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Prestavba regeneračného centra
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Editoriál
Po bohatom jarnom programe našich športovcov prichádzame s ďalším číslom nášho časopisu. Ako sme 
si už zvykli, aj toto obdobie bolo pre Duklákov veľmi úspešné a môžeme sa tešiť z množstva medailí.

Nevyhli sme sa však ani prekvapeniam. Ako som mal možnosť medzi športovcami a zamestnancami DUKLY 
počuť, tak to prekvapenie nebolo najpríjemnejšie. Boli sme doslova šokovaní, keď nám bolo oznámené, 
že náš riaditeľ Peter Korčok bol odvolaný. V týchto riadkoch nebudem polemizovať o dôvodoch, ani 
nikoho obviňovať. Hlavne sa chcem touto cestou, a asi budem písať aj za iných športovcov, poďakovať 
Petrovi Korčokovi za jeho obetavú a skvelú prácu. Za jeho pôsobenia DUKLA výrazne ožila, realizovalo 
sa množstvo projektov, ktoré nám športovcom výrazne pomohli k napredovaniu a dosahovaniu 
výnimočných výsledkov. Aj keď na DUKLE vo vedúcich funkciách pôsobil len dva roky, jeho práca zostane 
nezmazateľne zapísaná v kronikách.  Smelo môžem napísať, že patril medzi najúspešnejších riaditeľov 
DUKLY v histórii.

Na jeho miesto nastúpil Róbert Leitl. Novému riaditeľovi prajem veľa energie, úspechov a v dnešnej, 
pre šport ťažkej ekonomickej situácii, aby za nás športovcov bojoval ako náš predchádzajúci riaditeľ.

Matej Tóth
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2 - ME kulturis�ka

3 - ME vodný slalom

4 - MS a ME vodný zjazd

10 - 11 - ŠO Cestná cyklis�ka

12 - 13 - ŠO Džudo

14 - 15 - Návšteva vo VŠC

16 - 19 - Kluby s Duklou v názve

Športovci, tréneri, lekári, fyzioterapeu� – jedným slovom všetci, pre ktorých je regenerácia neoddeliteľnou a podstatnou súčasťou športovej prípravy sa 
dočkali. Po viac ako 23-ročnom užívaní pôvodného regeneračného zariadenia, ktoré už viac rokov nezodpovedalo potrebám regenerácie pre vrcholových 
športovcov bojujúcich na vrcholných športových súťažiach o najvyššie méty, bola v apríli 2011 zahájená prevádzka v nových zrekonštruovaných priestoroch. 
Tým sa podarilo výraznou mierou skvalitniť oblasť regeneračných služieb pre vrcholových športovcov. 
Po kompletnej rekonštrukcii sa nezmenil len vzhľad a dizajn regeneračnej linky, ale aj jej útroby. Vymenené boli kompletné rozvody energie a vody 
a inštalovala sa výkonná vzduchotechnika. Na prvý pohľad je zrejmé, že sa zmenilo aj rozmiestnenie miestnos�. Naši fyzioterapeu� sa dočkali adekvátneho 
veľkého a svetlého priestoru na masírovanie a cvičenia. K dispozícii sú aj nové polohovacie masérske stoly. Samozrejme, najväčšia zmena sa dotkla samotných 
regeneračných zariadení. Športovci majú k dispozícii nový vírivý bazén, perličkový kúpeľ, šliapací kúpeľ. Veľkým pozi�vom je inštalácia ľadovej kade a výrobníka 
ľadu. Skvalitnila sa aj možnosť saunovania. Na výber je z troch druhov sáun. Klasickú �nsku doplnila parná a infrasauna. Úplne nové sú aj viaceré sprchové 
kúty, sociálne zariadenia.
Rekonštrukciou zlepšené podmienky na regenerovanie využívajú športovci vo veľkej miere. O tom, že sa vo vynovených priestoroch cí�a dobre a že regeneračná 
linka spĺňa všetky ich požiadavky, svedčí aj aktuálna návštevnosť, ktorá sa pohybuje na úrovni 40 – 50 osôb denne. Na základe uvedených skutočnos� môžeme 
do budúceho obdobia predpokladať zníženie počtu chronických problémov s pohybovým ústrojenstvom vyplývajúcim z jednostrannej záťaže podľa charakteru 
športovej disciplíny.

MUDr. Ján Benda, Matej Tóth

 Rekonštrukcia

 Pôvodný stav

 Súčasnosť

 Rekonštrukcia
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Čo sľúbil pri nedávnej návšteve ministra obrany
Ľubomíra Galka vo VŠC DUKLA, to aj splnil.
Nielen zvíťazil na majstrovstvách Slovenska,
ale aj na „Európe“.

Päťnásobný majster Európy v kulturis�ke mužov a párov rtm. Šte-
fan Havlík je známy tým, že pred žiadnym významným poduja�m 
v tomto športe nehovorí iba o postupe do 6-členného finále, ale 
vždy otvorene a priamo o chystanom útoku na najvyššiu priečku. 
Inak to nebolo ani pred odchodom na ME 2011 do Sofie (21. - 22. 
mája).

„Kulturis�ka je beh na veľmi 
dlhé trate. Venujem sa jej 
pomaly už dvadsaťdva 
rokov. Začínal som, 
keď som mal štr-
násť, onedlho 
budem mať 
tridsaťšesť,“ 
povedal prete-
kár Vojenského 
športového centra 
DUKLA Banská Bystrica 
po návrate z európskeho 
šampionátu v Sofii. Ako Štefan Havlík 
ďalej pripomenul, za �e roky pri kul-
turis�ke už všeličo zažil a všeličo skúsil. 
Práve na základe týchto bohatých prete-
kárskych skúsenos� vie reálne zhodno�ť nie 
iba svoje možnos�, ale aj možnos� jeho re-
prezentačných kolegov a ich súperov. 

„Už po sobotňajšom semifinále som vedel, 
že vo finále idem na zlatú medailu. Stačilo 
mi vidieť fotografie súperov zo semifiná-
le a vedel som, že ak dobre zabojujem 
a totálne predám svoju aktuálnu špor-
tovú formu, budem mať štvrtý �tul 
v individuálnej súťaži z majstrovs�ev 
Európy. Jeden som vyhral s Jankou 
Purdjakovou v súťaži párov,“ povedal 
Štefan Havlík. 

Štefan Havlík majstrom Európy
v kulturis�ke do 100 kg

MAJSTROVSTVÁ SVETA

2003
Bombaj 1. miesto Štefan HAVLÍK kulturis�ka, do 85 kg

2006
Ostrava 2. miesto Štefan HAVLÍK kulturis�ka, do 100 kg

2007 
Džedžu 2. miesto Štefan HAVLÍK kulturis�ka, do 100 kg

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY

2001
Kyjev 1. miesto Štefan HAVLÍK kulturis�ka, do 90 kg

2001

Kyjev 2. miesto Jana PURDJAKOVÁ
Štefan HAVLÍK kulturis�ka, páry

2005
Brašov 3. miesto Štefan HAVLÍK kulturis�ka, do 87,5 kg

2006
Bra�slava 1. miesto Štefan HAVLÍK kulturis�ka, do 90 kg

2006

Bra�slava 1. miesto Štefan HAVLÍK
Jana PURDJAKOVÁ

kulturis�ka,
miešané páry

2010 
Maastricht 1. miesto Štefan HAVLÍK kulturis�ka, do 90 kg

2011 
Sofia 1. miesto Štefan HAVLÍK kulturis�ka, do 100 kg
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SEU D´URGELL 12. júna (SITA) - Alexander 
Sla�ovský si vybojoval vo finále C1 mužov 
na XII. majstrovstvách Európy vo vodnom 
slalome v španielskom Seu d´Urgell striebornú 
medailu. Je to preňho jedenásty vzácny kov 
z kon�nentálneho šampionátu v kariére, piaty 
v individuálnych pretekoch. Vicemajstrom 
Európy sa stal celkovo piatykrát, po tre� raz 
v kategórii jednotlivcov. V semifinále dosiahol 
štvrtý najlepší čas, vo finále sa dokázal ešte 
o takmer dve sekundy zlepšiť a bolo z toho 
skvelé striebro. 

Obrovská senzácia na úkor Slovenska sa zrodila 
v kvalifikácii C1 mužov. Jeden z najúspešnejších 
vodných slalomárov svetovej histórie Michal 
Mar�kán neuspel v kvalifikácii tejto kategórie, 
nepostúpil do semifinále a súťaž sa preňho 
predčasne skončila. V prvom 
kole dosiahol 15. najlepší čas, 
v druhom sa však nedokázal 
zlepšiť a v konečnej výsledkovej 
lis�ne klesol o desať priečok 
na konečnú 25. pozíciu. Do 
semifinále postupovalo iba 
20 najlepších. Mar�kán bol 
majstrom Európy nepretržite 
od roku 2007, celkovo má vo 
svojej zbierke už 11 �tulov 
európskeho šampióna a je
vôbec najúspešnejším zbe-
rateľom vzácnych kovov 
v dejinách ME. 
Elene Kaliskej sa sobotňajšie 
semifinálové jazdy nevydarili. 
Kaliská síce zajazdila čisto, bez 
trestných sekúnd, ale pomaly 
- stačilo to iba na 17. miesto. 
V záverečnej disciplíne 3xK1 žien družstvo 
kajakárok v zostave Jana Dukátová, Elena 
Kaliská a Dana Mann-Beňušová rovnako ako 
vlani na šampionáte v Čunove skončilo tre�e 
a vybojovalo si bronzové medaily. Slovenky 
dosiahli síce najlepší čas spomedzi všetkých 
�mov, ale rozhodcovia im podľa pravidiel pridali 
k času štyri trestné sekundy za dva nedovolené 
dotyky bránok a to pre ne znamenalo zosun na 
bronzovú pozíciu. 

Slovák Mar�n Halčin skončil ôsmy v K1 mužov. 
Už jeho postup do desaťčlenného finále bol 
však nečakaným úspechom tohto mladého 
perspek�vneho slalomára. V roku 2008 sa stal 
juniorským majstrom sveta, o rok neskôr získal 
�tul juniorského šampióna starého kon�nentu. 
V seniorských kategóriách je iba druhý rok, 
na ME štartoval premiérovo. V každej jazde 
sa zlepšoval. V kvalifikácii obsadil 22. miesto, 
vo štvrťfinále skončil devätnásty, v semifinále 
svojich súperov zaskočil a skončil ôsmy. Finálová 
jazda sa mu nevydarila podľa predstáv. Išiel síce 
dostatočne rýchlo, ale dotyky na ôsmej a deviatej 

XII. MAJSTROVSTVÁ EURÓPY
VO VODNOM SLALOME

bránke mu k dosiahnutému času pridali štyri 
trestné sekundy a vo vyrovnanej konkurencii sa 
to muselo prejaviť. Za ním však napríklad skončil 
aj bronzový z minuloročného šampionátu 
v Čunove Slovinec Jure Meglič, ktorý bol jediným 
vlaňajším medailistom vo finále.

Družstvo slovenských deblistov v zostave 
Pavol Hochschorner - Peter Hochschorner, 
Tomáš Kučera - Ján Bá�k, Ladislav Škantár - 
Peter Škantár si v pretekoch 3xC2 vybojovalo 
bronzové medaily. Za úspešnými obhajcami 
zlata z minulého roka zo šampionátu v Čunove 
Čechmi zaostali o 1,04 s. Slováci sa pôvodne 
tešili zo striebra, ale rozhodcovia dodatočne 
zrušili dvojsekundovú penalizáciu nemeckému 
�mu a tak si Slováci s Nemcami vymenili pozície 
na pódiu pre medailistov.

Družstvo slovenských singlistov v zostave Michal 
Mar�kán, Alexander Sla�ovský, Matej Beňuš 
neobhájilo minuloročný �tul zo šampionátu 
v Čunove v pretekoch 3xC1 a dokonca nezískalo 
ani medailu. Vo vyrovnaných pretekoch skončilo 
štvrté, od medaily ich delilo osem desa�n 
sekundy. Z prvenstva sa tešili Francúzi Tony 
Estanguet, Denis Gargaud Chanut a Nicolas 
Peschier, ktorí boli o vyše štyri sekundy rýchlejší, 
striebro patrí Nemcom. Zaujímavosťou je, že 
ani jeden z pia�ch finálových �mov nedostal 
žiadne trestné sekundy.

Alexander Slafkovský:
„Mám tri striebra, dva bronzy, zlatý stupienok 
je pre mňa asi zakliaty. Francúz Tony 
Estanguet ma zdolal o pol sekundy. V cieli sme 
si vzájomne blahoželali a on mi povedal, že 
v septembri na majstrovstvách sveta v Čunove 
a o rok v Londýne mu to môžem vrá�ť. Beriem 
ho za slovo,“ smial sa skúsený 28-ročný rodák 
z Liptovského Mikuláša. V jeho vitríne úspechov 
sú aj štyri �tuly majstra Európy, ale všetky zo 
súťaže družs�ev.

So svojím vystúpením v Seu d´Urgell bol 
spokojný. „Myslím si, že som odviedol dobrú 
prácu. Konečne som pochopil, že rozhodujúca 
je finálová jazda. V kvalifikácii som skončil 
osemnásty, v semifinále štvrtý, finále bolo 
mojím vrcholom čo sa týka kvality výkonu aj 
umiestnenia,“ pokračoval Alexander Sla�ovský. 
Namále mal v semifinále. „Išiel som naozaj 
vynikajúco. Tri bránky pred koncom pri 
výjazde z poslednej pro�vodnej bránky 
som zabral pádlom o dno a prevrá�l som 
sa. Len tak-tak, že som sa zmes�l do ďalšej 
bránky. Skončiť s ´eskimákom´ štvrtý, to bol 
naozaj vynikajúci výsledok. Vo finále u mňa 
zapracovalo podvedomie a do tej bránky som 
išiel opatrnejšie a s príliš veľkým nájazdom. To 
bola tá polsekunda, ktorá mi v cieli chýbala na 
zlato,“ vrá�l sa k súťaži C1 vicemajster Európy. 

V súťaži trojčlenných hliadok 
obhajovali Slováci zlato 
z vlaňajšieho šampionátu 
v Čunove. V nesmierne 
vyrovnaných pretekoch napokon 
skončili na 4. mieste. „V polovici 
trate sme ešte viedli, potom 
sa Matej Beňuš dostal do 
problémov a musel ´eskimovať´. 
Bol v tej chvíli tesne predo mnou, 
mal som to - ako sa hovorí - 
v priamom prenose. Bojovali 
sme až do konca, ale nevyšlo nám 
to. Keby sa to nestalo, bezpečne 
vyhráme. V športe sa však nehrá 
na keby. Určite sme neváľali 
chybu na neho, to sa môže stať 
hocikomu z nás. Neprehral nám 

to on, prehrali sme všetci ako 
�m,“ vysvetľoval Alexander Sla�ovský. 

Na dlhý oddych nebude mať teraz čas. 
„Šampionátom sa vlastne uzavrela jarná časť 
prípravy na sezónu. Teraz by som rád aspoň 
na nejaké dva-tri dni vypadol niekam do 
�cha. Rozmýšľame s trénerom o Západných 
Tatrách. Je tam jedno pokojné miestečko, kde 
nie je ani telefónny signál. Len neviem, ako by 
som to dal vedieť dopingovým komisárom, 
keby ma chceli testovať,“ odľahčil jeden 
z najlepších singlistov sveta a potom už vážne 
pokračoval: „Už koncom tohto týždňa máme 
doma v Liptovskom Mikuláši majstrovstvá 
Slovenska. Na budúci týždeň sa potom 
začína seriál pretekov Svetového pohára. 
Chcem ísť do slovinského Tacenu, nemeckého 
Markkleebergu a na záver do Prahy. Vynechám 
iba francúzske L´Argen�ere. Medzitým 
budem trénovať. Svetový pohár bude iba 
prípravou na majstrovstvá sveta. Tie sú pre 
mňa jednoznačným vrcholom,“ naznačil svoj 
program na celú sezónu Alexander Sla�ovský. 
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AUGSBURG 13. júna (SITA) - Zaslúžila sa o to hliadka 3xC2 v zostave 
Vladimír Vala - Jaroslav Slučik, Matúš Kunhart - Peter Šoška a Ján Šutek - 
Štefan Grega, ktorej čas 3:37,90 min nikto neprekonal. Na druhom mieste 
skončila hliadka Francúzska (+1,31 s) a tre�u priečku obsadila trojica lodí 
z Nemecka (+1,60). Na pretekoch štartovalo šesť hliadok.

„Sme veľmi radi, že sa nám v záverečný deň MS podarilo vybojovať zlatú 
medailu, pretože v nedeľu v individuálnej súťaži sme mali smolu, ktorá 
nás odsunula až za stupne víťazov. Dnes sa nám mimoriadne vydarila 
prvá jazda, ktorá bola excelentná. Máme dojem, že ňou sme súperom 
totálne vyrazili dych,“ povedal Jaroslav Slúčik a dodal: „Išlo sa nám 
v nej veľmi dobre. Nikto nespadol z vlny. Kunhart a Šoška mohli zvoľniť 
tempo, nikam sa nemuseli ponáhľať. Aj napriek tomu sme zvíťazili, lebo 
veľkú chybu na tra� urobili Francúzi.“ 

Tradičný zberateľ �tulov z MS a ME bol s touto sezónou mimoriadne 
spokojný, pretože prvýkrát v kariére vybojoval spolu s kolegami tri zlaté 
medaily. „Táto sezóna je pre nás mimoriadne úspešná. Získali sme v nej 
tri zlaté medaily, čo je pre nás unikát. Navyše, prvýkrát v živote sme 
vyhrali majstrovstvá sveta v šprinte. Je to pre nás �ež niečo nové a sme 
radi, že bilanciu primátov z MS a ME sme vyrovnali na 11:11,“ dodal 
Slúčik. 

3xC2: 1. SLOVENSKO (Ján Šutek, Štefan Grega/Matúš Kunhart, Peter 
Šoška/Vladimír Vala, Jaroslav Slúčik) 3:37,90 min, 2. Francúzsko +1,31 s, 
3. Nemecko +1,60. 

VODNÝ ZJAZD-MS:
Slovenská hliadka 3xC2 

v Augsburgu získala zlato
Slovensko vybojovalo na I. majstrovstvách sveta

vo vodnom zjazde mužov a žien v šprinte
v nemeckom Augsburgu (10. - 13. júna)
v posledný súťažný deň zlatú medailu

TKÁČ: „MEDAILA
BOLA BLÍZKO,

ALE PREDSA ĎALEKO“

KAZAŇ 14. apríla (SITA) - Slovenský vzpierač 
Richard Tkáč obsadil v dvojboji mužov do 77 
kg na 90. ME mužov a 24. ME žien v ruskej 
Kazani výborné štvrté miesto. V hodnotení 
trhu obsadil ôsmu a v nadhode štvrtú priečku. 
Dvadsaťpäťročný člen VŠC DUKLA Banská 
Bystrica, ktorý premiérovo štartoval v A-
skupine, nadvíhal dovedna 335 kg. 
„Medaila bola blízko, ale predsa ďaleko. 
V trhu som urobil menšiu technickú chybičku, 
v nadhode by sa potom išlo inak. Už je ale po 
tom, teraz už nič nevymyslíme,“ uviedol R. Tkáč 
pre agentúru SITA. 
Perspek�vny vzpierač mal síce rovnaký zápis 
ako Poliak Krzysztof Zwarycz, no v prospech 
slovenského reprezentanta rozhodla nižšia 
telesná váha. Tkáč v trhu bez problémov 
zvládol 148 a následne aj 152 kg, čo bol jeho 
nový osobný rekord v tejto hmotnostnej 
kategórii. Ďalší pokus o zlepšenie osobného 
maxima mu ale na 156 kg nevyšiel. Na úvod 
nadhodu si poradil so závažiami vážiacimi 175 
kg, vo svojom druhom pokuse si výkonom 183 
kg vytvoril nový „osobák“, no 189 kg už bolo 
nad jeho sily. Víťazom dvojbojovej súťaže sa 
výkonom 347 kg stal Turek Semih Yagci pred 
Arménom Mirzojanom (tak�ež 347 kg, ale 
vyššia telesná hmotnosť) a Rumunom Rosuom. 

ROZHOVOR S TRÉNEROM 
RUDOLFOM LUKÁČOM

Ako vnímate vy osobne jeho výkon?
Richard Tkáč sa vo štvrtok predstavil v kategórii 
do 77 kg. Rišo sa pred rokom vrá�l z kategórie 

VZPIERANIE-ME: VÝBORNÉ 4. MIESTO 
TKÁČA NA ME VO VZPIERANÍ 

85 kg do 77-čky. Jeho osobné rekordy z MS 2010 
boli 148 a 182 kg. V tréningu sa dostal najviac na 
150 a 180 kg. Od týchto výkonov boli stanovené 
aj základné pokusy na 148 kg v trhu a 175 kg 
v nadhode. Keďže príprava prebehla bez väčších 
problémov a tak isto úprava hmotnos� bola 
bezchybná, sme si verili a druhými pokusmi sme 
úspešne atakovali jeho osobné rekordy. V trhu 
152 kg bol bezchybný pokus, ktorý naznačoval 
určitú rezervu. Stanoviť tre� pokus tak, aby 
zaručil medailu, je vo vyrovnanom štartovom 
poli nie celkom jednoduchá vec. Po zhodnotení 
situácie sme stanovili tre� pokus na 156 kg, 
čo sa ukázalo ako medailový pokus. Pokus bol 
veľmi nádejný a len malá technická chybička 
zabránila, aby ho udržal nad hlavou. V nadhode 
sme základným pokusom zabezpečili 8. miesto 
a následná ďalšia tak�ka bola jasná. Po zranení 
a odstúpení moldavského pretekára sme sa 

ocitli na 7. mieste a na 6. miesto bolo treba 
nadhodiť o 1 kg viac ako Poliak. Keďže Poliak 
dal základným pokusom 182 kg, Rišo ho zdolal 
183 kilogramami. Ako tre� pokus som stanovil 
186 kg, no Poliak zvýšil na 188 kg. Nám teda 
bolo potrebné na jeho zdolanie ísť 189 kg, čo 
z pohľadu tréningových výsledkov sa javilo za 
hranicou Richardových možnos�. Ja som sa 
skôr prikláňal k reálnej hmotnos� 186 kg. Keďže 
ale máme dohodu, že pokiaľ máme splnené 
stanovené ciele, tak tre� pokus si môžu pretekári 
stanovovať sami, Richard sa rozhodol pre 189 
kg, z čoho som bol úprimne rád. Ak zoberieme 
do úvahy, že i v trhu i v nadhode otváral súťaž 
prvými pokusmi a jeho tre�e pokusy ako v trhu 
tak i v nadhode boli realizované v samom konci 
súťaže, Rišo absolvoval 2-hodinový maratón, na 
ktorého konci mal ísť na hmotnosť o 9 kg vyššiu 
ako bol v tréningu. Napriek všetkým týmto 
okolnos�am predviedol reálny pokus, ktorý sa 

nevydaril až v samotnom závere.
Som rád, že sa tak Rišo rozhodol a ak by šla súťaž 
ešte raz, inak by sme sa opäť nerozhodli. Je síce 
pravdou, že 185 kg v nadhode bolo nakoniec 3. 
miesto, no to v tom čase nemohol nik vedieť 
(185 kg sa zdvíhal ako 4 pokus z celkového 
počtu 24 pokusov) a jednak Rišo pokusom na 
189 kg dokázal to, čo dokáže len veľmi málo 
vzpieračov – dovolím si tvrdiť na celom svete. 
Ako som spomínal po 2 hodinovom maratóne 
o 22. hodine, vyzhadzovaný ísť na hmotnosť 
o 9 kg vyššiu ako v tréningu si vyžaduje veľkú 
odvahu, sebavedomie ako i koncentráciu 
a srdce bojovníka. Toto je dôležité, že Rišo má... 
medaila príde neskôr, to som si istý. 

Má ešte Richard rezervy, alebo podal svoj 
maximálny výkon?
Richard podal maximum na čo bol momentálne 
pripravený. Rezervy samozrejme vidím v jeho 
mladom veku. v 25-ich rokoch ešte len vstúpil 
do najlepších vzpieračských rokov.

Čakali ste také vysoké umiestnenie?
8. miesto sme brali ako samozrejmosť. Vedeli 
sme, že o 6. miesto budeme musieť bojovať. 
V tomto boji sme aj zvíťazili a dvaja pretekári 
z Arménska a Albánska nezvládli svoje základné 
pokusy, čím nám pomohli k zisku 4. miesta. Takže 
6. miesto vybojované a 4. miesto s trochou 
šťas�a – no, šťas�e praje pripraveným! 
Muži do 77 kg, dvojboj: 1. Semih Yagci (Tur.) 
347 kg (155+192), 2. Arajik Mirzojan (Arm.) 347 
(160+187), 3. Alexandru Rosu (Rum.) 340 kg 
(155+185), 4. Richard Tkáč (SR) 335 (152+183), 
5. Zwarycz (Poľ.) 335, 6. Winter (Nem.) 323.
Trh: 1. Mirzojan 160, 2. Erkand Qerimaj (Alb.) 
157, 3. Yagci 155,... 8. Richard Tkáč (SR) 152 
Nadhod: 1. Yagci 192, 2. Mirzojan 187, 3. Rosu 
185, 4. Richard Tkáč (SR) 183.

Zlatá slovenská hliadka 3xC2  
KRALJEVO 12. mája (SITA) - Hliadka slovenských 

vodných zjazdárov v zložení Vladimír Vala - Jaroslav 
Slučik, Ján Šutek - Štefan Grega a Matúš Kunhart 

- Peter Šoška si vybojovala na majstrovstvách 
Európy vo vodnom zjazde a šprinte mužov 
a žien v srbskom Kraljeve zlatú medailu. Šes�ca 
Slovákov na rieke Ibar dokázala zájsť v tejto 

súťaži čas 17:44,65 min a o 0,33 s zdolala 
francúzsku hliadku (17:44,98). Na 3. mieste 

skončili reprezentan� Chorvátska (17:47,95). 
„Nečakali sme, že sa nám dnes podarí vyhrať, lebo 

s Francúzmi sme bojovali o prvenstvo prak�cky až do cieľa. Rozhodol náš 
lepší záverečný úsek. Dlho to vyzeralo veľmi drama�cky, ale vyšlo nám to. 
Vyhrali sme o tridsaťtri sto�n sekundy, o to je tento náš spoločný triumf 
vzácnejší,“ povedal 48-ročný Žilinčan Jaroslav Slučik. 
Skúseného pretekára Sokola Žilina potešilo, že po niekoľkoročnej prestávke sa 
Slováci vrá�li na najvyšší stupeň aj v súťaži hliadok 3xC2. „Triumf v hliadkach 
nás potešil. Sme šťastní, že sa nám podarilo opäť zvíťaziť, čím sme potvrdili 
to, že ak sa nám darí v individuálnej súťaži, dokážeme veľký výsledok urobiť 
aj v hliadkach,“ pripomenul Jaroslav Slučik, ktorý spolu s rovnako starým 
Vladimírom Valom získal na ME 2011 v Kraljeve už druhú zlatú medailu. 
Jaroslav Slučik spolu so Štefanom Gregom a Jánom Šutekom vo štvrtok 
nečakane štartoval aj v pretekoch hliadok 3xC1. Slováci v nich skončili na 5. 
mieste. „O našom štarte sme sa rozhodli až večer, keď sme trochu oslavovali 
naše prvé zlato z individuálnej súťaže. Presvedčili nás, aby sme to skúsili, 
aby na týchto pretekoch ME jazdilo viac lodí. Skúsili sme to - a neboli sme 
bez šance na úspech. Ak by sme mali v Kraljeve naše vlastné lode, na ktorých 
trénujeme, určite sme mohli ašpirovať na medailu,“ vysvetlil Jaroslav Slučik 
svoje nasadenie do dvoch štvrtkových hliadkových súťaží. 

V šprinte C2 bronz pre Kunharta a Šošku
Matúš Kunhart a Peter Šoška si vybojovali v disciplíne šprint v kategórii C2 
bronzovú medailu. Dvojica pretekárov z klubu VŠC DUKLA Banská Bystrica 
napriek tomu, že na tra� urobila jednu chybu, dokázala tesne pred cieľom 
zabojovať a v konkurencii šestnás�ch dvojíc z devia�ch krajín napokon časom 
2:22,92 min získať cenný kov. Šprint C2 vyhrala česká dvojica Michal Šrámek 
- Lukaš Tomek (2:22,21), na striebornom stupni skončili Francúzi Tom Bar - 
Michael Cordier (2:22,63).
„S dnešným výkonom nie sme spokojní, lebo určite sme mali na viac, ako sme 
na týchto ME ukázali. Sme však šťastní, že máme medailu zo šprintu. Teší 
nás, že domov nepôjdeme s prázdnymi rukami,“ komentoval po pretekoch 
Peter Šoška a pokračoval: „Súťaž v šprinte je trochu aj o šťas�. My sme ho 
v dnešnej súťaži mali aj nemali. Voda v dolnej pasáži trate dosť pulzuje, 
mení sa, na čo sme trochu dopla�li. Veľká vlna nás hodila inam, ako sme 
my chceli pôvodne ísť. Z medailového úspechu sa však všetci tešíme.“  

VODNÝ ZJAZD: TRUMF
SLOVENSKÝCH VODNÝCH 

ZJAZDÁROV NA ME V SRBSKU
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BERLÍN 8. apríla (SITA) - Slovenský 
reprezentant v športovej gymnas�ke Samuel 
Piasecký obsadil vo finále viacboja na 33. 
majstrovstvách Európy mužov a 32. ME 
žien v Berlíne výborné 12. miesto. Zverenec 
trénera Mar�na Zvala dosiahol v súčte 
šies�ch disciplín 85,650 bodu. Zlatú medailu 
si vybojoval domáci Philipp Boy, druhý bol 
Rumun Flavius Koczi, na bronzový stupienok 
vystúpili spoločne Brit Daniel Purvis a Mykola 

Kuksenkov z Ukrajiny, ktorí získali zhodný počet bodov. 

Piasecký postúpil zo štvrtkovej kvalifikácie do bojov o medaily zo 16. 
priečky (pri maximálnom počte dvoch gymnastov z jednej krajiny, 
pozn.), v piatok si svoje postavenie vylepšil o štyri miesta. „Bolo to 
v rámci možnos�, som spokojný. Na viac som jednoducho nemal. 
Cvičilo sa mi lepšie ako vo štvrtkovej kvalifikácii. Cieľ je splnený, 
získal som nejaké plusové body a priblížil sa k štartu v Londýne. 
Všetky náradia som zacvičil solídne, paradoxne som trochu zaváhal 
na bradlách pri mojom prvku,“ povedal pre agentúru SITA Samuel 
Piasecký. 

Dvadsaťšesťročný rodák z Košíc, reprezentujúci VŠC DUKLA Banská 
Bystrica, dosiahol v šesťboji na ME svoje doterajšie najlepšie 
umiestnenie, pred dvoma rokmi na kon�nentálnom šampionáte 
v talianskom Miláne ho klasifikovali na 13. pozícii. „Je to historicky 
najlepšie umiestnenie Sama vo viacboji na majstrovstvách Európy, 
takže musím byť spokojný. v Berlíne sme splnili cieľ - vybojovať si 
aspoň jednu finálovú miestenku. Tá viacbojárska má vzhľadom na 
našu hlavnú prioritu - štart na OH 2012 v Londýne - pre nás väčší 
význam, ako byť vo finále na niektorom náradí. Samo dnes neurobil 
žiadnu výraznejšiu chybu, nespadol z náradia ani nič podobné. 
Pohyboval sa dlho v najlepšej päťke, na konečnú dvanástu priečku 
klesol až po záverečných dvoch vystúpeniach na koni s držadlami 
a na kruhoch,“ zhodno�l jeho vystúpenie reprezentačný tréner mužov 
a osobný tréner v súčasnos� najlepšieho slovenského športového 
gymnastu Mar�n Zvalo a pridal aj kuriozitu: „Dnes sme skoro nes�hli 
finále, pretože sme sa nedostali do autobusu, ktorý nás mal priviesť do 
haly. Napokon sme to s�hli a bolo z toho veľmi dobré umiestnenie.“ 

1. Philipp Boy 88,875 bodu (prostné: 15,150, kôň s držadlami: 13,825, 
kruhy: 14,625, preskok: 15,950, bradlá: 14,200, hrazda: 15,125), 
2. Flavius Koczi (Rum.) 88,825, 3. Daniel Purvis (V.Brit.) a Mykola 
Kuksenkov (Ukr.) obaja 88,350, 5. Mikita Ingnatjev (Rus.) 87,650, 6. 
Marcel Nguyen (Nem.) 87,550, ... 12. Samuel Piasecký (SR) 85,650 
(prostné: 14,125, kôň s držadlami: 13,650, kruhy: 13,300, preskok: 
15,350, bradlá: 14,600, hrazda: 14,625)

PIASECKÝ
VO FINÁLE VIACBOJA 12.

DORTMUND 3. apríla (SITA) - Slovenský reprezentant v zápasení 
grécko-rímskym štýlom Vojtech Jakus takmer bojoval o medaily 
v kategórii do 74 kg na majstrovstvách Európy v nemeckom 
Dortmunde. Jakus si po voľnom žrebe v prvom kole poradil so 
Severiom Scaramuzzim z Talianska, v osemfinále so Švajčiarom 
Jonasom Bossertom, ale vo štvrťfinále zastavil jeho cestu za 
úspechom Turek Selcuk Cebi. Keďže turecký zápasník v následnom 
súboji o postup do finále neuspel, Slováka nepo�ahol do opráv 
o bronz. Jakusa klasifikovali na konečnom 10. mieste, čo je najlepšie 
umiestnenie slovenského klasika na tohtoročných ME v Dortmunde.

Výsledky - ME v zápasení grécko-rímskym štýlom:
Do 74 kg: 1. Rafig Husejnov (Azerb.), 2. Péter Bácsi (Maď.), 3. Roman 
Vlasov (Rus.), ... 10.Vojtech Jakus (SR)

Svetový pohár v streľbe
v austrálskom Sydney 

SYDNEY 24. marca (SITA) - Druhý súťažný deň 
na pretekoch Svetového pohára v športovej 
streľbe v austrálskom Sydney vyznel úspešne 
pre slovenských reprezentantov. Hoci 
nedosiahli na pódiové umiestnenia, vybojovali 
si dve olympijské miestenky zásluhou puškára 
Jozefa Gönciho a pištoliara Juraja Tužinského.
Skúsený Gönci obsadil v „kráľovskej“ disciplíne 
ľubovoľná malokalibrovka 3x40 výkonom 
1267,7 bodu (1168+99,7) štvrté miesto, keď 
ho od bronzu delili len tri desa�ny. V prípade 
jeho štartu v Londýne 2012 (miestenka je 
pre krajinu a nie na meno), to bude pre 37-
ročného člena VŠC DUKLA už piata olympijská 
účasť. Z OH 1996 v americkej Atlante má bronz 
v ľubovoľnej malokalibrovke 60 a z OH 2004 
v Aténach kov rovnakej hodnoty vo vzduchovej 
puške 60. 
Tužinský potvrdil vo vzduchovej pištoli 60 
dobrú tohtoročnú výkonnosť a so súčtom 
679,0  (581+98,0) obsadil piate miesto, pričom 

GÖNCI A TUŽINSKÝ V SYDNEY
S OLYMPIJSKÝMI MIESTENKAMI

na bronzovú pozíciu mu 
chýbalo osem desa�n bodu. 
Dvadsaťšesťročnému členovi 
VŠC DUKLA, ktorý doteraz na 
OH neštartoval, to však stačilo, 
aby si zo Sydney odniesol 
jednu z troch miesteniek 
rozdaných v tejto disciplíne. 
Po štvrtkovom úspechu 

dvojice členov VŠC DUKLA Banská 
Bystrica je už v tejto chvíli isté, že 
v súťažiach v športovej streľbe na 
londýnskej olympiáde bude mať 
Slovensko minimálne štvornásobné 
zastúpenie, keďže ešte minulý rok 
získali na MS v nemeckom Mníchove 
miestenky trapistka Zuzana Štefečeková 
a skeetarka Danka Barteková. 

dvojice členov VŠC DUKLA Banská 
Bystrica je už v tejto chvíli isté, že 
v súťažiach v športovej streľbe na 
londýnskej olympiáde bude mať 
Slovensko minimálne štvornásobné 
zastúpenie, keďže ešte minulý rok 
získali na MS v nemeckom Mníchove 
miestenky trapistka Zuzana Štefečeková 
a skeetarka Danka Barteková. 

na bronzovú pozíciu mu 

DUISBURG 29. mája (SITA) - Slovenský 
reprezentant v rýchlostnej kanois�ke Peter 
Gelle zvíťazil na treťom poduja� Svetového 
pohára v nemeckom Duisburgu v pretekoch K1 
mužov na 500 m. Dvadsaťšesťročný člen VŠC 
DUKLA sa už naplno na tejto tra� udomácnil 
vo svetovej špičke, na stupňoch pre najlepších 
bol aj na predchádzajúcich dvoch poduja�ach 
v Račiciach (3. miesto) a v Poznani (2. miesto). 
Strieborný medailista z majstrovs�ev sveta 2010 
na 500 m bol na medzičase po 250 m druhý za 
Kanaďanom Adamom van Koeverdenom, ale 
výborným záverom preds�hol olympijského 
víťaza z Atén 2004 a dosiahol svoj premiérový 
úspech v tomto roku na vrcholnom poduja�. 

„Gelle dosiahol vynikajúci výsledok pre slovenskú 
kanois�ku. Celú sezónu potvrdzuje, že na 
päťstovke patrí do svetovej špičky. Teraz sa pobil 
o najvyšší stupienok. Tešíme sa, že mu za�aľ ide. 
Veríme, že mu forma vydrží až do majstrovs�ev 
Európy. O jeho štarte na majstrovstvách sveta 
na 500 m sa ešte rozhodne, keďže to nie je 
olympijská disciplína a dôležité bude si vybojovať 
predovšetkým miestenku do Londýna 2012. 
Nechceme, aby sa na päťstovke príliš vyčerpal 
a potom prišiel o olympijskú šancu,“ povedal 
pre agentúru SITA vedúci slovenskej výpravy Filip 
Petrla. 
V pretekoch na 500 m sa dostali do finále aj 
kanoista Marián Ostrčil v C1 a dvojica Mar�n 
Jankovec, Tomáš Mar�nek. Obe slovenské lode 

RÝCHLOSTNÁ KANOISTIKA-SP: TRIUMF GELLEHO v K1 NA 500 M
obsadili zhodne 7. miesto. „Ostrčil odštartoval 
trocha horšie, potom sa postupne doťahoval, 
ale v závere už nesúťažil. S účasťou v A-finále je 
spokojný. Dvojkajak je novou posádkou, išli veľmi 
slušne. Odstup od najlepších nebol veľký, pokojne 
mohli skončiť aj vyššie. Ich výsledok je však 
povzbudením do budúcnos�,“ doplnil Filip Petrla. 

1. kolo SP v Poznani:
K1 mužov na 500 m: 1. Anders Gustafsson 
(Švéd.) 1:49,315, 2. Peter Gelle (SR) 1:50,135
2. kolo SP v Račiciach:
K1 mužov na 500 m: 1. Anders Gustafsson (Švéd.) 
1:39,977, ... 3. Peter Gelle (SR) 1:41,677
C1 na 500 m: 1. Iľja Štokalov (Rus.) 1:50,043 
min, ... 8. Ras�slav Kohút (SR) 1:53,029 
C1 muži na 5000 m: 1. Mark Oldershaw (Kan.) 
21:17,2, .... 5. Marián Ostrčil (SR) 22:28,7 
3. kolo SP v Duisburgu:
500 m:  K1 muži:
1. Peter Gelle (SR) 1:37,248, 2. Adam van 
Koeverden (Kan.) 1:37.818. 3. Alech Jurenija 
(Biel.) 1:38.291
C1 muži:
1. Iľja Štokalov (Rus.) 1:49,720, ... 7. Marián 
Ostrčil (SR) 1:52,233 
K2 muži: 
1. Anton Vasiljev, Kirill Lučkin (Rus.) 1:29,245, 
... 7. Mar�n Jankovec, Tomáš Mar�nek (SR) 
1:31,871 

 Jozef Gönci

 Juraj Tužinský

 Peter Gelle

 Samuel Piasecký vpravo

ZÁPASENIE-ME: JAKUS
DO 74 KG NA 10. MIESTE 
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Slovenský reprezentant vo vodnom motorizme Marián Jung (VŠC DUKLA 
Banská Bystrica) získal na MS kategórie O-700 v českých Jedovniciach 
striebornú medailu a vybojoval si �tul vicemajstra sveta.

BRATISLAVA 9. júna (SITA) - Slovenský reprezentant vo vodnom 
motorizme Marián Jung (VŠC DUKLA Banská Bystrica) získal na MS 
v českých Jedovniciach v kategórii O-700 striebornú medailu a vybojoval 
si �tul vicemajstra sveta. v drama�ckých pretekoch na vodnej nádrži 
Olšovec bol od Mariána Junga rýchlejší iba úradujúci svetový šampión 
- Rakúšan A�la Havas, ktorý zvíťazil v troch rozjazdách.

Rodák z Malaciek obsadil na MS trikrát 2. miesto. Ako uviedol O�o 
Polášek, manažér pre reprezentačné družstvo SR vo vodnom motorizme, 
od spomenutých prvých dvoch jazdcov mali ostatní pretekári už značný 
odstup. Tre� skončil James Aderholdt z USA a štvrtý bol domáci český 
pretekár Tomáš Konrád. 

Marián Jung absolvuje najbližšie preteky v Poľsku, kde sa v dňoch 18. - 19. 
júna uskutočnia v rovnakej kategórii majstrovstvá Európy. Reprezentant 
SR bude na tomto šampionáte obhajovať zlatú medailu. 

JUNG V JEDOVNICIACH 
VICEMAJSTROM SVETA

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 15. mája (SITA) 
- Na 63. ročníku Medzinárodného 
tatranského slalomu - Memoriáli 
Ondreja Cibáka vo vodnom slalome 
v Liptovskom Mikuláši si slovenskí vodní 
slalomári vybojovali v pia�ch kategóriách 
tri prvenstvá. V K1 žien triumfovala 
Jana Dukátová, v C2 si neskutočne 
suverénnym spôsobom počínali bratranci 
Ladislav a Peter Škantárovci a v K1 mužov 
prekvapujúco odsunul všetkých súperov 
za seba Ján Šajbidor. Celkovo si Slováci 
vybojovali sedem medailí (bilancia 3 - 2 
- 2) a v konkurencii pretekárov z viac ako 
dvadsia�ch krajín celého sveta potvrdili 
pozíciu lídra svetového rebríčka.
V parádnej slovenskej disciplíne C1 mužov 
bolo v desaťčlennom finále až päť Slovákov, 
ale z prvenstva sa prekvapujúco tešil Japonec 
Takuja Haneda. Za ním sa vo výsledkovej lis�ne 
„naukladali“ domáci singlis� Michal Mar�kán, 
Matej Beňuš, Alexander Sla�ovský a Karol 
Rozmuš. 
V kategórii kajakárok obsadili Slovenky 
kompletný stupeň pre medailistov. Zvíťazila 
Jana Dukátová len o necelú polsekundu 
pred Danou Mann-Beňušovou, o rovných 6 
desa�n sekundy pomalšia bola dvojnásobná 
olympijská víťazka Elena Kaliská. Zdá sa, že 
Slovensko bude mať aj v tejto kategórii veľmi 
silný a vyrovnaný �m. 

MEDZINÁRODNÉ LIPTOVSKÉ SLALOMY
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 24. apríla (SITA) - Slovenskí vodní 
slalomári triumfovali v troch z pia�ch kategórií na 27. ročníku 
Medzinárodných liptovských slalomov v Liptovskom Mikuláši. 
V C1 mužov po oba dni zvíťazil Alexander Sla�ovský, v oboch 
prípadoch zdolal aj dvojnásobného olympijského víťaza Michala 
Mar�kána. Medzi kajakárkami si hlavnú cenu odniesla Gabriela 
Stacherová. V sobotňajších pretekoch triumfovala, v nedeľu 
skončila druhá. O bod menej mala Elena Kaliská, ktorá v sobotu 
bola až tre�a a už jej na celkové prvenstvo nestačilo ani víťazstvo 
v nedeľňajších pretekoch. Slovenská vlajka zaviala na najvyššom stožiari 

aj v C2, kde sa zo zlata vďaka nedeľňajšiemu najrýchlejšiemu 
času tešili bratranci Ladislav a Peter Škantárovci. V K1 mužov 
brali najcennejšie kovy poľskí bra�a Polaczykovci. Po oba dni 
triumfoval starší a skúsenejší Grzegorz, jeho o tri roky mladší 
súrodenec bol v oboch pretekoch druhý. V celkovej klasifikácii 
skončil na bronzovom stupienku Peter Cibák, ktorému na to 
stačilo v sobotu tre�e a v nedeľu štvrté miesto. V C1 žien sa 

na najvyšší stupienok na pódiu pre medailistov postavila Ukrajinka 
Viktoria Usová. Víťazka sobotňajších pretekov Slovenka Katarína Macová 
v nedeľu nenastúpila na štart a celkovo jej patrila štvrtá pozícia.

MEDZINÁRODNÝ TATRANSKÝ SLALOM 
V pretekoch deblistov triumfovali bratranci 
Ladislav a Peter Škantárovci rozdielom dvoch 
tried. Strieborní Nemci David Schröder, Frank 
Henze zaostali za nimi o vyše šesť sekúnd, 
rozdiely medzi ďalšími posádkami sa počítali 
v sto�nách sekundy. Tomáš Kučera s Jánom 
Bá�kom skončili štvr�, od medailového pódia 
ich delilo 84 sto�n, od striebra 97 sto�n 
sekundy. 
V kategórii kajakárov malo Slovensko vo finále 
jediného pretekára - Jána Šajbidora. Ten 
akoby chcel dokázať, že napriek ním totálne 
pokazenej kvalifikácii do reprezentačného 

�mu (majster Európy z roku 
2007 skončil v interných 
nominačných pretekoch až piaty 
a v najvzácnejšom drese bude 
v tejto sezóne chýbať) to stále 
v divokej vode vie a v kvalitnej 
konkurencii zvíťazil. Na jeho š�te 
zostali napríklad aj olympijský 
víťaz z Atén 2004 a majster sveta 
z roku 2005 v súťaži družs�ev 
Benoit Peschier, majster sveta 
v pretekoch jednotlivcov z roku 
2009 Slovinec Peter Kauzer 
či skvelý Poliak Mateusz 
Polaczyk. 

aj v C2, kde sa zo zlata vďaka nedeľňajšiemu najrýchlejšiemu 
času tešili bratranci Ladislav a Peter Škantárovci. V K1 mužov 
brali najcennejšie kovy poľskí bra�a Polaczykovci. Po oba dni 
triumfoval starší a skúsenejší Grzegorz, jeho o tri roky mladší 
súrodenec bol v oboch pretekoch druhý. V celkovej klasifikácii 
skončil na bronzovom stupienku Peter Cibák, ktorému na to 
stačilo v sobotu tre�e a v nedeľu štvrté miesto. V C1 žien sa 

na najvyšší stupienok na pódiu pre medailistov postavila Ukrajinka 

 Elena Kaliská

 Alexander Slafkovský

 Michal Martikán

VODNÝ MOTORIZMUS:

ZNIN 19. júna (SITA) - Na majstrovstvách Európy motorových člnov 
kategórie O-700 v poľskom stredisku Znin sa kon�nentálnym 
šampiónom stal Slovák Marián Jung (VŠC DUKLA Banská Bystrica), 
ktorý tak obhájil �tul z minulého roka.

Ako uviedla trénerka reprezentačného družstva SR vo vodnom motorizme 
Helena Polášková, jediný 
slovenský zástupca 
na ME Marián 
Jung vyhral obidve 
úvodné súťažné 
rozjazdy. A keďže pre 
zlé poveternostné 
podmienky (veľmi 
silný vietor) zrušili 
poslednú súťažnú 
rozjazdu, poradie 
pretekárov po 
dvoch rozjazdách už 
zostalo nezmenené. 
Na druhom mieste 
skončil úradujúci 
majster sveta v tejto 
kategórii Rakúšan 
A�la Havas, tre� 
bol ďalší Rakúšan 
Anton Rosenleitner. 
Na ME sa predstavili 
pretekári z 10 krajín 
starého kon�nentu. 

Marián Jung majstrom
Európy v kategórii O -700

MEDAILE MARIÁNA JUNGA POČAS PÔSOBENIA VO VŠC

MAJSTROVSTVÁ SVETA
2001 Bra�slava 3. miesto OSY 400

2002 Tartu 2. miesto OSY 400

2003 Brodenbach 2. miesto OSY 400

2004 Ersci 3. miesto OSY 400

2004 Ji-Nan 3. miesto 125 ccm

2005 Tallinn 3. miesto 125 ccm

2007 Znin 3. miesto 350ccm

2008 Stewartby 3. miesto 350ccm

2008 Florida 2. miesto 125ccm

2009 Auronzo 1. miesto formula 500

2010 Bore�o 3. miesto F - 500
2011 Jedovnice 2. miesto O - 700

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY
2000 Outon Broat 3. miesto OSY 400

2001 Miláno 1. miesto OSY 400

2002 Duisburg 1. miesto OSY 400

2003 Ersci 2. miesto OSY 400

2004 Bi�erfeld 1. miesto 125 ccm

2005 Bi�erfeld 3. miesto 125 ccm

2008 Branderburg 2. miesto 350ccm

2009 Jedovnice 3. miesto O-700
2009 Bore�o 2. miesto O-500
2010 Grunau 1. miesto O-700
2011 Znin 1. miesto O-700
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narodený: 8. 8. 1984
šport: cyklis�ka
tréner: Vendelín Kvetan
v DUKLE od roku: 2003, 2009

1. miesto 2003 Majstrovstvá 
sveta juniorov v zimnom 
triatlone
1. miesto 2003 Majstrovstvá 
Európy v zimnom triatlone, 
do 22rokov
3. miesto 2003 Majstrovstvá 
Európy v zimnom triatlone, 
družstvá 

  ŠO CESTNÁ CYKLISTIKA
Armádne športové družstvo cyklis�ky vzniklo v roku 1969 
pri založení Armádneho strediska Dukla Trenčín. Združovalo 
cestných, dráhových cyklistov a aj špeciálnu disciplínu tandem 
(v Bra�slave). Toto športové družstvo oboha�lo klub mnohými 
medailami, zásluhou Antona Tkáča prvou olympijskou v histórii 
Dukly. 
Členmi športového družstva, neskôr športového oddielu boli 
Milan Puzrla, Zdeněk Dohnal, Anton Tkáč, Vladimír Vačkář, 
Miroslav Vymazal, Milan Dvorščík, z novšej histórie Peter 
a Mar�n Velitsovci a Peter Sagan. V súčasnos� je vo Vojenskom 
športovom centre DUKLA Banská Bystrica len oddiel cestnej 
cyklis�ky. Dráhová cyklistka a tandem v podmienkach VŠC 
zanikli.

narodený: 16. 9. 1987
šport: cyklis�ka
tréner: Josef Dvořák
v DUKLE od roku: 2006

1. miesto
2006 Tour of Vojvodina

2. miesto
2009
Majstrovstvá Slovenska
U23 v časovke 

Predstavujeme športové oddelenia Predstavujeme športové oddelenia

ZLATO STRIEBRO BRONZ

Olympijské hry 1 1

Majstrovstvá sveta 8 5 2 15

Majstrovstvá Európy 1 2 3

Majstrovstvá sveta 
juniorov

1 1

Majstrovstvá Európy 
juniorov

1 1

SPOLU 9 8 4 21

narodený: 11. 4. 1977
šport: cyklis�ka
tréner: Vendelín Kvetan
v DUKLE od roku: 1997

OLYMPIJSKÉ HRY
Účastník olympijských
hier Peking 2008

1. miesto
2003 Tour de Egypt

1. miesto
2006 Majstrovstvá Slovenska

nrtm. Maroš KOVÁČ

narodený: 2. 1. 1973 
šport: cyklis�ka
tréner: Vendelín Kvetan
v DUKLE od roku: 1992

1. miesto
2006 Tour de Maroc 

1. miesto
2007 GP Sharm al Sheik

3. miesto
2003 Tour de Egypt 

rtn. Ján ŠIPEKY

narodený: 8. 7. 1988
šport: cyklis�ka
tréner: Josef Dvořák
v DUKLE od roku: 2007

1. miesto
2009
Majstrovstvá Slovenska U23

narodený: 8. 7. 1988

Matej VYŠNA

narodený: 31. 7. 1989
šport: cyklis�ka
tréner: Josef Dvořák
v DUKLE od roku: 2008

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY 
15. miesto
2010
Majstrovstvá Európy U23

3. miesto
2009 Majstrovstvá Slovenska 
U23

narodený: 31. 7. 1989

Martin MAHĎAR

narodený: 8. 8. 1984

Matej JURČO

ŠO cyklis�ka má v súčasnos� 6 inštruktorov športu, 6 zmluvných 
športovcov a 2 registrovaných športovcov, o ktorých sa stará 8 členný 
realizačný �m na čele s hlavným trénerom Vendelínom Kvetanom.

Cyklis�ka vo VŠC DUKLA stojí pred náročným rokom, ktorého vrcholom 
sezóny budú Majstrovstvá sveta v dánskej Kodani. Dôležité však bude 
aj získanie čo najviac bodov do rebríčka UCI, s cieľom vybojovať účasť 
na OH v Londýne. Medzi ďalšie vrcholy sezóny patria ME do 23 rokov 
v Taliansku, či Svetová letná univerziáda v Číne. ŠO cyklis�ka sa bude 
opierať o svoje tradičné opory Maroša Kováča a Mateja Jurča, ktorí sú 
hlavní kandidá� na účasť na MS.

Hlavný tréner Vendelín KVETAN

Tréner Ján VALACH, nrtm.

Tréner Josef DVOŘÁK

Tréner Pavol ĎURECH

Tajomník Dana VACEKOVÁ

Patrik TYBOR
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BAKU 8. mája (SITA) - Borec 
VŠC DUKLA Banská Bystrica, 

ktorý bol jediným Slovákom 
štartujúcim v Azerbajdžane, 
mal v nedeľu v hmotnostnej 

kategórii do 90 kg v prvom kole 
voľný žreb. V druhom si poradil 
s Talianom Robertom Melonim, 

ale v treťom kole prehral 
s domácim Elkhanom Mammadovom, čo 
znamená, že spolu s ďalšími troma džudistami 
skončil Randl na delenom piatom mieste.

BUKUREŠŤ 5. júna (SITA) „Sme naozaj 
šťastní, že po dvoch piatych miestach sa 
Miňovi podarilo získať medailu,“ povedal 
pre agentúru SITA šé�réner slovenskej 
džudis�ckej reprezentácie Ras�slav Mezovský. 
„Kľúčovým zápasom v Bukureš� bol hneď 
ten úvodný pro� Francúzovi, s ktorým Randl 
prehral predchádzajúce dve stretnu�a. Bol 
vynikajúco pripravený na Francúzove nízke 
techniky a nepus�l ho k nim. Prvý zápas sa 
skončil nerozhodne a nasledovalo predĺženie, 
v ktorom teda Milan vyhral,“ opísal začiatok 
cesty k zisku za cenným kovom Mezovský. 
Randl v Bukureš� čerpal najmä z kvalitného 
tréningového procesu, ktorý absolvoval v Baku 
z azerbajdžanskými borcami.

ISTANBUL 23. apríla (SITA) - Slovenský 
reprezentant v džude Milan Randl obsadil 
na majstrovstvách Európy 2011 v tureckom 
Istanbule (21. - 24. apríla) v hmotnostnej 
kategórii do 90 kg solídne piate miesto.

Džudista VŠC DUKLA Banská Bystrica v prvom 
zápase zdolal Maďara Tamása Madarásza na 
ippon a upravil svoju bilanciu s týmto súperom 
na 4:0. V 2. kole rovnako na ippon prešiel cez 
Fína Samuela Makiho, pre oboch džudistov to 
bolo ich prvé vzájomné stretnu�e. V ďalšom 
zápase si poradil so Srbom Nikolom Nikoličom 
a po sobote s ním má vyrovnanú šta�s�ku 1:1. 
V nasledujúcom dueli však Milan Randl prehral 
s Poliakom Robertom Krawczykom na ippon 
a musel sa uspokojiť s repasážou. V nej zdolal 
Grigoriho Minaskina z Estónska a v záverečnom 
stretnu� o bronzovú medailu podľahol 
Varlamovi Lipartelianimu z Gruzínska 0:3 na 
body chvatom hantei. Titul kon�nentálneho 

RANDL SIAHAL NA MEDAILU NA ME V DŽUDE

šampióna získal na istanbulských tatami Grék 
Ilias Iliadis.
„Je to veľká škoda. Celý zápas mal vyrovnaný 
priebeh. V závere mohol byť Miňo trochu 
ak�vnejší. V poslednej minúte duelu pôsobil 
agresívnejšie jeho súper a treba povedať, 
že zaslúžene zvíťazil. Milan Randl však 
dosiahol najlepší výsledok pre slovenské 
džudo za ostatné dva roky a mali by sme 

si ho vážiť. Ukázal, že je schopný podávať 
kvalitné výkony aj na veľkých turnajoch, čo 
je pred budúcoročnou olympiádou v Londýne 
dobré znamenie. Nie som si úplne istý, ale je 
možné, že sa aj posunul v rankliste. Všetky 
body dosiahnuté za zápasy na ME 2011 však 
ešte treba prerátať podľa pomerne zložitého 
kľúča,“ hodno�l účinkovanie Milana Randla na 
kon�nentálnom šampionáte Mezovský.

  ŠO DŽUDO

narodený: 16. 10. 1989
šport: džudo, do 73 kg
tréner: Ján Gregor
v DUKLE od roku: 2007

Majstrovstvá sveta juniorov
Účastník  2008 Bangkok

Majstrovstvá Európy juniorov
Účastník 2008 Waršava

narodený: 8. 3. 1984
šport: džudo, do 81 kg
tréner: Marek Matuszek
v DUKLE od roku: 2004

Majstrovstvá sveta CISM
7. miesto 2006 Vinkovci

Majstrovstvá Európy do 23 rokov
9. miesto 2006 Moskva

narodený: 8. 6. 1986
šport: džudo, do 73 kg
tréner: Marek Matuszek
v DUKLE od roku: 2006

Majstrovstvá Európy
Účastník ME juniorov 2006
Účastník ME 2010 Viedeň

narodený: 24. 4. 1987
šport: džudo, do 90 kg
tréner: Marek Matuszek
v DUKLE od roku: 2008

Majstrovstvá sveta
5. miesto 2009 Ro�erdam

Majstrovstvá Európy do 23 rokov
2. miesto 2009 Antalya

Majstrovstvá Európy
7. miesto 2010 Viedeň
5. miesto 2011 Istanbul

Netradičný šport v Dukle od počiatku stál na práci českých trénerov 
a pretekárov. Vôbec prvú medailu získal Vladimír Novák v roku 
1971 na Majstrovstvách spriatelených armád v KĽDR, tak�ež 
z majstrovs�ev Európy v roku 1975 a o rok bol v Montreale prvým 
džudistom – olympionikom. Svojou hmotnosťou bol kvalitným 
sparringpartnerom svojmu nástupcovi Vladimírovi Kocmanovi. Ten 
bol vôbec prvým čs. džudistom, ktorý získal olympijskú medailu 
(1980) i medailu zo svetového šampionátu (1981).
Vrcholným obdobím džudistov Dukly boli osemdesiate roky, kedy 
získali 10 medailí z vrcholných súťaží. Podieľali sa na nich okrem 
Vladimíra Kocmana Pavel Petřikov, Stanislav Tůma, Jaroslav 
Kříž, Vincent Riňák a Semír Pepic, na svetových armádnych 
a univerziádnych súťažiach bol viacnásobne úspešný Zoltán 
Pálkovács a Marek Matuszek, ktorý prevzal funkciu hlavného 
trénera a vedie oddiel spolu s Jánom Gregorom ml.

Hlavný tréner Marek MATUSZEK, por.

Starší tréner Ján GREGOR, por.

Tajomník Jana NIKOLAJOVÁ

Dvaja tréneri vedú 4 profesionálnych športovcov, 10 zmluvných
a 8 registrovaných športovcov.

Ciele na rok 2011: 
V roku 2011 by sme chceli získať aspoň jednu medailu z vrcholných 
poduja� a budeme spokojní, ak na konci roka bude rtm. Randl na 
postupovom mieste v kvalifikačnom rebríčku na OH 2012. Možnosť 
vybojovať cenný kov budú mať naši profesionáli na SVH v Riu a MS 
v Paríži a zmluvní športovci na ME a MS juniorov a dorastencov.

narodený: 8. 3. 1984

Marián BENKÓCZKY, des.

narodený: 8. 6. 1986

Pavol KUBENA, des.

Milan RANDL, rtm. Matúš MILICHOVSKÝ

Predstavujeme športové oddelenia

DŽUDO - SVETOVÝ POHÁR

TALLINN 12. júna 
(SITA) - Milan 
Randl obsadil 
v Tallinne opäť 
tre�u pozíciu. 

„Psychicky najťažší bol záverečný súboj pro� 
Bauzovi z Litvy. Minulý rok v novembri na 
majstrovstvách Európy do 23 rokov s ním 
Miňo prehral. Postavil sa však k tomu 
chlapsky a tentoraz mu to vrá�l, o to sme 
spokojnejší,“ neskrýval svoju radosť z ďalšieho 

medailového umiestnenia Mezovský. Zároveň 
naznačil, že Randl má čoraz väčšie ambície. „O 
všetkom rozhodujú detaily. Keby sa v Tallinne 
Miňo vyvaroval drobných chybičiek, bolo by 
to ešte veselšie. Ešte nedávno sme si hovorili, 
že by bolo fajn, keby Randl nosil z turnajov 
nejaké medaily, teraz sú našimi ambíciami 
v jeho prípade finálové účas�, za ktoré môže 
získať viac bodov a priblížiť sa k účas� na 
budúcoročných olympijských hrách.“ 

 Milan Randl druhý zprava

ZLATO STRIEBRO BRONZ

Olympijské hry 1 1

Majstrovstvá sveta 4 2 6

Majstrovstvá Európy 1 5 5 11

Majstrovstvá Európy 
juniorov

1 3 4 8

SPOLU 2 12 12 26
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Návštevu francúzskej delegácie 
vo VŠC DUKLA Banská Bystrica 
zorganizoval riaditeľ VŠC DUKLA 
Banská Bystrica PaedDr. Peter 

Korčok, PhD na základe diploma-
�ckých kontaktov CISM (Sveto-
vá rada vojenského športu).

Zahraničnej služobnej návštevy sa zúčastnili pozvaní: riaditeľ Vojenského 
národného športového centra vo Fontainebleau vo Francúzsku brigádny 
generál Jacques RENAUD, vojenský pridelenec Francúzska vo Viedni pre 
Rakúsko a Slovensko plukovníčka Chris�ne POUSSINEAU a asistent vo-
jenského pridelenca Francúzska vo Viedni major Joachim PLESSL.

Cieľom zahraničnej služobnej návštevy bolo dohodnúť spoluprácu v ob-
las� športu, s možnosťou výmenných recipročných pobytov a sústredení 
s podobným vojenským športovým zariadením v zahraničí ako je VŠC 
DUKLA. Nadviazať priateľské a športové vzťahy medzi vojenskými špor-
tovými centrami a športovcami.

Francúzska delegácia zahájila svoju návštevu v pondelok 30.5.2011 
uvítacou večerou v Kolibe u Krištofa. V utorok dopoludnia absolvovala 
prehliadku športových zariadení VŠC DUKLA Banská Bystrica a prija�e 
viceprimátorkou mes-
ta Banská Bystrica  
Doc. RNDr. Katarínou 
Čižmárovou, CSc. Po-
poludní absolvovala 
francúzska delegácia 
prehliadku areálu ka-
nálu pre vodný slalom 
v Liptovskom Miku-
láši a lodenice, ktorá 
je pred dokončením. 
Po návrate z Liptov-

NÁVŠTEVA FRANCÚZSKEJ DELEGÁCIE 
VO VŠC DUKLA BANSKÁ BYSTRICA

ského Mikuláša  členovia francúzskej delegácie navš�vili horské chaty 
a športové zariadenia VŠC DUKLA na Králikoch. Súčasťou prehliadky na 
Králikoch bola večera s pohostením usporiadaná riaditeľom VŠC DUK-
LA, kde prebehli rokovania o možnos�ach spolupráce v budúcnos�. Na 
záver rokovania a večera na Králikoch pozval riaditeľ Vojenského národ-
ného športového centra vo Fontainebleau brigádny generál Jacques Re-
naud vedenie VŠC DUKLA Banská Bystrica na návštevu a prehliadku ich 
športových zariadení, ktorá by sa mala uskutočniť v mesiaci november. 
V stredu ráno odcestovala francúzska delegácia na francúzsku ambasádu 
v Bra�slave.

VO VŠC DUKLA BANSKÁ BYSTRICAVO VŠC DUKLA BANSKÁ BYSTRICA

 Na Námestí SNP

   v Banskej Bystrici

 Prehliadka atletického štadiónu

Na pôdu VŠC DUKLA Banská Bystrica zavítal vzácny hosť. Na pracovnú náv-
števu prišiel minister obrany Ľubomír Galko v sprievode ďalších význam-
ných hos� z ministerstva obrany SR. Ministra čakal v Banskej Bystrici bohatý, 
vyše 4-hodinový program. Po privítaní riaditeľom a vybranými športovcami 
sa vybral na prehliadku jednotlivých športovísk a priestorov. DUKLA sa po-
chválila novou regeneračnou linkou aj posilňovňou na špičkovej úrovni. 
Minister si potom mohol priamo pozrieť prípravu jednotlivých športovcov. 
V akcii tak videl chodcov, biatlonistov, zápasníkov, vzpieračov, džudistov, 
strelcov. Nevyhol sa ani športovej ak�vite, ako sa 
na pôde športového centra patrí. Vo volejbalovom 
stretnu� však ukázal, že sa športu venuje aj prak-
�cky. Po obede v spoločnos� olympijských medai-
listov nasledovala beseda so športovcami a tréner-
mi, ktorá sa niesla v príjemnej atmosfére. 

      Návšteva v armádnom stredisku VŠC DUKLA bola 
podľa ministra obrany nevšedným zážitkom. „Chcem 
zdôrazniť úžasnú skromnosť, ktorá charakterizuje 
týchto športovcov. Ako dokazujú, nie veľké slová, 
ale činy prinášajú úspechy. Podmienky sú v DUKLE 
vytvorené rozdielne, niektoré športy ich majú veľmi 
dobré, iné by si zaslúžili viac. Nikto sa však nesťažu-
je, všetci tvrdo makajú a výsledky sa dostavujú.“
      Športovci DUKLY sa stali výkladnou skriňou slo-
venského športu a minister ich aj primerane ocenil. 
„Výsledky hovoria za všetko, s obrovským množ-
stvom úspechov, medailí, prvens�ev z najvýznam-
nejších svetových poduja�. Povinnosťou každej vlády a osobitne našej 
pravicovej by malo byť, aby športovci, ktorí zveľaďujú meno našej krajiny, 
mali podmienky, aké si zaslúžia. Musíme prihliadať na stav verejných finan-
cií, ktorý nie je dobrý, no na druhej strane tvrdím, aj ako bývalý športovec 
a aj teraz športu oddaný telom a duchom, že nie je to vždy len o peniazoch. 
Častokrát športovci s podporou iného druhu, trebárs morálnou, či inou, 
dokážu výsledky ešte zvýrazniť. Medaily sú dôležité, no efekt, ktorý nikto 
nikdy nezmeria, mo�vácia pre ostatných, je nemenej dôležitá. Dnes popri 
počítačových hrách a nákupoch všetci, ktorých zaujme šport a začali sa mu 
venovať, vytvárajú aj vizitku našej krajiny.“
      Minister obrany nevstúpil na neznámu pôdu a pohotovo upresnil svoj 
vzťah k športu. „V tomto som dosť všestranný, robím takmer úplne všetko, 
ak�vne som hrával futbal a málo ľudí vie, že som bol aj futbalový rozhodca. 
Zahrám si volejbal, aj plážový, florbal, lyžujem, plávam, hrám tenis, veľmi 
rád bedminton. Výnimku tvorí golf a jemu podobné športy, nechcem pove-
dať snobské, uprednostňujem skôr akčnejšie.“
      DUKLA a požiadavky na ministra kladené si vyžadujú čas. „Za�aľ sme ich 
neriešili, bolo to úvodné stretnu�e, utvoril som si obraz, rozanalyzujeme 
ho s �mom spolupracovníkov. A budeme komunikovať, aj s predstaviteľmi 

Ministerský oblek vymenil za dres VŠC DUKLA
samosprávy, ako vieme pomôcť. Nie je dôležité, kto kde v akom stredisku 
pôsobí, ale to, aby športovci využívali podmienky, aké si zaslúžia. Treba sa 
zomknúť, bez ohľadu na poli�ckú príslušnosť a či je niekto poli�k alebo ma-
nažér.“
      Šéf VŠC DUKLA Peter Korčok skonkre�zoval, o čo sa minister najviac za-
ujímal. „Rozoberali sme hlavne zabezpečenie našich športovcov a ich život 
u nás v stredisku. Finančné problémy máme, no má ich aj rezort ministra 
obrany. Uvedomujeme si, že prežívame kri�cký rok, treba jednoducho 

vydržať. Šport si zaslúži lepšie podmienky, viac po-
zornos� a v tomto sme si porozumeli.“ Bez DUKLY si 
slovenský šport ťažko predstaviť, dôležité však podľa 
Petra Korčoka zostáva, aby nikto nezaspal na vavrí-
noch. „Podarilo sa nám zlepšiť podmienky a chceme 
pokračovať, aby sme sa vedeli rovnocenne porovnať 
so svetom. Sme najúspešnejšie športové centrum, 
sústavne prekonávame rekordy, minulý rok so 46 
medailami. Máme zdravé špor�ólio, dobrých špor-
tovcov a trend zlepšovania sa pokúsime udržať.“
      Zlatá rybka plní podľa klasického príbehu tri želania 
a má ich aj Peter Korčok. „V prvom rade by som si že-
lal, aby sme zastabilizovali všetkých, ktorí v DUKLE 
pôsobia. Radi by sme zmenili systém ohodnotenia 
kariérneho rastu športovcov a vytvorili podmienky, 
aby nastala všeobecná spokojnosť. Minister obrany 
medzi nás prvýkrát zavítal a som rád, že mu je šport 
tak blízky. Nová regeneračná linka nám nedávno 

doplnila to, čo chýbalo, aj sme sa ňou pochválili. Mo-
mentálne trénujú u nás na sústredení reprezentačné �my atlétov, vzpiera-
čov, budúci týždeň prídu zápasníci. Podmienky začínajú byť zaujímavé aj 
pre zahraničie, DUKLA láka vybavenosťou i sparingom v spoločnos� olym-
pijských víťazov a majstrov sveta, čo každý oceňuje.“

Olympionici pod veľkou sieťou 
Volejbalový zápas v hale na Š�avničkách sa niesol v priateľskej atmosfére za 
prítomnos� viacerých zvučných mien. V �me Ľubomíra Galka si pod vysokou 
sieťou zasmečovala aj dvojnásobná zlatá olympijská medailistka v slalome na 
divokej vode Elena Kaliská. Súpermi im boli športovci VŠC DUKLA, v ktorých 
�me sa objavili olympijský víťaz z Atlanty a Pekingu Michal Mar�kán či bron-
zový olympionik v biatlone Pavol Hurajt. Športovci súťažiaci v individuálnych 
športoch dokázali, že ani volejbal im nie je cudzí a bolo veru na čo sa poze-
rať. Z hľadiska povzbudzovali svojich armádnych kolegov Matej Tóth či Jozef 
Gönci. Duel sa na koniec skončil víťazstvom „ministrovského“ �mu pomerom, 
25:17, na záver však boli spokojní všetci zúčastnení. 

Danová Hana a Dušan Dubovec
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S konečným piatym miestom v skončenom corgoňligovom ročníku 2010/
2011 nevládne spokojnosť v FK Dukla Banská Bystrica. Tímu zo Š�av-
ničiek chýbalo málo, aby sa predstavil v novej sezóne aj na európskej 
scéne. Všetko sa rozhodlo až v poslednom zápase 33. kola. S vedomím, 
že víťazstvo v Dubnici za každých okolnos� zaručí účasť v pohárovej Eu-
rópe, cestovali Banskobystričania na trávnik posledného �mu tabuľky, 
no napriek tomu prehrali (0:2). „Pocity sú samozrejme zlé. Mali sme to 
vo vlastných rukách a skončilo sa to v náš neprospech. Chceli sme, ale 
bohužiaľ, skončilo to našou prehrou,“ povedal po zápase jeden z najskú-
senejších hráčov v kádri Michal Pančík.
V predchádzajúcom ročníku sa Dukla kvalifikovala do Európskej ligy, te-
raz sa jej to nepodarilo. „V tejto sezóne sme začali horšie, následne sa 
to s nami viezlo. Potom nám chýbalo futbalové šťas�e. Aj keď sme si 
vytvorili veľa príležitos�, nedali sme góly a súper nás potrestal hneď 
po prvej chybe. Potom sa ťažko doháňa výsledok. U�eklo nám veľa 
bodov doma,“ hľadal príčiny zlyhania Michal Pančík.
Mužstvu chýbal po odchode Róberta Picha strelec. „Robo mal fazónu, 
potom odišiel do Žiliny. Prišiel Mar�n Jakubko, ktorý sa dostával do 
šancí a dal tri góly. Boli sme ako mužstvo v hernom kŕči. Nepadalo to 
nielen jemu, ale nikomu,“ zakončil Pančík.
„Keď som prišiel do Banskej Bystrice boli nadstavené tri ciele. Predo 
mnou zostal iba jeden, a to dostať mužstvo do pohárovej Európy. Ak sa 
nám to nepodarí, tak sklamanie bude zrejmé, pretože cieľom každého 
ligového mužstva by mala byť pohárová Európa. Bohužiaľ, podľa ran-
kingu ideme iba do predkôl, ale aj tak si myslím, že je to šanca zveľadiť 
hráčov a prezentovať ich verejnos�. O to sa snažíme a nabádame hrá-
čov, aby sa dostali do lepších �mov, ako je Dukla“, povedal ešte pred 
posledným zápasom v sezóne hlavný tréner Štefan Zaťko a na margo ce-
lej sezóny poznamenal: „Sezóna bola zložitá z pohľadu výsledkov. Muž-
stvo však stále malo svoju hernú tvár, má kvalitu. Nepremieňali sme 
gólové príležitos� a boli sme trestaní za jednu, dve chyby. Prehrávali 
sme zápasy, v ktorých by bol súper rád, že aspoň remizuje a nakoniec 
zvíťazil. Som rád, že aspoň záver vyzerá nádejne. Mužstvo vie, akým 
smerom sa má uberať.“

V krátkom rozhovore sa k uplynulej sezóne 2010/2011
vyjadril generálny riaditeľ FK Dukla, Tomáš Geist.

T. Geist: Na klubizme chceme 
stavať aj v budúcnos�

Aká je spokojnosť so sezónou?
Jeden jediný bod sme boli vzdialení od spokojnos� s naplnením 
športového cieľa, účas� v Európskej lige UEFA, a keďže nám to unik-
lo pomedzi prsty, tak s výsledkami spokojní nie sme. Tobôž aj kvôli 
tomu, že okrem zápasu so Slovanom sme porazili dvakrát vicemaj-
stra zo Senice, s treťou Žilinou sme boli minimálne dvakrát vyrov-
naným, ak nie lepším �mom a pri možnej rovnos� bodov sme mali 
lepšie vzájomné zápasy s Trnavou a Zlatými Moravcami, takže o to 
väčšie sklamanie.

Aj napriek tomu priniesla sezóna nejaké pozitíva?
Samozrejme. Tým najväčším je, že v kádri A-mužstva máme dnes 
najvyššie percento vlastných odchovancov približujúce sa k ére tré-
nera Benedika. Pozi�vom je aj to, že naši fanúšikovia, aj keď v men-
šom počte, boli s nami len na malé výnimky na všetkých zápasoch 
na ihriskách súperov, takže na podobnom klubizme chceme stavať 
aj v budúcnos�.

Budú nejaké zmeny v kádri do nasledujúcej sezóny?
Až na dvoch hráčov majú všetci ostatní platné profesionálne zmlu-
vy. Pochopiteľne príde obdobie začiatkom prípravy, kedy sa budeme 
bližšie zaoberať personálnymi otázkami, ale vôbec sa nebránime 
možnému záujmu o našich hráčov z iných klubov.

Aká je vízia do ďalšej sezóny?
Pred poldruha rokom sme zahájili cestu, kedy začali u nás hrávať 
vyššie spomínaní odchovanci - Boroš, Pindroch, Ďurčo, Brašeň, Hlin-
ka, Pečovský, Poljovka, Považanec, Vajda, Slančík. Z farmy Čierneho 
Balogu sú u nás Turňa a len 16-ročný Faško, ktorý už v jarnej čas� 
skúsil Corgoň ligu a je jedným zo stabilných hráčov našej Juniorky. 
Momentálne rokujeme o prestupe Ľuboša Kupčíka z MFK B. Bystri-
ca, ktorému končí u nás hosťovanie. Samozrejme naši odchovanci sú 
dopĺňaní hráčmi iných klubov s Banskou Bystricou v srdci – Hučko, 
Pančík, Uškovič, Jakubko, Savič a iní.

TERMÍNOVÁ LISTINA JESEŇ 2011
1. kolo 16.07.2011 FK DUKLA - FC NITRA
2. kolo 23.07.2011 DAC D. STREDA - FK DUKLA
3. kolo 30.07.2011 FK DUKLA - MFK KOŠICE 
4. kolo 06.08.2011 TATRAN PREŠOV - FK DUKLA
5. kolo 13.08.2011 FK DUKLA - SLOVAN BRATISLAVA
6. kolo 20.08.2011 FK SENICA - FK DUKLA
7. kolo 27.08.2011 FK DUKLA - MŠK ŽILINA
8. kolo 10.09.2011 SPARTAK TRNAVA - FK DUKLA
9. kolo 17.09.2011 FK DUKLA - AS TRENČÍN
10. kolo 24.09.2011 FK DUKLA - FC VION Z. MORAVCE
11. kolo 01.10.2011 MFK RUŽOMBEROK - FK DUKLA

Kapitán Dukly – Ján Pardavý
Ján Pardavý sa pred sezónou vrá�l do Dukly po 
dvojročnej anabáze v Banskej Bystrici. Pod Ur-

pínom potvrdzoval, že stále dokáže byť lídrom 
útoku, strieľať dôležité góly a zásobovať spo-
luhráčov presnými prihrávkami. Presne to sa 
od neho čakalo aj po návrate do materského 
dresu. 

Už počas letnej prípravy neraz potešil fanúšikov 
Dukly svojimi ladnými kľučkami a driblingom 
s pukom, v čom mu patrí jedno z popredných 
miest v celej extralige. V siedmich prípravných 
stretnu�ach zaznamenal dva góly a päť prihrá-

vok, čím sa stal druhým najproduk�vnej-
ším hráčom prípravy (prvým bol 

Tomáš Klíma s 9 bodmi).

Na začiatku súťaže si tak prá-
vom vyslúžil na dres kapitánske 

céčko a zavelil do boja o body. Až 
do vianoc sa mu v produk�vite darilo, 

patril medzi najproduk�vnejších hráčov súťaže. Strelil 13 gólov a mal 26 
asistencií, keď aj na neho prišli horšie chvíle. V ôsmich zápasoch nebo-
doval, navyše sa musel vysporiadať s odchodom centra Petra Olveckého, 
čím sa narušila kompaktnosť celého prvého útoku. Pri realizácii samo-
statných nájazdov bol často úspešný. Chladnokrvnosť, s akou zakončuje 
svoje nájazdy, je obdivuhodná. Sám má na úspech v samostatnom ná-
jazde jednoduchý recept: „Človek sa musí na ten nájazd tešiť. Na to, 
ako si vychutná ten pocit, keď dá gól. Nesmie sa báť, že čo sa stane, 
keď nedá.“ 

V závere základnej čas� našiel spoločnú reč so stredným útočníkom 
Zdeňkom Blatným a aj jeho bodové konto sa opäť rozrástlo o ďalšie 
body. Nešťastným bol pre kapitána Dukly posledný zápas základnej čas�. 
Pri presilovke o dvoch hráčoch sa „89“ postavila na modrú čiaru, no po 
jednej z tvrdých striel pocí�la bolesť. Tesne pred play-off tak v tábore 
Dukly nebolo najveselšie. Kým ostatní hráči trénovali naplno na stretnu-
�a s bra�slavským Slovanom, Ján Pardavý len smutne krúžil v stredovom 
kruhu, pretože svalové zranenie ruky mu neumožňovalo hrať a pracovať 
s hokejkou. Na prvé dva štvrťfinálové duely tak vycestovali Trenčania do 
Bra�slavy bez neho a oba prehrali. Pred domácimi duelmi však opora 
domáceho �mu zaťala zuby a aj cez bolesť a injekcie sa rozhodol Ján 
Pardavý nastúpiť. V prvom stretnu� to k víťazstvu nepomohlo, no ešte 
aj po ňom sa sám nevzdával a pre trenčianskych fanúšikov chcel vyhrať 
štvrtý duel: „Vždy treba hrať až do posledného hvizdu. My sa samozrej-
me nevzdávame, minimálne domáci zápas chceme vyhrať. Ak aj máme 
prehrať sériu, nechceme ju prehrať doma. Hlavne kvôli našim divákom, 
ktorých opäť prišlo veľa. Musíme sa pokúsiť o nemožné, so Slovanom 
sa dá vyhrať,“ veril Janko svojmu �mu a ako sa ukázalo, neboli to len slo-
vá vyrieknuté do vetra. Nakoniec sám rozhodol štvrtý duel v nájazdoch 
a zavelil tak do ďalšieho exkluzívneho obratu v play-off. 

PRAVÝ KAPITÁN
(JÁN PARDAVÝ V SEZÓNE 2010/11)

Dukla aj vďaka pomoci svojho kapitána dokázala vyhrať štyri zápasy za 
sebou a vyradiť belasých z hry. Vo vyraďovacej fáze zaznamenal Ján Par-
davý 3 body, za dva góly a jednu asistenciu, no predviedol najmä obeta-
vosť pre �m a pre hokej samotný. Išiel príkladom a ako sa zvykne často 
vravieť, kým hlava drží na ramenách, z play-off sa neodstupuje. Tohto 
hesla sa ikona Dukly držala a dala tak žiarivý príklad svojim nasledov-
níkom, ako sa postaviť k reprezentácii svojho klubu a ako zabojovať za 
jeho farby.

Ján Pardavý bude viesť ako kapitán Trenčanov aj v nasledujúcej sezóne 
a trenčianski fanúšikovia sa môžu už teraz tešiť na mnohé jeho parády. 
Na začiatku ligy oslávi hrajúca legenda klubu už 40 rokov, no jeho rých-
losť, korčuliarske schopnos�, hokejové myslenie a celkový prístup mu 
môže závidieť nejeden mladý slovenský hokejista. Po sezóne tak mohol 
vyjadriť s celkovým počínaním �mu spokojnosť: „Opro� minulému roku 
je štvrté miesto rapídnym zlepšením, takže celú sezónu môžeme hod-
no�ť pozi�vne. Chceli sme skončiť ešte lepšie, ale už sme na to jedno-
ducho nemali. Celú sezónu sme sa snažili o to, aby sme Duklu vrá�li na 
staré pozície. V priebehu sezóny to bolo rozhárané, raz lepšie, raz hor-
šie, v play-off sme si to však užili a atmosféra spred niekoľkých rokov 
sa vrá�la. V budúcej sezóne chceme byť ešte lepší.“

Marián Vychovalý

Hráči Dukly sa pripravujú na novú sezónu 2011/12
a kým oni naberajú kondíciu na tréningoch,

my sa obzrieme za minulou sezónou. 

Ján PARDAVÝ
Nar. 8.9.1971

Sezóna 2010/2011

62 zápasov 
16 gólov

33 asistencií 
49 bodov

+14 bodov v hodnotení +/-

6 víťazných gólov

3 góly v presilovkách

40 trestných minút

najviac bodov v zápase: 

2.11. vs Skalica (0+3)

10.12. vs Košice (2+1)

Kapitán Dukly – Ján Pardavý
Ján Pardavý sa pred sezónou vrá�l do Dukly po 
dvojročnej anabáze v Banskej Bystrici. Pod Ur-

pínom potvrdzoval, že stále dokáže byť lídrom 
útoku, strieľať dôležité góly a zásobovať spo-
luhráčov presnými prihrávkami. Presne to sa 
od neho čakalo aj po návrate do materského 
dresu. 

Už počas letnej prípravy neraz potešil fanúšikov 
Dukly svojimi ladnými kľučkami a driblingom 
s pukom, v čom mu patrí jedno z popredných 
miest v celej extralige. V siedmich prípravných 
stretnu�ach zaznamenal dva góly a päť prihrá-

vok, čím sa stal druhým najproduk�vnej-
ším hráčom prípravy (prvým bol 

Tomáš Klíma s 9 bodmi).

Na začiatku súťaže si tak prá-
vom vyslúžil na dres kapitánske 

céčko a zavelil do boja o body. Až 

Hráči Dukly sa pripravujú na novú sezónu 2011/12
a kým oni naberajú kondíciu na tréningoch,

my sa obzrieme za minulou sezónou. 
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Osmnáctý ročník druhého 
největšího atle�ckého 
mí�nku na českém území 
přinesl tři rekordy: Marcela 
Lus�gová překonala ten 
český o 12 se�n sekundy 
v běhu na 3 000 metrů 
překážek časem 9:41,73. 
Maxima mí�nku na Julisce 
překonali Zuzana Hejnová 
na čtvrtce překážek 
a Jaroslav Bába, který 
v domácím výškařském 

Memoriál Josefa Odložila 2011

Osmnáctý ročník ozdobily tři rekordy

sektoru potvrdil výbornou formu. Halový vicemistr 
Evropy překonal napotře� 231 cm a třikrát se neúspěšně 
pokoušel o zapsání výkonu 235 cm. „Moc jsem se na 
to nepřipravoval, byl jsem trochu utahaný, ale výhra 
v rekordu mí�nku samozřejmě potěší,“ prohlásil Bába. 

Hlavní tvář mí�nku olympijská vítězka v oštěpu Barbora 
Špotáková také vyhrála. Dvakrát překonala 64 metrů, 
v poslední sérii pokus trefila nejlépe a hodem dlouhým 
65,77 metru zaostala jen o 12 cen�metrů za nejlepším 
světovým výkonem roku. „Kdybych tady nevyhrála, 
tak bych byla hodně naštvaná,“ svěřila se Špotáková 
po prvním vítězství v sezoně. „Cí�la jsem se dobře 
a podmínky byly ideální, dobrá atmosféra, mohla jsem 

hodit dál.“ 

Jarmila Klimešová obsadila 
po výkonu 59,89 pátou 
příčku, zároveň však přišla 
o svůj juniorský národní 
rekord z roku 2000. 
Vzala jí ho Irena Šedivá, 
svěřenkyně bývalého 
trenéra Špotákové Rudolfa 
Černého, vynikajícím 
zlepšením svého osobního 
maxima na 56,38 m, čímž 
se navíc kvalifikovala na 
ME do Tallinnu. 
Hlavní závod na 1 500 
metrů, v němž Odložil 
v roce 1964 vybojoval 
stříbro na olympijských 
hrách v Tokiu, vyhrál 

 Představení hvězd mítinku

metrů, v němž Odložil 
v roce 1964 vybojoval 
stříbro na olympijských 
hrách v Tokiu, vyhrál 

 Představení hostů mítinku

Maročan Fúad El Kaam. Mílař z Dukly Praha 
Jakub Holuša si vylepšil osobní maximum 
o 37 se�n a časem 3:38,10 skončil čtvrtý, 
jen o dese�nu mu unikl mírnější limit pro 
start na MS. 
Mírnější limit na srpnové atle�cké 
mistrovství světa splnil tyčkař Jan Kudlička, 
výkon 560 cm však musí ještě zopakovat, 
aby se do Tegu podíval.

Nejlepším atletům předávali ceny a pamětní 
medaile hosté závodu. Barboře Špotákové, 
vítězce hodu oštěpem gratuloval spolu 
s legendární oštěpařkou Danou Zátopkovou 
ministr obrany Alexandr Vondra, první 
tři muže na 110 m překážek dekoroval 
náčelník Generálního štábu armádní 
generál Vlas�mil Picek, koulařům zavěsil na 
krk medaili náměstek Michael Hrbata.

Z Julisky zase na Strahov
Memoriál Josefa Odložila se koná 
každoročně od roku 1994 v Praze na počest 
tragicky zesnulého běžce Josefa Odložila 
(† 1993), který vybojoval na LOH v Tokiu 
1964 stříbrnou medaili v běhu na 1 500 
metrů. V letech 1997 - 2001 byl pořádán na 
strahovském stadionu Evžena Rošického. Od 
roku 2002 je místem konání stadion Juliska 
v Dejvicích. V roce 2003 byl mí�nk zařazen 
do kategorie IAAF Grand Prix II, později do 
EAA Premium Mee�ng.
Na armádním stadionu Dukly začala 
plánovaná rekonstrukce budovy lázní 
v květnu 2011, a její další opravy nutně 
vyženou atlety následující dva roky na 
Memoriál opět na Rošického stadion.
„Budova lázní pochází už z roku 1958,“ 
vysvětlil Jaroslav Priščák, ředitel ASC DUKLA. 
„Dosud se opravy pytlíkovaly, teď už je to 
neúnosné. Rekonstrukce, která se 13 let 
odkládala, spolkne 290 milionů korun, by 
měla skončit na konci října 2013.“

Text a foto: Ivana Roháčková

Za příjemného počasí se v pondělí 13. června 2011 na armádním stadionu Juliska 
v Praze uskutečnil Premium mí�nk Evropské atle�ky Memoriál Josefa Odložila, 
jehož spolupořadatelem je Armádní sportovní centrum DUKLA. Letošní ročník 
připravil do hlavního programu 13 disciplín.

 Oštěpařka Barbora 

Špotáková při 
vítězném pokusu

 Jaroslav Bába 

skočil do výšky 
rekord mítingu

 Báře Špotákové na 

stupních gratuloval 

ministr Vondra
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Už podľa štartovej lis�ny 
bolo zrejmé, že 30. 
ročník bude patriť medzi 
najúspešnejšie v histórii. Na 
štart najdlhšej olympijskej 
disciplíny sa postavilo 
67 chodcov z 22 krajín. 
K favoritom mali patriť 

majster sveta Austrálčan 
Deakes, Španiel Fernandéz, Mexičan Sanchéz, 
silná skupina Poliakov, na čele s obhajcom 
víťazstva Augustynom a ďalší svetoví chodci. 
Medzi top favoritov patril aj reprezentant VŠC 
DUKLA Banská Bystrica Matej Tóth, vlaňajší víťaz 
Svetového pohára. Rolu favorita začal napĺňať 
hneď od úvodných metrov a celá plejáda jeho 
konkurentov sa zoskupila síce do silnej skupinky, 
ktorá však na Mateja každým kolom strácala. 
Aj napriek tomu, že v Dudinciach sa v závere 
zdvihol silný vietor a že Matejovi na posledných 
pia�ch kilometroch dochádzali sily, bolo z toho 
jasné víťazstvo s obrovským náskokom 6:19 
min pred ôsmym z OH 2008 v Pekingu Rafalom 

Dudinská 50-ka slávila 30. výročie 
Víťazom jubilejného 30. ročníka Dudinskej päťdesiatky v chôdzi sa stal slovenský reprezentant 
Matej Tóth (VŠC DUKLA Banská Bystrica), ktorý skvelým časom 3:39:46 h zlepšil slovenský rekord.

Fedaczynským z Poľska (3:46:05) a jeho 
krajanom Rafalom Sikorom (3:46:16). Skvelým 
časom Matej Tóth výrazne zlepšil slovenský 
rekord a navyše aktuálne kraľuje svetovým 
tabuľkám. „Som šťastný, že tvrdá príprava 
priniesla ovocie. Vedel som, že som fantas�cky 
pripravený a mám na čas pod 3:40 hod., ale 
50-kilometrová trať je veľmi zradná, takže 
až teraz si môžem povedať, že som prekonal 
hranicu svetovej extratriedy, veď chodcov 
s časom pod 3:40 by som mohol narátať na 
prstoch jednej ruky. Samotné preteky som 
si vyslovene užíval, diváci vytvorili výbornú 
atmosféru. K dokonalos� a úplnej spokojnos� 
mi chýbalo už len posledných 5 kilometrov. Po 
45. kilometri mi došli sily, navyše sa zdvihol 
silný nárazový vietor a tak som musel siahnuť 
na dno svojich síl,“ zhodno�l preteky jeden 
z najlepších svetových chodcov Matej Tóth. 

Dudince potvrdili svoje postavenie v kalendári 
Európskej atle�ckej asociácie a Medzinárodnej 
atle�ckej asociácie. Už teraz môžeme 

s určitosťou tvrdiť, že v Dudinciach sa šliapala 
jedna z najkvalitnejších 50-tok roka na 
svete. Veľkú pochvalu a uznanie si zaslúžia aj 
organizátori pretekov, na čom nesie nemalú 
zásluhu aj VŠC DUKLA, ktorá toto poduja�e už 
30 rokov spoluorganizuje.

nrtm. Matej Tóth

s určitosťou tvrdiť, že v Dudinciach sa šliapala 

 Matej Tóth v cieli

Najlepší európski chodci sa stretli v pobrežnom 
meste Olhao na juhu Portugalska na 9. ročníku 
Európskeho pohára. Medzi 222 účastníkmi z 26 
krajín nechýbali pod vedením trénerského dua 
Benčíkovcov ani 8 Slováci (až siedmi z nich čle-
novia VŠC DUKLA Banská Bystrica). Najväčšia 
pozornosť a očakávania sa upierali na slovenskú 
chodeckú jednotku Mateja Tótha, ktorý spolu 
s Antonom Kučmínom štartoval na 20 km.
Od rána na trať svie�lo ostré južanské slnko, kto-

Európsky pohár v chôdzi, Olhao (Portugalsko)
Ďalší významný úspech Mateja Tótha
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Pre spestrenie prvého kola súťaže sme využili 
prítomnosť dvoch dobrovoľníčok Európskej 
dobrovoľníckej služby z Turecka a Lotyšska, 
ktoré boli na hosťovaní v CVČ – JUNIOR a ktoré 
pre súťažné družstvá pripravili zábavnú hru. 
V druhom kole čakala na súťažné družstvá 
plavecká štafeta, ktorá preverila plaveckú 
a fyzickú zdatnosť.
Tre�e kolo bolo v zábavnejšom duchu, družstvá 
si zasúťažili v bowlingu.
Štvrté kolo súťaže SŠ a ŠI bolo venované 
Banskobystrickému samosprávnemu kraju. 
Každé družstvo vo vedomostnom kvíze malo 
pripravených desať otázok o historických, 
kultúrnych a prírodných osobitos�ach nášho 
kraja. Všetky súťažné družstvá preukázali veľmi 
dobré vedomos� a znalos� kraja, v ktorom žijú 
alebo študujú. Súčasťou štvrtého kola boli aj 
zábavné súťaže, v ktorých súťažiaci preukázali 
šikovnosť, zručnosť a fyzickú zdatnosť. Víťazné 
družstvo bolo ocenené sladkými odmenami. 

Piate kolo súťaže sa uskutočnilo v areáli 
VŠC DUKLA Banská Bystrica na Š�avničkách. 
Zmiešané šesťčlenné družstvá súťažili v letnom 
biatlone. Každý člen družstva absolvoval tri 
dvestometrové okruhy s dvomi streľbami. 
Víťazmi tohto kola sa stalo družstvo ŠI vo 
Zvolene, na druhom mieste sa umiestnili žiaci 
a žiačky SOŠ Tajovského 30 a na treťom mieste 
družstvo ŠI pri SOŠ pod Bánošom. Pre väčšinu 
súťažiacich bol zážitok vyskúšať si svoje 
schopnos� v streľbe na pretekárske terče a zo 
skutočných biatlonových zbraní. Spestrením 
bola aj účasť reprezentanta Slovenska v biatlone 
a účastníka olympiády Dušana Šimočka, ktorý 

„Čo všetko vedia a dokážu študen�?“

ukázal súťažiacim svoju biatlonovú pušku, 
s ktorou preteká a porozprával im o svojich 
skúsenos�ach a zážitkoch z pretekov. 

Finále súťaže „Čo všetko vedia a dokážu 
študen�?“ sa uskutočnilo 10. 5. 2011 
v Robotníckom dome za účas� pia�ch 
osemčlenných družs�ev. Obsahom 
posledného finálového kola boli: vedomostný 
kvíz o Vojenskom športovom centre DUKLA 
Banská Bystrica a OS SR, športové a zábavné 
súťaže, ktoré sa uskutočnili v príjemnej 
súťažnej atmosfére. Na základe výsledkov 
z predchádzajúcich kôl a bodov získaných 

vo finále sa víťazom V. ročníka súťaže stalo 
družstvo školského internátu na Ulici J. 
Švermu 14 vo Zvolene, na druhom mieste sa 
umiestnilo družstvo školského internátu pri 
SOŠ pod Bánošom v B. Bystrici a tre�e miesto 
obsadili žiaci a žiačky školského internátu 
Internátna 4, Banská Bystrica. Na štvrtom 
mieste sa umiestnilo družstvo SOŠ, Tajovského 
30, B. Bystrica a piate miesto obsadilo družstvo 
SOŠ stavebnej v Kremničke. Družstvá na 1. až 
3. mieste boli ocenené diplomami vedúceho 
odboru vzdelávania a ľudských zdrojov 
BBSK, pohármi za 1. až 3. miesto, nákupnými 
poukážkami od CVČ – JUNIOR a cenami od 
sponzorov a partnerov poduja�a. Víťazné 
družstvo okrem toho získalo putovný pohár 
riaditeľky CVČ – JUNIOR. Družstvá na štvrtom 
a piatom mieste boli ocenené diplomami 
a cenami od sponzorov a partnerov poduja�a. 
Družstvá na prvom a druhom mieste budú 
reprezentovať Banskobystrický kraj na 
vojensko-brannom Kempe 2011 na Leš�.

Viktor Šokotko
CVČ JUNIOR

Centrum voľného času – JUNIOR v Banskej Bystrici v spolupráci s Okresnou vojenskou správou, 
Parkom kultúry a oddychu a Vojenským športovým centrom DUKLA Banská Bystrica pripravili 
pre žiakov a žiačky stredných škôl a školských internátov piaty ročník tejto populárnej súťaže. 
Od októbra 2010 do mája 2011 šesťčlenné zmiešané súťažné družstvá získavali nové vedomos�, 
preukazovali svoju šikovnosť, zručnosť, fyzickú zdatnosť a mládežnícky elán pri plnení úloh, ktoré 
pre nich pripravili organizátori súťaže. Tohto ročníka sa zúčastnili družstvá Školského internátu 
na Švermovej ulici vo Zvolene, Školského internátu na Internátnej ulici v Banskej Bystrici, SPŠ J. 
Murgaša v Banskej Bystrici, školského internátu pri SOŠ pod Bánošom v Banskej Bystrici, SOŠ 
stavebnej v Kremničke a Školského internátu pri SOŠ na ulici Tajovského 30 v Banskej Bystrici.

ré všetkým chodcom výrazne sťažilo situáciu.
Dali sa očakávať pomalšie, tak�cké preteky. 
V čele sa vytvorila veľká skupina so všetkými 
favoritmi, medzi ktorými nechýbalo ani naše 
želiezko v ohni, Matej Tóth. Postupne sa mierne 
zrýchľovalo a skupinka sa stále zmenšovala, Ma-
tej bol však stále v čele. „Tempo mi vyhovova-
lo. Často som bol aj dosť inicia�vny a diktoval 
ho. Keď sme prišli na 15. kilometer a v skupin-
ke sme zostali len šies� a ja som sa stále cí�l 

výborne, veril som, že môžem získať medailu,“ 
komentoval priebeh pretekov Tóth. Po 16. kilo-
metri nastúpil úradujúci európsky šampión Rus 
Jemelyanov, jeho tempo skupinku úplne roztr-
halo a o víťazovi nebolo pochýb. Veľká dráma sa 
však schyľovala v boji o medaile. V trojčlennej 
skupine za Rusom bol aj náš Matej Tóth, všetko 
sa malo rozhodnúť v poslednom kilometri. „Po 
prvom nástupe Španiela Sanchéza, ktorý sme 
všetci zachy�li, som asi 500 m pred koncom na-
stúpil do finišu. Dostal som sa do mierneho ná-
skoku a aj keď Poliak Jelonek sa nechcel vzdať, 
v záverečnej rovinke som mu už nedal šancu,“ 
priblížil záver pretekov slovenský reprezentant.  
V cieli sa tak Matej tešil zo striebornej medaily. 
Zároveň sa stal najúspešnejším Slovákom his-
tórie v Európskom pohári (doteraz najlepšie 4. 
miesto Igora Kollára v roku 1996). 
„Samozrejme som šťastný a spokojný. Po mi-
nuloročnom víťazstve na Svetovom pohári je 
to môj najväčší úspech, navyše v mojej slabšej 
disciplíne na 20 km, o to viac si to cením. Teším 
sa aj z toho, že som sa dokázal vyrovnať z tla-
kom a očakávaniami. V tejto situácii som bol na 
vrcholnom poduja� prvýkrát a pred majstrov-
stvami sveta je to pre mňa cenná skúsenosť, 
ktorá mi dodáva sebavedomie.“
V pretekoch sa nestra�l ani náš druhý repre-
zentant Anton Kučmín, ktorý obsadil slušné 17. 
miesto, čím obhájil pozíciu z minuloročných ME. 
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Jubilanti
22 23

29. 4. 1941

1958 – 1961 poslucháč Vojenského učilišťa Vyškov ma Morave
1961 – 1965 veliteľ čaty vo vojenskom útvare Klatovy
1965 – 1969 náčelník telesnej prípravy 71. výsadkárskeho práporu  
 v Prostějove
1969 – 1975 učiteľ telesnej výchovy vo vojenskom gymnáziu SNP  
 Banská Bystrica
1975 – 1990  z kádrových dôvodov prepustený zo služobného pomeru,  
 po celú dobu pracoval v autoškole vo funkcii zástupcu  
 riaditeľa 
1990 – 1995 rehabilitovaný, prijatý do služobného pomeru   
 a ustanovený na funkciu zástupcu náčelníka pre výučbu  
 vo vojenskom gymnáziu SNP Banská Bystrica
1995 – 1999 veliteľ AŠK Dukla Trenčín

 Počas celého pôsobenia v úlohe profesionálneho vojaka nebol 
zaradený v systéme vrcholového športu ako ak�vny športovec. Športu 
sa venoval iba na amatérskej úrovni. Obľúbil si vytrvalostné bežecké 
disciplíny, hlavne beh na lyžiach, ale bol predovšetkým všestranným 
športovcom. V roku 1962 bol v širšom výbere družstva parašu�zmu 
v príprave na majstrovstvá spriatelených armád a v rokoch 1963 a 1964 
reprezentoval Čs. armádu vo vojenskom trojboji. Na majstrovstvách 
spriatelených armád vo vojenskom trojboji vo Wroclavi v roku 1964 
obsadil v disciplíne hod granátom 2. miesto a v celkovom poradí skončil 
na 12. mieste. Ak�vne sa venoval biatlonu, bol pri jeho počiatkoch, keď 
sa strieľalo ešte z veľkorážových zbraní. V rokoch 1980 – 85 bol vedúcim 
tréningového strediska mládeže pri OV Zväzarmu v Banskej Bystrici. V 
roku 1966 začal diaľkovo štúdium na FTVŠ Karlovej univerzity v Prahe, 
ktoré úspešne ukončil v roku 1972. Vojenskú kariéru ukončil vo funkcii 
veliteľa AŠK Dukla Trenčín.
 
 Aký je najkrajší moment Vašej funkcionárskej kariéry?
Počas môjho pôsobenia veliteľa AŠK Dukla Trenčín mám nezabudnuteľné 
zážitky pri zisku medailí našich športovcov. Striebro kanoistu Slavomíra 
Kňazovického na olympijských hrách v Atlante, zisk majstra sveta 
vzpierača Mar�na Tešoviča, majstra sveta v kulturis�ke Horvátha 
a množstvo medailí z majstrovs�ev sveta a Európy Petra Jurčíka v rádio-
orientačnom behu. 

Čo hovoríte na vývoj v DUKLE teraz?
Samozrejme, že sledujem situáciu vo VŠC DUKLA a vôbec to súčasným 
funkcionárom nezávidím. Na jednej strane zlepšujú materiálne 
a tréningové podmienky športovcov, ale sa obávam, že o nejaký krátky 
čas nebudú mať koho trénovať. Záujem mládeže o šport neustále klesá, 
šport na školách nefunguje, premyslený, efek�vny systém prípravy 
mladých športovcov neexistuje a výsledkom celého procesu je absolútny 
nedostatok mladých, nádejných športovcov vhodných na prija�e do VŠC.
Napriek týmto pesimis�ckým úvahám želám funkcionárom a športovcom 
VŠC, aby ešte dlho šírili slávu armádneho a slovenského športu, lebo bez 
DUKLY pomaly, ale isto zaniknú individuálne športy na Slovensku.

Fran�šek
Lacko

Miroslav
Mar�nák
18. 6. 1936

 Strednú školu zemědelskú vyštudoval v Rožnově pod 
Radhoštěm v roku 1951-1955. Tu začal ak�vne so športom, ktorý si vybral 
a sprevádzal ho celým životom. Od detstva to bolo lyžovanie a najviac 
práve v Rožnove sa zadíval do širokých skokanských lyží. V pretekoch to 
skúšal ako združenár, ba aj ako zjazdár, ale najväčšie úspechy ako pretekár 
a potom ako tréner zožal v skokoch na lyžiach. V roku 1956 nastúpil na 
voj. základnú službu do Liberca, kde sa v tejto dobe aj slúžilo, ale mal 
možnosť športovať, a to plne využil. V Liberci zotrval do roku 1965, kedy 
ako prvý z pretekárov v bývalom Československu ukončil FTVŠ UK v Prahe. 
Počas 10-�ch rokov v Liberci v Dukle sa vypracoval na reprezentanta 
v severskej kombinácii – združenára a neskoršie od roku 1961 do 1965 
ako skokan špecialista. Reprezentoval na viacerých medzinárodných 
pretekoch, majstrovstvách sveta v roku 1962 v Zakopanom, kde bol 
najlepší z Čechoslovákov na veľkom mos�ku na 20. mieste.

 Je to 45 rokov, čo Miroslav Mar�nák 1. 2. 1966 so štyrmi 
skokanmi na základe trojstrannej dohody a odporučenia zväzu lyžiarov 
prišiel do Banskej Bystrice budovať nové družstvo skokanov na Slovensku, 
s výhľadovým cieľom vyrovnať sa družstvu Liberca. Od prvej chvíle začali 
budovať so skokanmi mos�k P-70 na neďalekých Králikoch, kde boli 
a sú ideálne podmienky pre mos�k a pre prevádzkovanie tohto športu. 
Neskoršie sa pus�l aj do budovania veľkého mos�ka P-90, kde je v dnešnej 
dobe rekord 145 m a po dokončení profilu a spustenia prevádzky patril 
medzi najväčšie mos�ky na svete. Žiaľ, sen o dobudovaní areálu sa 
nenaplnil. Pôsobil v rôznych funkciách ako napr. tréner, starší tréner, 
asistent reprezentácie, prvý predseda skokanského úseku na Slovensku, 
štýlový rozhodca FIS, technický delegát FIS, autor a zakladateľ spoločne 
s pánom Štefanom Slivkom „Slovenskej ligy mládeže“, staviteľ mos�kov 
nielen na Králikoch, ale i na Žltých Pieskoch a v blízkom okolí. 
So svojimi zverencami veľmi rýchlo dosiahol pozoruhodné športové 
výsledky.  Za svoju prácu trénera a funkcionára bol viackrát ocenený 
rôznymi �tulmi a oceneniami. Stále sú vzácne jeho rady a pomoc v hnu�, 
i keď skoky prežívajú obrovskú krízu.

Aký bol najkrajší moment Vašej funkcionárskej kariéry?
Musím povedať, že tých momentov bolo viac, i keď samozrejme dodnes 
rezonuje prvý �tul Majstra sveta Karla Kodejšku v roku 1975 pre Duklu 
i samotné mesto Banská Bystrica, ako i ten fakt, že Karel sa stal prvým 
Duklákom, ktorý bol najúspešnejším športovcom roka vtedajšej ČSSR za 
rok 1975. Potešilo ma, keď sa podarilo môjmu trénerovi Petrovi Schlankovi 
v roku 1987 získať �tul Majstra sveta s Jirkom Parmom. Podieľal som sa 
na výchove viacerých trénerov, ktorí viedli reprezentácie, najviac sa však 
darilo Petrovi Schlankovi. Reprezentační tréneri boli: Ján Tánczos, Ján 
Jelenský, Jozef Lepko, Emil Babiš, Vladimír Čunderlík, bývalí príslušníci 
Dukly. Boli to krásne momenty, keď chlapci nosili medaily zo ZOH, MS, 
SP, spartakiád spriatelených armád. Nezabudnuteľné chvíle a zážitky boli 
pre mňa ZOH v Lillehammeri v roku 1994, kde som pôsobil ako štýlový 
rozhodca FIS.
Mám však aj ťažké srdce, veľký bôľ. Celý život som sa venoval lyžovaniu, 
a tu konkrétne v Banskej Bystrici okrem trénerskej práce som pôsobil 
v rôznych funkciách. Práca sa mi páčila a darilo sa mi. No nepodarilo sa 
mi vybudovanie areálu skokanských mos�kov na Králikoch a musím len 
trpko konštatovať, že mos�ky chátrajú. Po rozdelení ČSSR v roku 1993, 
slovenská armáda, štát a ani mesto nebolo ochotné investovať finančné 
prostriedky na dokončenie a dobudovanie areálu, čo je pre mňa veľké 
sklamanie.  

Čo hovoríte na vývoj v DUKLE teraz?
Som rád a vďačný za každý pekný výsledok. Som hrdý na tak obrovský 
počet vzácnych kovov zo ZOH, MS, SP. Gratulujem! Dokonca po 7. ročnej 
prestávke máme aj skokana Tomáša Zmoraya v DUKLE, účastníka ZOH 
a MS. Je to pre neho veľmi ťažké, držím mu palce.
Mrzí ma, že chýba mládež a kladiem si otázku: pri tomto systéme 
a zabezpečení športu zo strany štátu, dokedy bude DUKLA tak báječnou 
DUKLOU? Aj Vám všetkým držím palce a prajem Vám, aby Vám to čo 
najdlhšie vydržalo. Veľa zdravia a úspechov!

Dušan
Šimočko 
22. 5. 1951 
1970 – 1972  vojak základnej služby AS Dukla Banská Bystrica 
1972 – 1978  inštruktor športu – branné viacboje, biatlon
1978 – 1994  tréner biatlonu – vojak v ďalšej činnej službe 
1994 –            tréner biatlonu – občiansky zamestnanec 

 Od roku 1967 sa začal ako dorastenec venovať letným a zimným 
branným pretekom -  biatlonu. V roku 1970 nastúpil na ZVS v Dukle B. Bystrica 
ako športovec veľkorážneho a malorážneho biatlonu. V tejto disciplíne bol 
reprezentant ČSSR, niekoľkokrát získal �tul majstra ČSSR, bol mu udelený 
�tul Zaslúžilý majster športu. V r. 1975 bol účastník predolympijských 
hier s umiestnením do 30. miesta. V roku 1976 bol kandidát na OH 
v Innsbrucku, v nominácii bol na 3. mieste. Od roku 1978 z pozície 
inštruktor športu v ASVŠ Dukla Banská Bystrica je nepretržite  zamestnaný 
ako tréner oddielu biatlonu.

Trénerská činnosť: Mladší  tréner pri mužoch v Dukle Banská Bystrica, 
ale aj pri reprezentácii v ČSSR, 1992 ZOH Albertville (asistent trénera). 
Reprezentačný tréner mužov slovenskej reprezentácie – ZOH Lillehammer 
1994. Asistent trénera reprezentantov, ktorí dosiahli výraznejšie výsledky 
– Skalník, Jureček, Zelinka – účastníci MS a ZOH. V rokoch 1995 až 2005 
reprezentačný tréner mládež a juniorov: 
Nositeľ �tulu Zaslúžilý tréner, bronzového odznaku SZB 
Ocenenie r. 2011 - SOV bronzový odznak.

Úspechy mojich zverencov

EYOD: bronzová medaila v kategórii miešané štafety Haazová, 
Valenčinová, Timko, Reguly, v roku 1999 zlatá medaila v miešanej 
štafete v zložení Šimočko ml., Hasillová, Slezáková, Kazár 

ME: r. 2000 - strieborná medaila štafety Goč Matúš, Kazár Matej, 
Šimočko Dušan ml., Ma�aško Miroslav; Šimočko Dušan ml. 4. miesto – 
rýchlostné preteky, 4. miesto – s�hacie preteky, 6. miesto vytrvalostné 
preteky

MS: r. 2001 - Kazár Matej 5. miesto rýchlostné preteky

ME: r. 2002 - Šimočko Dušan ml.- 2. miesto s�hacie preteky, 3. miesto 
rýchlostné preteky, celkový víťaz Európskeho pohára v kategórii 
juniorov, Kazár Matej - 5. miesto s�hacie preteky a rýchlostné preteky

MS: r. 2003 - Ma�aško Miroslav 2. miesto a ME 2. miesto, Kazár Matej- 
5. miesto s�hacie preteky

Na pretekoch európskych a svetových pohárov Kazár Matej, Šimočko 
Dušan ml., Ma�aško Miroslav dosahovali výsledky s umiestnením do 
6. miesta. 

ME: r. 2004 - Kazár Matej -1. miesto vytrvalostné preteky, 4. miesto 
rýchlostné preteky, 6. miesto s�hacie preteky,  Šimočko Dušan ml. – 3. 
miesto vytrvalostné preteky, 2. miesto v letnom biatlone 

ZOH Torino 2006 - asistent trénera pri mužoch, 5. miesto Ma�aško 
Marek vytrvalostné preteky

MS: r. 2010 - letný biatlon kolieskové lyže - Šimočko Dušan. ml. 
1.miesto rýchlostné preteky a 4. miesto s�hacie preteky, miešané 
štafety 3. miesto

ZOH Vancouver 2010 – osobný tréner  syna Dušana Šimočku ml., 18. 
miesto vytrvalostné preteky

Aký je najkrajší moment Vašej športovej kariéry? 
Keď som nastúpil na ZVS, boli to začiatky biatlonu na Dukle, kde som 
bol medzi prvými pretekármi. Na všetky roky pôsobenia v Dukle mám 
dobré spomienky. Najkrajšie obdobie boli roky 1974 až 1977, keď sme 
sa presadzovali do reprezentačných družs�ev v ČSSR pod vedením 
trénera L. Mundila. Ako tréner som mal vždy najväčšiu radosť, keď sa 
moji zverenci umiestňovali na MSJ a MEJ do 6. miesta, najčastejšie to boli 
Šimočko Dušan ml., Kazár Matej a Ma�aško Miroslav, ktorí sú v súčasnos� 
reprezentantmi SR v seniorskej kategórii.

Čo hovoríte na dnešnú DUKLU?  
Má stále svoj kredit, pretože športovci tohto strediska dosahujú sústav-
ne kvalitné výsledky na medzinárodných športových poduja�ach.  Žiaľ 
absentuje väčšia pod-
pora športu nielen 
v Banskej Bystrici, ale 
i na celom Slovensku. 
Vidím riešenie tej-
to situácie v návrate 
k mládežníckemu špor-
tu na školách, ako aj 
v našom VŠC.
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VÝSLEDKY VŠC DUKLA BANSKÁ BYSTRICA 13. 3. – 19. 6. 2011

Atle�ka

Medzinárodné preteky

Dudince 26.3.

1.m. Matej Tóth 50 km chôdza

2.m. Peter Tichý 10 km chôdza, juniori

3.m. Nikola Piliarová 5 km chôdza, dorastenci

Athens (USA) 10.4. 1.m. Mar�na Hrašnová kladivo

Daegu (Korea)  14.5.
4.m. Mar�na Hrašnová kladivo

5.m. Renáta Medgyesová diaľka 

Kalamata (Grécko) 4.6. 2.m. Jana Velďáková diaľka

Rabat (Maroko) 5.6. 2.m. Dana Velďáková trojskok

Praha (Česko) 7.6. 2.m. Renata Medgyesová diaľka

Race Walking Challenge

Rio Maior (Portugalsko) 10.4. 4.m. Matej Tóth 20 km chôdza 

Európsky pohár v chôdzi

Olhao (Portugalsko)  21.5. 2.m. Matej Tóth 20 km chôdza

Biatlon

Svetový pohár

Oslo (Nórsko)
17.- 20.3.

1.m. Anastasia Kuzminová s�hacie preteky 

4.m. Anastasia Kuzminová rýchlostné preteky

15.m. Pavol Hurajt rýchlostné preteky

Cyklis�ka

Medzinárodné etapové preteky

Maroko
27.3.-3.4.

3.m. Maroš Kováč 3. etapa

2.m. Mar�n Mahďar 4. etapa

9.m. Maroš Kováč 4. etapa

11.m. Maroš Kováč 5. etapa

10.m. Mar�n Mahďar 7. etapa

11.m. Maroš Kováč 7. etapa

2.m. Matej Jurčo 8. etapa

8.m. Maroš Kováč 9. etapa

8.m. Matej Jurčo celkové hodnotenie

Džudo

Majstrovstvá Európy

Istanbul (Turecko) 22.-24.4. 5.m. Milan Randl do 90 kg 

Svetový pohár

Baku (Azerbajdžan) 6.-8.5. 5.m. Milan Randl do 90 kg

Bukurešť (Rumunsko) 5.6. 3.m. Milan Randl do 90 kg

Tallin (Estónsko) 12.6. 3.m. Milan Randl do 90 kg

 Gymnas�ka

Svetový pohár

Paríž (Francúzsko) 18.-20.3.
10.m. Samuel Piasecký hrazda

12.m. Samuel Piasecký bradlá

Majstrovstvá Európy 

Berlín (Nemecko) 5.-10.4. 12.m. Samuel Piasecký viacboj

Karate

Majstrovstvá Európy

Zürich (Švajčiarsko) 5.5. 8.m. Kaludio Farmadín kumite, do 84 kg

Medzinárodný turnaj

(Srbsko) 2.m. Klaudio Farmadín do 74 kg

Kulturis�ka

Majstrovstvá Európy

Sofia (Bulharsko) 22.5. 1.m. Štefan Havlík do 100 kg 

Moderný päťboj

Medzinárodné preteky

Budapešť (Maďarsko) 
18.-20.3.

7.m. Lucia Kršňáková päťboj

9.m. Elka Sedíleková päťboj

Szekesfehérvár (Maďarsko) 20.-22.5. 1.m. Elka Sedíleková päťboj, juniorky

Plávanie

Medzinárodné preteky

Viedeň (Rakúsko) 4.-5.6. 1.m. Roman  Kučík 50 m voľný spôsob

Rýchlostná kanois�ka

Svetový pohár

Poznaň (Poľsko) 6.-8.5. 2.m. Peter Gelle K1, 500 m

Račice (Česko) 20.-22.5.

3.m. Peter Gelle K1, 500 m 

5.m. Marián Ostrčil C1, 5 000 m 

8.m. Ras�slav Kohút C1, 500 m 

Duisburg (Nemecko) 
26.-29.5.

1.m. Peter Gelle K1, 500 m

7.m. Marián Ostrčil C1, 500 m

7.m. Mar�n Jankovec, 
         Tomáš Mar�nek K2, 500 m

Vodný motorizmus

Majstrovstvá sveta

Jedovnice (Česko) 4.-5.6. 2.m. Marián Jung O - 700

Majstrovstvá Európy

Brodenbach (Nemecko) 28.-29.5. 8.m. Michal Košút OSY 400 

Znin (Poľsko) 19.6. 1.m. Marián Jung O - 700

Vodný slalom

Seu d´Urgell
(Španielsko)  10.-12.6.

2.m. Alexander Sla�ovský C1

3.m. Elena Kaliská 3x K1

3.m. Tomáš Kučera
         Ján Bá�k 3x C2

4.m. Michal Mar�kán,
         Alexander Sla�ovský 3x C1

8.m. Mar�n Halčin K1

Vzpieranie

Majstrovstvá Európy

Kazaň (Rusko)
11.–17.4.

4.m. Richard Tkáč dvojboj, do 77 kg

4.m. Richard Tkáč nadhod, do 77 kg

8.m. Richard Tkáč trh, do 77 kg

12.m. Mar�n Tešovič dvojboj, do 105 kg

12.m. Mar�n Tešovič trh, do 105 kg

13.m. Mar�n Tešovič nadhod, do 105 kg

Športová streľba

Svetový pohár

Sydney (Austrália) 
21.-27.3.

4.m. Jozef Gönci LM 3x 40, limit na OH 

5.m. Juraj Tužinský VzPi 60

5.m. Jozef Gönci LM 60

Fort Benning (USA) 16.-22.5. 10.m. Jozef Gönci VzPu 60

Medzinárodné preteky

Plzeň (Česko) 4.-8.5.

6.m. Zoltán Baláž LM 3x 40

2.m. Peter Jurčo VzBT 30+30

9.m. Juraj Tužinský VzPi 60

8.m. Ivana Švecová Špu 60

Zápasenie

Majstrovstvá Európy

Dortmund (Nemecko) 1.-7.4. 10.m. Vojtech Jakus gréckorímsky štýl, do 74 kg

Medzinárodný turnaj

Poreč (Chorvátsko) 3.m. Maté Hencz gréckorímsky štýl, do 74 kg

28.4.-1.5. 3.m. Norbert Hosznedl gréckorímsky štýl, do 60 kg

Zjazdové lyžovanie

Svetový pohár

Lemerheide
(Švajčiarsko) 18.3.

3.m. Veronika Zuzulová slalom

5.m. Veronika Zuzulová slalom, celkové umiestnenie

Rogla (Slovinsko) 20.3. 12.m. Adam Žampa slalom

FIS preteky

Alpe di Pampeago (Taliansko) 31.3.-1.4. 2.m. Adam Žampa slalom

Zjazd na divokej vode

Majstrovstvá sveta

Augsburg (Nemecko) 
11.-13.6.

1.m. Šutek- Grega, Kunhart- Šoška 3x C2, šprint, hliadky

5.m. Matúš Kunhart - Peter Šoška C2, šprint

7.m. Ján Šutek – Štefan Grega C2, šprint

Majstrovstvá Európy

Kraljevo (Srbsko) 11.-15.5.

1.m. Šutek- Grega, Kunhart- Šoška 3x C2, zjazd, hliadky

3.m. Matúš Kunhart- Peter Šoška C2, šprint

5.m. Ján Šutek – Štefan Grega C2, zjazd

5.m. Ján Šutek – Štefan Grega C2, šprint

7.m. Matúš Kunhart – Peter Šoška C2, zjazd

Očakávané športové akcie júl – september 2011 

Júl:
1. – 3. 7. 2011 - ME do 23r. a juniorov v rýchlostnej kanois�ke – Záhreb 

6. – 10. 7. 2011  - Majstrovstvá sveta do 17 rokov v atle�ke  – Lille, Francúzsko 
6. – 11. 7. 2011 – MS v plávaní v dlhom bazéne 50m – Šanghaj, Čína

15. – 17. 7. 2011 – ME do 23 rokov vo vodnom slalome – Banja Luka, Bosna a Hercegovina
15. – 17. 7.2 011 - Majstrovstvá Európy v cyklis�ke, Taliansko

16. – 24. 7. 2011 - Svetové vojenské hry CISM – Rio de Janeiro, Brazília
14. – 17. 7. 2011 - Majstrovstvá Európy do 23 rokov v atle�ke  – Ostrava, Česko

21. – 24. 7.  2011 - Majstrovstvá Európy juniorov – Tallin, Estónsko 

August:
31. 7. – 14. 8. 2011 - ME športovej streľbe – Belehrad, Srbsko

5. – 7. 8. 2011 – MS do 23r. a juniorov v rýchlostnej kanois�ke – Trakai, Litva
12. – 23. 8. 2011 - Svetová univerziáda – Čína

18. – 21. 8. 2011 – MS v rýchlostnej kanois�ke – Szeged, Maďarsko 
23. – 28. 8. 2011 - MS v jude,  Paríž, Francúzsko

27. 8. – 4. 9. 2011 - Majstrovstvá sveta v atle�ke – Daegu, Kórea

September:
7. – 11. 9. 2011 – MS vo vodnom slalome – Čunovo 

11. – 18. 9. 2011 - MS v zápasení - v.š., gr.š. – Turecko
16. – 18. 9. 2011 - ME v džude  juniorov - Lommel 

17. 9. 2011 - Praha – K. Vary – Praha - v cyklis�ke, Česko
24. 9. 2011 - Majstrovstvá sveta v cyklis�ke – Dánsko

10. – 18. 9. 2011 - ME do 23r. a juniorov  vo vzpieraní – Bukurešť, Rumunsko
September 2011 - MS v kulturis�ke žien, Srbsko

„Sme veľmi spokojní, pred pretekmi sme s ta-
kýmto úspechom ani nepočítali, veď vlastne 
malo ísť iba o skúšku, čo dokážeme,“ povedal 
po pretekoch pre agentúru SITA „háčik“ lode 
Peter Gelle (VŠC DUKLA). „Po rozjazdách, 
v ktorých sme triumfovali, som bol op�mis-
tom a pomýšľal som na medailu, ale keď som 
si to potom s odstupom času prepočítal, tak 
som prestal veriť tomu, že dosiahneme tak 
vysoko. O to väčšiu radosť teraz obidvaja 
máme,“ pridal sa Erik Vlček. 

Obaja tvrdili, že ich jazda nebola ideálna. „Veď 
sme spolu absolvovali iba pár tréningov, ne-
mohlo to byť ešte stopercentné,“ hovoril Peter 
Gelle. „Už asi po sto metroch som zavadil pád-
lom o loď a na také dva-tri zábery ma to to-
tálne rozhodilo. Našťas�e nám súperi neušli. 
V závere sme s nimi držali krok a nakoniec 
bola z toho medaila. V dnešnej konkurencii je 
to veľký úspech,“ doplnil skúsený zadák lode 
Erik Vlček. 

Obaja sa zhodli v tom, že toto ešte nebolo ich 
posledné slovo. Cí�li, že nebyť drobných chybi-
čiek, mohlo byť z toho aj zlato. „Nechceme te-
raz v eufórii hovoriť, čo bude ďalej. Musíme si 
to všetko nechať uležať v hlave. Určite by sme 
to chceli skúsiť aj na olympijskom kilometri, 
ale nepredbiehajme, počkajme pár dní,“ sna-
žil sa držať pod pokrievkou tajomstvo Peter 
Gelle. „Ja už som viac-menej rozhodnutý, ale 
naozaj teraz ešte nechcite odo mňa, aby som 
povedal, ako to bude. Potrebujeme si v pokoji 
na to sadnúť, predebatovať, potom povieme 
viac,“ uzavrel Erik Vlček. 

V desiatke najlepších bol ešte kanoista Marián 
Ostrčil, ktorý finišoval v pretekoch C1 na 5000 
m ôsmy. V porovnaní s jeho vlaňajším bronzom 
v tejto disciplíne je to však aj uňho ústup z po-
zícií. 

Rýchlostná kanois�ka:
Striebro pre Gelleho s Vlčekom v K2

2. miesto Peter GELLE K2, 500 m

8. miesto Marián OSTRČIL C1, 5 000 m 

8. miesto Ľubomír HAGARA C1, 200 m

9. miesto Mar�n JANKOVEC - Tomáš MARTINEK K2, 1 000 m

11. miesto Mar�n JANKOVEC K1, 500 m

12. miesto Peter GELLE K1, 1 000 m

12. miesto Peter GELLE K1, 5 000 m

BELEHRAD 19. júna (SITA) - Slovenský mužský dvojkajak s posádkou Peter Gelle - Erik Vlček ob-
sadil vo finále K2 mužov na 500 m na XIII. majstrovstvách Európy v rýchlostnej kanois�ke v srb-
skom Belehrade druhé miesto a pri svojej spoločnej premiére na medzinárodnej scéne vybo-
joval striebornú medailu. Zvíťazili obhajcovia zlata z minuloročného šampionátu v španielskej 
Trasone Bielorusi Vadim Machnev s Romanom Piatrušenkom. Slovenská novozložená zostava za 
nimi zaostala o 246 �sícin sekundy (0,246 s). 

 Peter Gelle
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Za účas� stoviek de� 
z oblas� Pliešovskej kotliny sa v príjemnom jarnom 
počasí konal na ZŠ Dobrá Niva 5. ročník školských olympijských hier. 
De� zo základných škôl z Pliešoviec, Babinej, Jarabej, Podzámčoku, Sásy 
a Dobrej Nivy pretekali v rozmanitých športových odvetviach. Medaily 
sa získavali v atle�ke, futbale, volejbale, vybíjanej. Význam poduja�a 
podčiarkli aj vzácni hos�a z oblas� športu, regionálnej poli�ky a školstva. 
Svojou troškou podporilo toto milé poduja�e aj VŠC DUKLA Banská 
Bystrica účasťou svojich športovcov,  ktorí sú spä� s týmto regiónom 
– Miloš Bátovský a Matej Tóth. Chodci, obaja dvojnásobní olympionici, 
sa s deťmi a učiteľmi podelili o svoje športové skúsenos�, počas súťaží 

Školské olympijské hry
Pliešovskej kotliny

ich povzbudzovali, radili. Matej Tóth vo svojej reči počas 
otváracieho ceremoniálu vyzdvihol počet de�, ich chuť športovať 

a všetkým zaželal veľa úspechov a hlavne súťaženie v duchu fair-
play. Počas otvorenia hier, ktoré bolo réžiou takmer totožné ako ho 

poznáme z veľkých olympijských hier, sme mali možnosť vidieť kultúrny 
program, vztyčovanie olympijskej vlajky, štafetu s olympijskou pochodňou, 
zapaľovanie ohňa, vypúšťanie balónov, ohňostroj a sľub športovcov 
a rozhodcov a oficiálne otvorenie hier predsedom organizačného výboru 
v osobe riaditeľky školy Dobrá Niva.   
Potom sa už de� rozbehli na svoje stanoviš�a a začalo veľké súťaženie. 
Nie je dôležité, kto vyhral. V ten deň vyhrali všetci, ktorí sa zapojili do 
olympijskej myšlienky a svojou snahou sa pričinili o nevšedný športový 
zážitok.

Matej Tóth


