víťazov, mali k dispozícii
športové zázemie na úrovni spred pol storočia
- začínajúc v zime nevykurovanými šatňami až
po posilňovňu skutočne nezodpovedajúcu
súčasnej dobe. Aj zahraniční pretekári sa
počas pretekov prezliekali najčastejšie na
Budúca lodenica.
parkovisku pri areáli.
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VÝZNAM ŠPORTOVEJ DIAGNOSTIKY
VO VRCHOLOVOM ŠPORTE
Úlohou športovej diagnostiky a telovýchovného lekárstva je poskytovanie potrebných
odborných informácií pre efektívne riadenie
športovej prípravy.
Z tohto dôvodu je jej uplatnenie v športovej príprave vo sfére vrcholového športu nezastupiteľné, dôležité a potrebné, pričom má veľmi široké
možnosti praktického využitia. Tvorivé uplatňovanie odborných informácií je v športovo vyspelom
svete jedným z limitujúcich faktorov pre dosahovanie vysokej športovej výkonnosti. Ide napríklad
o využitie športovej diagnostiky pri vlastnom
riadení športovej prípravy, výbere talentovanej mládeže,
v systéme etapovej diagnostiky
trénovanosti, pri dennom posudzovaní stavu organizmu a jeho
reakcie na predchádzajúce zaťaženie a pod. Veľmi účinnou
metódou práce je poskytovanie
spätnoväzobných informácií vo
vlastnom priebehu jednotky zaťaženia a tým možnosť priameho
zvyšovania efektivity a účinnosti
daného tréningu.
Dosahovanie
maximálnych
športových výkonov si vyžaduje tímovú prácu, kde má každý
člen realizačného tímu presne
určenú funkciu. Z hľadiska preventívnej a športovej medicíny
má nenahraditeľnú úlohu športový lekár. Z pohľadu preventívnej medicíny je potrebné, aby
vrcholový športovec absolvoval minimálne raz
ročne komplexnú preventívnu prehliadku spojenú so záťažovým testom. V dlhodobej športovej
príprave je nutné vnímať, že športový lekár by
mal významnou mierou rozhodovať o tom, či je
potenciálny športovec vhodným adeptom pre potreby vrcholového športu a teda aj reprezentácie
krajiny. Samozrejme, pre objektívne posúdenie
možnosti zaradiť vytipovaného jedinca pre potreby vrcholového športu je nutné, aby nebol izolovane posudzovaný len zdravotný stav. Je nutné
poznať komplexnú úroveň trénovanosti, psychický profil športovca, rovnako ako aj jeho funkčný
stav a pod.
Po zaradení športovca do vrcholovej prípravy je
nutné, aby športovec pravidelne absolvoval preventívne lekárske prehliadky, kde by malo byť objektívne posúdené, či na jednej strane vrcholový
šport neohrozuje zdravotný stav športovca a na
druhej strane, či je zdravotný stav na úrovni požiadaviek vrcholovej športovej prípravy.

ktorý narúša športovú prípravu. Nároky súčasného vrcholového športu si vyžadujú objektívne
a optimálne riadenie tréningového procesu.
Optimalizácia zaťaženia už dávno predstihla empirický prístup. V súčasnosti je napríklad možné
objektívne kontrolovať v priebehu tréningu, či
športovec rozvíja ten ktorý typ sily nevyhnutný
pre podávanie maximálneho výkonu v konkrétnom športe. Podobne môžeme vďaka sledovaniu
srdcovej frekvencie, úrovne autonómneho nervového systému a biochemických parametrov z krvi
objektívne vyhodnocovať kvalitu tréningového zaťaženia, či s odstupom niekoľkých hodín až dní

Meranie laktátu
po VO2 max teste.

vyhodnotiť adaptačnú reakciu organizmu na zaťaženia. V neposlednom rade je možné objektívne
vyhodnocovať za pomoci prístrojového vybavenia
a biomechanických analýz aj rýchlostný tréning
a kvalitu pohybovej činnosti športovca. Komplexná diagnostika trénovanosti vo vrcholovom športe nesmie byť vnímaná ako „šikanovanie“, ale ako
cesta k objektívnemu posúdeniu tréningového
efektu. Nosným východiskom pre jej obsahové
určenie je štruktúra športového výkonu. Je zložité kvantifikovať koľkokrát ročne by mal byť športovec špeciálne testovaný, ale na základe faktu,
že k výrazným zmenám športovej výkonnosti dochádza už v priebehu šiestich týždňov je jasné,
že efektivita tréningu by mala byť posudzovaná
etapovo minimálne v takýchto periódach. Mini-

OPTIMALIZÁCIA ZAŤAŽENIA
POMOCOU DIAGNOSTIKY
Vo vrcholovom športe by mala mať nenahraditeľnú úlohu komplexná diagnostika trénovanosti.
Diagnostika je často vnímaná v našom športe
na všetkých úrovniach ako záťaž, či strašiak,

Spiroergometria.
www.dukla.sk

málne 2 až 3x ročne by vrcholový športovec mal
mať na základe komplexnej kontroly trénovanosti
vypracovaný svoj „profil“ trénovanosti, ktorý
objektívne ukazuje na prednosti, či rezervy v jeho
úrovni trénovanosti a pripravenosti. Bez jej vysokej úrovne nie je predpoklad pre dosahovanie vysokej športovej výkonnosti a športovej úspešnosti. Mnoho trénerov sa nesprávne domnieva, že
jediné objektívne kritérium je súťaž. Súťaž však
ovplyvňuje také množstvo faktorov, že na základe
športového výkonu nedokážeme vždy objektívne
posúdiť tréningový efekt športovca. Súčasná
technika umožňuje veľmi objektívne posudzovať funkčný stav organizmu a takmer
všetky pohybové schopnosti, a to ako
kondičné, tak aj koordinačné. Priama
diagnostika pohybových schopností
nám v štandardných podmienkach
umožní objektívne odmerať tréningový efekt, pričom súčasné prístrojové
vybavenie umožňuje už aj v priebehu tréningu optimalizovať tréningový
efekt za pomoci regulácie tréningového objemu, intenzity a kvality pohybu na základe objektívnych parametrov. VŠC DUKLA Banská Bystrica sa
usiluje postupne vybudovať potrebné
materiálne a odborné kapacity, ktoré
by boli vo veľkej miere schopné pokryť konkrétne požiadavky súvisiace
s aktívnym využívaním diagnostiky
trénovanosti v prospech vysokej športovej
výkonnosti slovenských športovcov.
Toto sú nosné úlohy na úseku športovej diagnostiky a diagnostiky trénovanosti, pričom v budúcnosti by sme chceli na tomto mieste priniesť
konkrétne poznatky a príklady z aplikácie jednotlivých diagnostických postupov.
Pripravili: PaedDr. Martin Pupiš, PhD.
PhDr. Stanislav Olšák a MUDr. Ján Benda
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50. ROČNÍK MEDZINÁRODNÝCH DNÍ CYKLISTIKY
DUBNICA 28. mája (SITA) Tradičné podujatie Medzinárodné dni cyklistiky sa uskutočnili posledný májový víkend v Novej Dubnici a Dubnici nad Váhom. Preteky Grand Prix Hydraulika Mikolášek boli zároveň zaradené aj do kalendára Medzinárodnej cyklistickej únie a na
okruhu medzi Dubnicou nad Váhom, Kolačínom a Novou Dubnicou
sa bojovalo tiež o body do kontinentálneho rebríčka UCI. Štartové
pole tvorila takmer stovka pretekárov zo Slovenska (VŠC DUKLA,
reprezentácia do 23 rokov, CK Banská Bystrica), Česka (PSK Whirlpool, Dukla Praha, Duratec, Kolokrám Příbram, Favorit Brno), Srbska
(reprezentácia a Partizan Belehrad), Ukrajiny, Poľska (Weltour, DHL
Author), Maďarska, Rumunska a Rakúska.

Triumf cyklistov Dukly Praha v kritériu

Cyklisti Dukly Praha triumfovali v sobotňajšom kritériu O cenu primátora
mesta Nová Dubnica, keď obsadili prvé tri priečky. Z víťazstva sa tešil skúsený Milan Kadlec. Zo Slovákov bol v hlavných pretekoch najlepší Maroš
Kováč (VŠC DUKLA), ktorý skončil na 4. mieste.

Riaditeľ pretekov
Vendelín Kvetan.

Dukláci Polievka i Kováč bodovali

Čech Alois Kaňkovský sa stal víťazom nedeľňajšej Veľkej ceny Hydrauliky
Mikolášek, pretekov kalendára Medzinárodnej cyklistickej únie na 164,4
km. Už v prvej polovici pretekov sa vytvorila 11-členná skupina, z ktorej
sa v predposlednom okruhu vytvorilo už len kvarteto, v ktorom držal krok
s čelom aj Trenčan Polievka. V závere však už dominovali Česi. Kaňkovský
sa presadil v súboji s Petrom Benčíkom, Slovák Pavol Polievka finišoval na
tretej priečke. Jazdec VŠC DUKLA si vybojoval 16 bodov do rebríčka UCI.
„Je to môj najlepší tohtoročný výsledok. Som spokojný, snažil som
sa jazdiť aktívne a bol som všade tam, kde sa rozhodovalo o osude pretekov. V závere, v miernom stúpaní asi kilometer pred cieľom
nastúpili obaja Česi, Ukrajinec nechal trochu dieru, ja som bol v tej
chvíli na štvrtej pozícii. Boj o prvé miesto bol v tej chvíli už nereálny,
preto som sa sústredil aspoň na to, aby som skončil na treťom mieste,“ hodnotil priebeh pretekov 41-ročný Polievka. Zo Slovákov si body ešte
vybojoval aj šiesty Maroš Kováč (8).
Výsledky - cyklistické kritérium O cenu primátora mesta Nová Dubnica:
Muži: 1. Milan Kadlec (ČR) Dukla Praha 61 bodov, 2. Jiří Bareš (ČR) Dukla
Praha 35, 3. Alois Kaňkovský (ČR) Dukla Praha 21, 4. Maroš Kováč (SR)
VŠC DUKLA 14, 5. Marek Mixa (ČR) Dukla Praha 13, ... 12. Patrik Tybor
(SR) DUKLA 0, 13. Milan Rovňák (SR) DUKLA 0
Výsledky - Veľká cena Hydrauliky Mikolášek v Dubnici nad Váhom
(164,4 km):
Muži-elite: 1. Alois Kaňkovský (ČR) Dukla Praha 3:53:46 h, 2. Petr Benčík
(ČR) PSK Whirlpool rovnaký čas, 3. Pavol Polievka (SR) VŠC DUKLA +5
s, 4. Ľubomir Polatajko (Ukr.) +7, 5. Jiří Hochmann (ČR) Dukla Praha, 6.
Maroš Kováč (SR) VŠC DUKLA obaja +1:46, ... 15. Martin Mahďar (SR)
Slovensko U23 +4:41, 17. Patrik Tybor (SR) VŠC DUKLA, 19. Róbert Nagy
(SR) VŠC DUKLA + 4:41.

Príprava na štart.

www.dukla.sk
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Ľubomír Hagara.

ĽUBOMÍR HAGARA ZLATÝ
NA SP V RÝCHLOSTNEJ KANOISTIKE
Na listinu víťazov Svetového pohára v rýchlostnej kanoistike v Szegede sa zapísal zo slovenskej výpravy nečakane Ľubomír Hagara. Zverenec strieborného olympijského medailistu z Atlanty 1996 Slavomíra
Kňazovického vyhral na maďarskej vode v C1 šprint na 200 metrov.
Jediný zo Slovákov sa dostal v závere minulého týždňa v Szegede na
stupeň víťazov.
Povedzte, čakali ste v kútiku duše toto víťazstvo?
- spýtali sme sa 25-ročného rodáka z Novák, ktorého v decembri vyhlásili
prvý raz v jeho kariére na Slovensku za Kanoistu roka. „Až na prvenstvo
som síce nemyslel, ale na medailové umiestenie som mal zálusk.“
Z čoho ste vychádzali vo Vašich smelých prognózach?
„Z dobrej formy. Ako aj zo siedmeho miesta, ktoré som obsadil pred tromi
týždňami vo Svetovom pohári vo Vichy, čo sa zhodovalo s mojím výsledkom
na majstrovstvách sveta vlani v kanadskom Dartmouthe. Takže nešlo o náhodu.“
Teraz v Szegede ste boli v rozjazde druhý, v semifinále tretí a vo finále prišiel triumf. Bola víťazná jazda zatiaľ najlepšia vo Vašej kariére?
„Určite. Na takej krátkej trati rozhodujú detaily, prejaví sa každá chybička.
Ja som však teraz nijakú neurobil, pádloval som výborne od začiatku až
do konca.“
Pomohli Vám k tomu ideálne podmienky?
„Vôbec neboli ideálne, ale so všetkým som sa vyrovnal. Aj s protivetrom,
ktorý sťažoval jazdu.“

Vo Vichy, tak ako často v minulosti, ste súťažili aj na 500 metrov, ale
teraz iba v šprinte. Sústredíte sa už len na dvojstovku, čo je nová
olympijská disciplína?
„Ide mi najlepšie, nie je dôvod experimentovať. Je to moja hlavná disciplína. Sústredím sa na ňu.“

DŽUDISTOM SA DARILO VO SVETOVOM POHÁRI
BRONZ PRE PÁLKOVÁCSA
NA SP V LISABONE

Dvojici slovenských džudistov sa mimoriadne darilo na turnaji Svetového pohára v Madride a v Lisabone.

BRONZ PRE RANDLA
NA TURNAJI SP V MADRIDE
Dvadsaťtriročný borec banskobystrickej DUKLY Randl prehral iba s neskorším víťazom Tiagom Camillom z Brazílie. V ďalších štyroch súbojoch nenašiel zverenec trénera Mareka Matuszeka premožiteľa. V úvodnom zápase
zdolal na dve juká Miguela Almeidu z Portugalska, potom na juko domáceho
Španiela Ruiza Zajaca, nasledovala prehra s Camillom na ippon. V opravách
si na waza-ari a juko poradil s Nikolom Miloševičom zo Srbska a v súboji
o bronz poslal z tatami 1:02 min pred ukončením päťminútového časového
limitu Rusa Viktora Semionova. Tretia priečka je pre Randla veľmi cenná,
lebo výsledky madridského turnaja sa už počítajú aj do kvalifikácie na olympijské hry v roku 2012 v Londýne.
Dvojnásobný olympionik Zoltán
Pálkovács začal v hale Madrid
Caja Mágica skvele, v prvých
dvoch dueloch v kategórii do 100
kg vyradil dvoch špičkových borcov - Zuraba Zviadauriho z Gruzínska a Maďara Dániela Hadfiho,
oboch na juko. Potom však podľahol za 1:05 min na ippon neskoršiemu finalistovi Jevgenijsovi
Borodavkovi z Lotyšska a v opravách ho definitívne zastavil Uzbek
Otkir Kurbanov, s ktorým prehral
tiež na ippon za 2:47 min.

Milan Randl.

Dvojici slovenských džudistov sa darilo aj na
turnaji SP v Lisabone. Svoje pozície si na
rozdiel od Madridu vymenili. Zoltán Pálkovács skončil v kategórii do 100 kg tretí, Milan
Randl siedmy do 90 kg.
Palkovács vyhral z piatich duelov štyri. Najprv
si poradil s Przemyslawom Matyjaszekom
z Poľska, a potom aj so Španielom Davidom
Pérezom. Prehra s Čechom Lukášom Krpálkom na waza-ari ho posunula iba do opravných súbojov, ale v nich už nenašiel premožiteľa. Džudista VŠC DUKLA Banská Bystrica
v nich najprv vyhral na ippon nad Maďarom
Bálintom Farkasom, a v súboji o bronz zdolal
aj jeho krajana Dániela Hadfiho. V kategórii
do 100 kg štartoval aj ďalší Slovák, Martin Janata, ktorý sa však po víťazstve nad Antoniom
Silvom z Portugalska a následnej prehre
Zoltán Pálkovács.
s Maďarom Hadfim so súťažou rozlúčil.
Randl v prvých dvoch dueloch vyradil postupne Floriana Germrotha z Nemecka a Brazílčania Felipeho Oliveiru, ale
Francúz Anthony Laignes ho poslal do opráv. Na rozdiel od Pálkovácsa však
v tejto fáze turnaja prehral hneď v úvodnom súboji s Alžírčanom Lyesom Bouyakoubom a skončil siedmy.
Kvalifikačný proces na OH 2012 v Londýne sa začal 1. mája 2010 a skončí
sa 30. apríla 2012. Rebríček, na základe ktorého sa 22 najlepších džudistov
v každej kategórii (berie sa len redukované poradie - maximálne jeden pretekár za krajinu) kvalifikuje na olympiádu, vzíde podľa súčtu 5-ich najlepších
výsledkov v období od 1. 5. 2010 do 30. 4. 2011 (započíta sa 50-percentná
hodnota bodov získaných na turnajoch) a 5 najlepších výsledkov v období
od 1. 5. 2011 do 30. 4. 2012 (započíta sa 100-percentná hodnota bodov
získaných na turnajoch).
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VÝSLEDKY VŠC DUKLA BANSKÁ BYSTRICA MÁJ – JÚL 2010
Atletika

Poľsko 4.-6.6.

Svetový pohár v chôdzi
Chihuahua (Mexico) 15.5.

celkové hodnotenie
2. etapa

Poľsko 17.-20.6.

9.m. Matej Vyšňa

4. etapa

Tunis (Tunisko) 9.5.

5.m. voj. 2. st. Milan Randl

do 90 kg

Madrid
(Španielsko) 6.6.

3.m. voj. 2. st. Milan Randl

do 90 kg

7.m. rtm. Zoltán Pálkovács

do 100 kg

Lisabon
(Portugalsko) 13.6.

3.m. rtm. Zoltán Pálkovács

do 100 kg

7.m. voj. 2. st. Milan Randl

do 90 kg

3.m. des. Pavol Kubena

do 73 kg

vyp. v 1.k. nrtm.
Klaudio Farmadín

kumite, do 84 kg

1.m. nrtm. Štefan Havlík

do 90 kg

4.m. rtn. Karol Adamčík

celkové hodnotenie

5 000 m chôdza

29.m. nrtm. Peter Platko

celkové hodnotenie

Kvalifikovala sa na OH mládeže (august Singapur)

32.m. des. Róbert Juriš

celkové hodnotenie

12.m. Peter Tichý

39.m. des. Tomáš Marcinek

celkové hodnotenie

8.m. družstvo

celkové hodnotenie

5.m. rtn. Karol Adamčík

presnosť pristátia

27.m. nrtm. Peter Platko

presnosť pristátia

33.m. des. Tomáš Marcinek

presnosť pristátia

41.m. des. Róbert Juriš

presnosť pristátia

5.m. družstvo

presnosť pristátia

20 km chôdza

13.m. rtn. Karol Adamčík

individuálna akrobacia

7.m. Dana Velďáková

trojskok

22.m. des. Róbert Juriš

individuálna akrobacia

9.m. Jana Velďáková

diaľka

32.m. nrtm. Peter Platko

individuálna akrobacia

10.m. čat. Peter Horák

výška

48.m. des. Tomáš Marcinek

individuálna akrobacia

13.m. Dušan Majdán

50 km chôdza

22.m. družstvo

skupinová akrobacia

8.m. družstvo

presnosť pristátia

1.m. čat. Ľuboš Križko

50 m znak, limit na ME

1.m. Roman Kučík

50 m v.sp.

1.m. Miroslav Machovič

50 m znak

1.m. Roman Kučík

50 m voľný spôsob

1.m. Dana Velďáková

trojskok, 14,17 m

Pavia (Taliansko) 9.5.

1.m. Jana Velďáková

diaľka, 644 cm

Trnava 16.5.

1.m. Martin Benák

oštep, 79,90 m limit na ME

Ostrava (Česko) 27.5.

2.m. Martin Benák

oštep 76,42 m

Santo Antonio
(Portugalsko) 29.5.

2.m. Dana Velďáková

trojskok 14,05 m

2.m. Jana Velďáková

diaľka 652 cm

St. Pölten
(Rakúsko) 3.6.

1.m. čat. Peter Horák

výška, 225 cm, limit ME

Nitra 5.5.

1.m. rtn. Miloslav Konopka

kladivo, 75,16 m, limit ME

Rabat (Maroko) 6.6.

3.m. Dana Velďáková

trojskok, 14,20 m

Bydgosz (Poľsko) 6.6.

6.m. Jana Velďáková

diaľka, 654 cm

Oordegam
(Belgicko) 3.7.

2.m. Dana Velďáková

trojskok, 13,91 m

Lausanne
(Švajčiarsko) 8.7.

7.m. Dana Velďáková

trojskok, 14,20 m

Majstrovstvá Európy

3.m. Dana Velďáková

trojskok, 14,13 m

7.m. čat. Peter Horák

výška, 220 cm

Maastricht
(Holandsko) 16.5.

2.m. Jana Velďáková

diaľka, 640 cm

Košice 1.5.

Džudo
Svetový pohár

Medzinárodný turnaj
Liberec (Česko)
29.-30.5.
Karate
Majstrovstvá Európy
Atény (Grécko) 7.-9.5.
Kulturistika

Parašutizmus
Majstrovstvá sveta CISM

Kvalifikačné preteky na olympiádu mládeže
6.m. Katarína Strmeňová

10 000 m chôdza

II. liga Majstrovstvá Európy družstiev

Belehrad (Srbsko)
19.-20.6.

1.m. Dana Velďáková

trojskok, 14,33 m

1.m. čat. Peter Horák

výška, 118 cm

2.m. Jana Velďáková

diaľka, 653 cm

3.m. Martin Benák

oštep, 71,15 m

Buochs
(Švajčiarsko)
16.-24.7.

Majstrovstvá Európy
7.m. nrtm. Matej Tóth

Barcelona (Španielsko)
27.7.-1.8.

17.m. Anton Kučmín

20 km chôdza

Majstrovstvá Európy do 23 rokov
15.m. Martin Mahďar

hromadný štart

Belehrad (Srbsko) 24.4.

2.m. nrtm. Maroš Kováč

cestné preteky

Baru (Čierna Hora) 1.5.

1.m. nrtm. Maroš Kováč

2. etapa

2.m. rtn. Ján Šipeky

4. etapa

10.m. nrtm. Maroš Kováč

5. etapa

4.m. nrtm. Maroš Kováč

kritérium

12.m. Patrik Tybor

kritérium

Medzinárodné preteky

Košice 19.-23.5.

Dubnica 28.-30.5.

3.m. Pavol Polievka
6.m. nrtm. Maroš Kováč

Svetový pohár
Rijeka
(Chorvátsko) 30.5.

Cyklistika
Ankara (Turecko) 18.7.

3. etapa

6.m. Patrik Tybor

diaľka, 669 cm, limit na ME

Moskva (Rusko) 21.5.

2.m. Patrik Tybor
3.m. Patrik Tybor

50 km chôdza, 3.53:30

1.m. Jana Velďáková

Karlstad
(Švédsko) 15.7.

družstvá

Srbsko 15.-20.6.

1.m. čat. Matej Tóth

Medzinárodné preteky

Liege (Belgicko) 13.7.

3.m. Patrik Tybor, rtn. Ján
Šipeky, Pavol Polievka

etapa
etapa

Plávanie
Medzinárodné preteky
Bratislava 29.-30.5.
Praha (Česko) 4.-6.6.

Rýchlostná kanoistika
Svetový pohár
Vicha
(Francúzsko)
7.-9.5.

www.dukla.sk
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Szeged
(Maďarsko)
27.-30.5.

1.m. voj. 2.st.Ľubomír
Hagara

C1, 200 m

5.m. Marián Ostrčil

C1, 5 000 m

5.m. Marián Ostrčil

C1, 1 000 m

7.m. des. Peter Gelle- čat.
Tomáš Martinek

K2, 1 000 m

12.m. des. Peter Gelle- čat.
Tomáš Martinek

K2, 500 m

7.m. Viszlay, Divinec, Beňo,
Jankovec

K4, 1 000 m

10.m. slob. Rastislav Kohút

C1, 500 m

18.m. slob. Rastislav Kohút

C1, 200 m

3.m. Marián Ostrčil

C1, 5 000 m

4.m. Rastislav Kohút

C1, 500 m

7.m. des. Peter Gelle- čat.
Tomáš Martinek

K2, 1 000 m

8.m. Marián Ostrčil

C1, 1 000 m

9.m. rtm. Ľubomír Hagara

C1, 200 m

C1

1.m. nrtm. Martin Tešovič

do 105 kg

1.m. des. Michal Beláň

do 62 kg

1.m. voj. 2.st. Richard Tkáč

do 77 kg

12.m. Dávid Lengyel

grécko-rímsky štýl, do 120 kg

Zápasenie
Majstrovstvá sveta juniorov
Budapešť
(Maďarsko) 22.7.
Samokov
(Bulharsko) 3.-4.7.

7.m.nrtm. Jozef Gönci

Dortmund
(Nemecko) 4.-6.6.

BT 30+30

6.m.rtm. Miroslav Jurčo

BT 30+30

4.m. voj. 2.st. Zoltán Baláž

VzPu 60

2.m. voj. 2.st. ZoltánBaláž,
nrtm. Jozef Gönci

VzPu 60, družstvá

2.m. rtm. Miroslav Jurčo

VzBT 30+30

1.m. des. Peter Pelach

VzBT 40 mix

3.m. des. Peter Pelach

VzBT 40 mix

2.m. des. Peter Pelach

BT 30+30

3.m. rtm. Miroslav Jurčo

BT 30+30

4.m. rtm. Peter Plánovský

BT 30+30

1.m. des. Peter Pelach

BT 40 mix

3.m. rtm. Miroslav Jurčo

BT 40 mix

grécko-rímsky štýl, do 120 kg

9.m. des. Filip Köszeghy

grécko-rímsky štýl, do 96 kg

Zjazd na divokej vode
Majstrovstvá sveta

VzPu 60

5.m.rtm. Peter Plánovský

11.m. Dávid Lengyel

Medzinárodný turnaj

Veľká cena Plzne

2.m. Vladimír Vala
- Jaroslav Slúčik

C2, klasický zjazd

3.m. rtm. Ján Šutek
– des. Štefan Grega

C2, klasický zjazd

2.m. rtm. Ján Šutek
– des. Štefan Grega

Sort (Španielsko) 9.-13.6.

Medzinárodné preteky

Linz (Rakúsko) 11.7.

9.m. Michal Martikán

Medzinárodný turnaj CISM

Svetový pohár

Plzeň (Česko) 7.-9.5.

C1

Majstrovstvá Európy juniorov

Športová streľba
Fort Benning (USA) 28.5.

4.m. Alexander Slafkovský

Vzpieranie

Frankfurt nad Odrou 9.5.

Majstrovstvá Európy

Trasona
(Španielsko) 2.-4.7.

Augsburg
(Nemecko) 4.7.

Matúš Kunhart
– rtn. Peter Šoška
Vladimír Vala
- Jaroslav Slúčik

C2, družstvá, šprint

3.m. rtm. Ján Šutek
– des. Štefan Grega
Matúš Kunhart
– rtn. Peter Šoška
Vladimír Vala
- Jaroslav Slúčik

C2, družstvá, zjazd

3.m. Matúš Kunhart, rtn.
Peter Šoška

C2, klasický zjazd

5.m. Matúš Kunhart, rtn.
Peter Šoška

C2, šprint

Svetový pohár

Lofer (Rakúsko) 3.-4.7.

Vodný motorizmus
Seriál majstrovstiev Európy vo vodnom motorizme
Znin (Poľsko) 5.-6.6.

2.m. Michal Košút

OSY 400

1.m. Tomáš Kučera
– Ján Bátik

C2

2.m. Alexander Slafkovský

C1

2.m. Elena Kaliská

K1

3.m. Martin Halčin

K1

3.m. Alexander Slafkovský

C1

8.m. Michal Martikán

C1

11.m. rtn. Ján Šajbidor

K1

15.m. Elena Kaliská

K1

2.m. Elena Kaliská

K1

5.m. Alexander Slafkovský
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0čakávané športové akcie
september – december 2010

Vodný slalom
Medzinárodné preteky

Liptovský Mikuláš 7.-9.5.

Svetový pohár

Praha 18.-20.6.

Seu d´Urgell
(Španielsko) 27.6.

ŠO Biatlon
Majstrovstvá sveta v letnom biatlone, Poľsko Duszniki 20. – 26.9.
ŠO Cyklistika
Majstrovstvá sveta, Austrália 28.9. – 3.10.
ŠO Džudo
Majstrovstvá sveta, Japonsko Tokio 9. – 13.9.
Majstrovstvá Európy juniorov, Bulharsko Sofia 17. – 19.9.
Majstrovstvá sveta juniorov, Marocco, 21. – 24.10.
Majstrovstvá Európy do 23 rokov, Bosna a Hercegovina, Sarajevo 19. – 21.11.
ŠO Parašutizmus
Majstrovstvá sveta FAI, Čierna Hora Niksic 27.8. – 5.9.
ŠO Rôzne
Majstrovstvá sveta motorových člnov, Taliansko Borreto 4. – 5.9.
Majstrovstvá sveta v kulturistike – ženy, Mexico 1. – 4.10.
Majstrovstvá sveta v kulturistike – muži, Azerbajdžan Baku 3. – 8.11.
Majstrovstvá Európy v plávaní, krátky bazén, zatiaľ neurčité miesto, 25. – 28.11.
ŠO Vodný slalom
Majstrovstvá sveta, Slovinsko Tacen 9. – 12.9.
ŠO Zápasenie
Majstrovstvá sveta, Rusko Moskva 6. – 12.9.
ŠO Vzpieranie
Majstrovstvá sveta, Turecko Antalia 18. – 30.9.

www.dukla.sk
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Súčasné tváre DUKLY

Marián Jung

vodný motorizmus, viacnásobný víťaz
a medailista z majstrovstiev Európy a sveta

Igor Kočiš

kulturistika, viacnásobný víťaz
a medailista z majstrovstiev
Európy a sveta

Alexander Slafkovský
vodný slalom, viacnásobný
medailista z majstrovstiev
Európy

Dana Velďáková

diaľka,
medailistka z majstrovstiev Európy

Marek Matiaško

biatlon,
majster sveta v letnom biatlone

Ján Šutek – Štefan Grega,
Vladimír Vala – Jaroslav Slúčik,
Matúš Kunhart – Peter Šoška

Jana Purdjaková

kulturistika, viacnásobná víťazka
z majstrovstiev Európy a sveta

Matej Tóth

chôdza, víťaz svetového pohára
v chôdzi na 50 km

zjazd na divokej vode, viacnásobní víťazi
a medailisti z majstrovstiev Európy a sveta

Peter Plánovský, Peter
Pelach a Miroslav Jurčo

športová streľba, viacnásobní medailisti
z majstrovstiev Európy a sveta

Juraj Tužinský

športová streľba,
medailista z majstrovstiev Európy

www.dukla.sk

Ľubomír Hagara

kanoistika, víťaz svetového
pohára

Milan Randl

džudo,
medailista z majstrovstiev Európy
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ŠKÔLKARI
ZAŽILI OLYMPIJSKÚ ATMOSFÉRU
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