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17. ročník Športovej 
olympiády materských 
škôl sa uskutočnil
21. júna v Športovej hale 
DUKLA za účasti
25 materských škôl. 

Súťažilo sa v behu
na 20 m, skok z miesta
a hod loptičkou.
Víťazom sa stala
MŠ Radvanská 26,
i keď víťazmi boli
všetky deti.
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Editoriál
Po dvoch rokoch je DUKLA a jej športovci opäť pred najväčším svetovým športovým podujatím. Máme 
za sebou náročné kvalifikačné súboje, plnenie kritérií a limitov. Aj o nich si budete môcť na najbližších 
stranách prečítať. Naši športovci v nich potvrdili, že v každej olympijskej výprave tvoria podstatnú časť. 
Veríme, že po záverečnom ceromoniály si budeme môcť povedať, že nielen čo sa týka počtu, ale aj 
výsledkami budú športovci DUKLY oporou slovenskej výpravy.
DUKLA má však za sebou aj inú významnú udalosť. Nie na športovom poli, ale priamo na najvyššom poste. 
Len po niečo vyše roku sa s nami lúči doterajši riaditeľ Róbert Leitl a na jeho miesto bol vymenovaný 
dlhoročný tréner a funkcionár moderného päťboja na DUKLE a pri reprezentácii Dušan Poláček. Na jednej 
strane zmena prišla možno nevhod tesne pred olympijskými hrami, na druhej strane nič iné nám nezostáva, 
len ju akceptovať, poďakovať bývalému riaditeľovi za odvedenú prácu a novému mužovi na čele DUKLY 
popriať veľa síl a úspechov do náročnej práce.
To prajeme aj naším športovcom, ktorý nás budú reprezentovať na 30. letných olympijských hrách 
v Londýne. Držíme im palce, nech im vyjde záverečná príprava, vyladenie formy a hlavne nech nám aj sebe 
pripravia v najbližších týždňoch veľa radosti!

nrtm. Matej Tóth

O B S A H

2 – 7 Majstrovstvá Európy

10 – 15 Naši olympionici 

16 – 17 IDEB

18 – 19 Olympijský oheň

20 – 23 Kluby s Duklou v názve
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Po víťazstve na 2012 Arnold Classic Amateur v Columbuse musel Števo 
Havlík splniť ešte jeden záväzok - nastúpiť na 2012 IFBB Majstrovstvá 
Európy. Napriek tomu, že formu nedokázal vyladiť do maxima, v Santa 
Susanna získal 2. miesto. 

Ako hodnotíš tohtoročné
majstrovstvá Európy?

Prípravu som začal začiatkom decembra. Prvý vrchol sezóny bol 
začiatkom marca na Arnold Classic. Po tejto súťaži som začal prípravu na 
majstrovstvá Európy. Trénovalo sa bez problémov, no pred súťažou som 
chytil črevnú virózu. Trápil som sa, ale som rád, že to mám za sebou. 
Hlavný cieľ získať medailu som splnil, tak je spokojnosť.

Aká bola atmosféra v Santa Susanne?

Bol som sklamaný neúčasťou divákov. V hale boli len pretekári a ich 
doprovod. Škoda, lebo sa zišla kulturistická špička, bolo sa na čo pozerať. 
V mojej kategórii bolo 21 súťažiacich a mali sme problémy vmestiť sa 
všetci na pódium. Toľko stokilových chlapov, ani sa nečudujem. 

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY 
V KULTURISTIKE
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MONTPELLIER 27. mája (SITA) - Dlhodobo najlepší slovenský 
športový gymnasta Samuel Piasecký (nar. 31. 10. 1984) potvrdil aj na 
majstrovstvách Európy vo francúzskom Montpellieri (23. - 27. 5.), že 
patrí v tomto náročnom športe k absolútnej špičke. Dôkazom sú jeho dve 
finálové účasti v hale Park & Suites. Dvadsaťsedemročného košického 
rodáka, ktorý má od januára zabezpečenú olympijskú miestenku do 
Londýna 2012 (predstaví sa tam ako prvý slovenský mužský gymnasta 
v ére samostatnej SR, pozn.), klasifikovali v nedeľňajšom finále na 
bradlách na 5. mieste (známka 15,166 bodu) a na hrazde skončil 
siedmy (13,533). Piasecký štartoval na týchto ME len v dvoch 
disciplínach a v oboch postúpil do finále, čím prekročil svoj cieľ 
byť aspoň raz v nedeľu v akcii pri vyvrcholení kontinentálneho 
šampionátu. Na hrazde bol síce vo štvrtkovej kvalifikácii „až“ 
deviaty, no po odstúpení domáceho Yanna Cucherata pre 
zranenie sa z pozície prvého náhradníka „posunul“ 
automaticky medzi najlepšie okteto.

„Svoje vystúpenie hodnotím pozitívne. Nestačilo 
mi to síce na medailu, ale povzbudilo ma to do 
ďalšej práce, najmä smerom k olympijským 
hrám. Určite ešte pridám na obtiažnosti 
v oboch disciplínach,“ referoval pre agentúru 
SITA Samuel Piasecký a pokračoval v hodnotení: „Vo finále som nebol 
nervózny, nie som veľký trémista, skôr bývam pokojný. Vyšlo to celkom 
dobre.“

Člen VŠC DUKLA Banská Bystrica v Montpellieri vyrovnal svoje najlepšie 
umiestnenie na kontinentálnom šampionáte z Milána 2009, pred tromi 

PIASECKÝ: „NEMÁM MEDAILU, ALE 
POVZBUDENIE PRED OH“

rokmi tam skončil tiež piaty na bradlách. Vo finále na náradiach bol 
Piasecký v doterajšej kariére na ME aj v gréckom Volose 2006 (vtedy 8.), 
vo všetkých prípadoch išlo o jeho najobľúbenejšiu disciplínu. V zbierke 
má aj jedno individuálne finále zo svetového šampionátu - na MS 
2010 v Rotterdame ho klasifikovali ako 8. v poradí, tiež na bradlách. 

„Bradlá boli tu v Montpellieri v mojom podaní skvelé, zaradil 
som aj svoj náročný prvok - veľtoč s dohmatom na jednu 
žrď. S obtiažnosťou to však nestačilo ani na 3. miesto“, 
skonštatoval ďalej S. Piasecký.

V „kráľovskej“ gymnastickej disciplíne dosiahol na ME 2012 
vo štvrtkovej kvalifikácii 14,566 bodu, v nedeľňajšom finále 

pri premiérovej účasti medzi najlepšími na tomto náradí 
dostal od arbitrov o bod nižšiu známku. „Zo záveru finále na 
hrazde som sklamaný, pretože som spadol a prejavilo sa to aj 

na výslednej známke. Aj tak by som však bol asi ́ iba´ šiesty,“ 
doplnil Samuel Piasecký.

Z jeho výkonov na tohtoročnom šampionáte mal veľkú 
radosť reprezentačný tréner mužov SR Martin Zvalo, 
ktorý je zároveň aj osobným Piaseckého koučom. „Je 

to skvelý úspech pre slovenskú gymnastiku. O dvoch 
finálových účastiach na týchto majstrovstvách Európy v Montpellieri 
sme ani nesnívali. V kvalifikácii i vo finále zacvičil Samo vynikajúcim 
spôsobom. Na bradlách potvrdil, že patrí medzi absolútnu elitu. Škoda 
iba toho, že sa mu nevydaril záver finálovej zostavy na hrazde. Napriek 
tomu je jeho vystúpenie obdivuhodné,“ uviedol pre agentúru SITA 
spokojný kormidelník M. Zvalo.
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V dňoch 10. - 13. mája sa v Augsburgu 
skončili majstrovstvá Európy vo vodnom 
slalome, ktoré neboli pre našich 
pretekárov práve najúspešnejšie. Kajakári 
si nevybojovali olympijskú miestenku 
a kompletná medailová zbierka (1 – 1 – 

1) tiež nepatrí medzi najbohatšie. Naposledy sa Slováci s takouto 
chudobnou mohli pochváliť na ME v Skopje 2004, čiže tiež 
v olympijskom roku.

MARTIKÁN – BEŇUŠ 1:0

Prvý olympijský nominačný súboj medzi kanoistami Michalom 
Martikánom a Matejom Beňušom sa nečakane skončil už 
v semifinále. Kým štvornásobný olympijský medailista do finále 
postúpil, jeho o osem rokov mladší súper o miestenku do Londýna 
zostal mimo finálovej desiatky. „V 18. bránke som zachytil zadnou 
časťou lode o breh, čo ma rozhodilo a nedostal som sa správne do 
ďalšej bránky. V nej som takmer zastal a navyše som si ju aj ťukol. 
Čo sa dá robiť, prehrávam 0:1, ale ešte nie je nič rozhodnuté“, 
povedal nám Beňuš. Martikán nebol so svojím výkonom v Augsburgu 
spokojný: „Čakal som od seba lepší výsledok. Môže ma trochu tešiť 
fakt, že v nominačnom súboji vediem 1:0, ale to je len prvý plusový 
bod a cesta do Londýna bude ešte veľmi ťažká. Trať v kvalifikácii 
a ani pri boji o medaily mi nesedela. Veľa sa na nej muselo 

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY V ZNAMENÍ 
SÚBOJOV NA OLYMPIÁDU

pádlovať, mne viac vyhovuje technicky náročnejšia. Spravil som 
chyby, nebolo ich veľa a ani neboli veľké, ale ukázalo sa, že stále 
sa mám v čom zlepšovať.“ Už pred finále vedel, že Beňuša zdolal. 
Bola to pre neho psychická výhoda? „Ja som sa sústredil najmä na 
úspešný výsledok na ME, čo mi nevyšlo. Teraz som na pol ceste do 
Londýna. V Cardiffe, kde budú druhé nominačné preteky, som ešte 
nikdy nebol a podľa informácií tam môžem znovu očakávať viac 
pádlovaciu trať. Pau už poznám, vraj to tam však prestavali, takže 
uvidím, ako to teraz vyzerá. Mám za sebou prvý úspešný krok, ale 
zatiaľ nemám čo oslavovať, potrebujem Beňuša ešte raz zdolať.“

NOMINAČNÝ SÚBOJ KAJAKÁROK
SA ROZHODOL UŽ PO

SEMIFINÁLOVEJ JAZDE 

Takisto ako medzi kanoistami, aj prvý olympijský nominačný súboj 
medzi Janou Dukátovou a Elenou Kaliskou sa rozhodol už v semifinále. 
Dvojnásobná olympijská víťazka zaváhala v predposlednej bránke, 
a tak Dukátová mala o niečo uľahčenú cestu za prvým nominačným 
bodom. „Aj keď Elena štartovala vyše dvanásť minút predo mnou, 
nevedela som, ako išla,“ začala po semifinálovej jazde Dukátová. 
„Sústredila som sa iba na svoj výkon, nechcela som sa zbytočne 
rozptyľovať tým, či sa jej darilo alebo nie.“ Ako bola spokojná 
s jazdou, ktorá ju posunula o jeden krok bližšie k premiérovej 
účasti na OH? „Zďaleka nebola ideálna. Dokonca som sa viackrát 
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musela na trati ešte viac sústrediť, aby som si dávala väčší 
pozor pri prejazde bránok, pretože zbytočný dotyk by mohol mať 
nepríjemné následky.“ Jana nám viackrát zdôraznila, že pre ňu bol 
v Augsburgu prvoradý nominačný súboj s Kaliskou, neuvedomovala 
si, že bojuje na európskom šampionáte. „Inokedy som na vrcholných 
podujatiach vnímala časy najväčších súperiek, teraz to pre mňa 
nebolo podstatné. Sústredila som sa len na svoj výkon.“ Na tvári 
síce mala úsmev, ale sama veľmi dobre vie, že do  Londýna je ešte 
ďaleko. „Vedenie 1:0 ešte zďaleka nič neznamená, takýto stav tu 
už bol a nakoniec nič pre mňa neznamenal. Najbližšie na nás čaká 
súboj v Cardiffe, kde som už bola na sústredení. Je tam pádlovacia 
trať, takže to bude náročné. V Pau to poznám, tam sa mi jazdí 
dobre, ale spravím všetko pre to, aby som tam už nemusela bojovať 
o olympijskú miestenku.“ Pred finálovou jazdou sa jej psychicky 
uľavilo, pretože už nemusela ísť pod tlakom. „Už sa teším, že sa 
pustím dolu kanálom bez pocitu zodpovednosti z nominačného 
súboja.“ Žiaľ, „päťdesiatka“ za minutie bránky jej rýchlo zmarila 
medailové nádeje. Našťastie, tie naše kajakárky Kaliská, Dukátová 
a Mannová pretavili v bronz v súťaži hliadok, keď skončili tretie za 
Nemeckom a Francúzskom. Bola to už desiata medaila z ME v tejto 
kategórii (3 – 4 – 3) a celkovo znamenala pre Slovensko 69. európsku 
medailu (33 – 20 – 16).

 „Počas celej trate to nebolo najhoršie. Aj keď som spravila menšie 
chyby, stále to stačilo na relatívne dobrý čas. Žiaľ, v predposlednej 
20. protivodnej bránke som špičkou lode zachytila o dno kanála, 
nedostala som sa do nej, musela som sa vracať a stratila som tak 
veľmi veľa času. Nič sa nedá robiť, po prvých pretekoch prehrávam, 
ale šanca stále žije,“ povedala optimisticky Elena Kaliská.

MARTIKÁN DO LONDÝNA,
KALISKÁ OSTÁVA DOMA

Po 1. kole Svetového pohára vodných slalomárov vo waleskom 
Cardiffe, v rámci ktorého sa uskutočnili aj druhé slovenské olympijské 
nominačné súboje, je rozhodnuté. Okrem súrodencov Pavla a Petra 
Hochschornerovcov, ktorí mali účasť v Londýne istú už po vlaňajšom 
svetovom šampionáte v Čunove, budú ešte Slovensko reprezentovať 
na Hrách XXX. olympiády kanoista Michal Martikán a kajakárka Jana 
Dukátová.

Štvornásobný olympijský medailista nominačný rébus s Matejom 
Beňušom rozhodol v sobotu už v semifinále. Medzi finálovú desiatku 
totiž nepostúpil ani jeden z nich, a tak sa porovnávali semifinálové 
výsledky: Martikán skončil 15. Beňuš hneď za ním 16., takže po 
ME v Augsburgu si tak Michal pripísal potrebné druhé víťazstvo 
nad Matejom a tým aj piatu účasť na olympijských hrách. V ich 
nominačnom súboji bolo dosť napätia. Najskôr štartoval Beňuš, ktorý 
nazbieral až šesť trestných sekúnd. Vzápätí sa ani Martikán nevyhol 
dvom kontaktom s bránkami a nakoniec ho od Beňuša delilo v cieli 
len 0,49 s! Konečné poradie sa však potvrdilo až po proteste, pretože 
pochybnosti u Beňuša vyvolal ťuk na sedemnástej bránke, lenže na 
videu sa ukázal jeho ľahký dotyk do chrbta, a tak výsledky zostali 
v platnosti.

„Boli to veľké nervy,“ skonštatoval po pretekoch Michalov otec 
a zároveň aj tréner Jozef Martikán. „Čakal som, že si obaja bez 
problémov vybojujú účasť vo finále a v ňom sa rozhodne, kto 
bude lepší, ale znovu sa ukázalo, že tento nominačný súboj bol 
najmä o psychike. Beňuš, takisto ako v Augsburgu, jazdu pokazil, 
pretože šesť trestných sekúnd je veľa. Michal išiel prvú tretinu trate 
veľmi dobre, potom však začul, že Matej dosiahol slabší čas, začal 
až priveľmi ,istiť’, pridali sa k tomu aj dva dotyky a nakoniec to 
bolo v cieli veľmi dramatické. Samozrejme, 15. miesto je na jeho 
výkonnosť slabé, ale tentoraz som bol po ňom spokojný, pretože 
Michalovi zaručilo opätovnú olympijskú účasť. Do Francúzska už 

ani nejde, jeho priorita je teraz jasná: čo najlepšie sa pripraviť do 
Londýna.“

Dvadsaťdeväťročná Jana Dukátová si premiérovú olympijskú účasť 
tiež vybojovala už po semifinále. Na rozdiel od kanoistov však 
kajakárky najprv absolvovali v sobotu kvalifikáciu, z ktorej Dukátová 
i Kaliská bez problémov postúpili do nedeľňajšej semifinálovej jazdy. 
Z nej si však účasť vo finálovej desiatke vybojovala už iba Jana, kým 
dvojnásobnej olympijskej víťazke ušla najtesnejším spôsobom, 
keďže skončila jedenásta presne o jedenásť stotín sekundy... To však 
zároveň znamenalo, že aj Dukátová získala po majstrovstvách Európy 
v Augsburgu takisto ako Martikán potrebný druhý nominačný bod.
„Samozrejme, že pre nás je to veľké sklamanie,“ povedal Kaliskej 
tréner Peter Mráz. „Už som si myslel, že sa do finále dostane, na 
svetelnej tabuli to aj potvrdzovali, ale nevšimol som si, že jej ešte 
nepripísali jeden ,ťuk’ na deviatej bránke. V konečnom poradí tak 
klesla na 11. priečku s vyše štvorsekundovou stratou na Dukátovú, 
ktorá tiež s jedným dotykom skončila v semifinále piata. Ten ,ťuk’ 
strašne mrzí, v zákrute ju prúd  zdvihol, situáciu sa snažila zachrániť 
kontra záberom, ale bránky sa dotkla špičkou lode. Žiaľ, tieto dve 
trestné sekundy ju stáli účasť vo finále a tým jej zároveň definitívne 
ušla šanca bojovať ešte o účasť v Londýne.“

To, čo robila psychika v nominačnom súboji, potvrdila Dukátová 
vo finálovej jazde, v ktorej dosiahla o takmer tri sekundy rýchlejší 
čas a navyše v nej išla čisto. Neskôr ju síce o tri desatiny zdolala 
Španielka Chourrautová, ale aj druhú priečku brala naša kajakárka 
všetkými desiatimi. „Pre mňa bolo v Cardiffe podstatné, aby som 
sa definitívne kvalifikovala do Londýna a tento cieľ som splnila. 
Bolo to psychicky veľmi náročné, čo ukázalo finále, ktoré som už 
išla v úplnej pohode. A to, že som skončila na stupňoch víťazov, je 
len čerešnička na torte. Som neskutočne šťastná,“ povedala nám 
vysmiata tesne po finálovej jazde Jana Dukátová.

JÁN JEŽÍK
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BRONZ PRE GELLEHO S VLČEKOM
V K2 NA 1000 M

ZÁHREB 23. júna (SITA) - Slovenskí 
reprezentanti v rýchlostnej kanoistike 
Peter Gelle (VŠC DUKLA) s Erikom 
Vlčekom (ŠKP) obsadili vo finále 
K2 mužov na XIV. majstrovstvách 
Európy v chorvátskom Záhrebe 3. 
miesto a získali bronzovú medailu. 
Za víťaznou maďarskou posádkou 
Rudolf Dombi, Roland Kökény 
zaostali úradujúci majstri sveta 
v tejto disciplíne z minuloročného 
šampionátu v maďarskom Szegede 
o 1,570 s. Druhí skončili Nemci Martin 
Hollstein s Andreasom Ihlem, ktorí 
boli rýchlejší o 54 stotín sekundy. 
Ďalšie lode už výrazne zaostali. 
Dombi s Kökényom od štartu nasadili 
zdrvujúce tempo. Už po 250 metroch 
mali pred zvyškom štartového poľa 

vyše sekundový náskok. Ten si bezpečne postrážili až do cieľa. Slovenská 
dvojica sa držala na treťom mieste. V polovici trate sa Gelle s Vlčekom na 
chvíľu dostali na striebornú priečku, ale už na medzičase 250 m pred cieľom 
boli opäť tretí. Na tejto pozícii prešli aj cieľom dramatických pretekov. 
Medailisti mali v cieli pred ďalšími posádkami výrazný náskok. 
Peter Gelle: „Išli sme sem z plného tréningu, v piatkovej rozjazde sa nám 
išlo výborne, teraz vo finále to nebolo pocitovo tak dobré, ale bol to 
výborný tréning. Dobre sme si zajazdili a vyšla z toho bronzová medaila. 
Sme spokojní s tým, čo sme zo seba dnes vydali. Trochu sme zvádzali boj 
s vetrom, ale takéto počasie môže byť aj v Londýne, takže sa musíme 
pripraviť aj na to. Mali sme dobrý štart, my, Maďari a Nemci sme odskočili 
dopredu. Vo vetre bolo trocha problematické udržať si tempo, súperov 
sme mali po ľavej strane, vedeli sme si ich postrážiť. Do budúcna ešte 
musíme popracovať na tempe, aby sme dokázali držať krok s najlepšími, 
zároveň sa čo najmenej unavili a v závere ešte musíme mať dosť síl na to, 
aby sme vo finiši udreli.“ 
Pre Slovensko je to z tohto šampionátu prvý vzácny kov. Gelle s Vlčekom 
na vlaňajšom šampionáte v srbskom Belehrade získali striebro, ale 
na neolympijskej 500-metrovej trati. Majstrovstvá Európy sú pre nich 
poslednou previerkou pred olympijským vystúpením v Londýne. 

BRONZ PRE RUSNÁKA V C1 NA 5000 M 

ZÁHREB 24. júna (SITA) - Slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Matej 
Rusnák (VŠC DUKLA) si vybojoval svoj prvý vzácny kov na kontinentálnom 
šampionáte v kariére. V pretekoch C1 na 5000 m dopádloval do cieľa na 
treťom mieste a patrí mu bronz. Na pódium sa na tejto trati sa 24-ročný 

Piešťanec v drese Dukly Trenčín „šplhal“ už vlani na 
majstrovstvách sveta v maďarskom Szegede, skončil 
vtedy štvrtý. Tentoraz dotiahol svoje snaženie do 
konca. „Nebolo to jednoduché, dal som si celkom 
do tela. Boli aj kritické okamihy, keď som chytil 
nejakú vlnku, ale našťastie som sa udržal v lodi. Je 
to síce slabá náplasť na neúspech na kilometri, kde 
som chcel postúpiť do finále, ale medailu si veľmi 
cením. Srba, ktorý ma prenasledoval, som počul 
za sebou, ale tréner Kňazovický ma upokojoval, 
že sa mu vzďaľujem, že to bude v poriadku,“ cituje 
internetová stránka. canoe.sk Mateja Rusnáka. 

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY
V RÝCHLOSTNEJ KANOISTIKE

HAGARA VYROVNAL
SVOJE KARIÉRNE MAXIMUM

ZÁHREB 24. júna (SITA) - 
Slovenský reprezentant 
v rýchlostnej kanoistike Ľubomír 
Hagara (VŠC DUKLA) skončil vo 
finále C1 na 200 m ôsmy. Vyrovnal 
tak svoje kariérne maximum 
z minuloročného šampionátu 
starého kontinentu v srbskom 
Belehrade. „Pri štarte som sa 
cítil pri sile, dobre som zabral, 
ale zhruba 20 až 50 metrov pred 
cieľom som spravil chybu. Zrejme 
ma chytila nejaká vlna a celkom 
ma to vyhodilo z rytmu. Tam som 
stratil kontakt s konkurenciou 
a prepadol som sa na ôsme 
miesto,“ cituje špecialistu na 
kanoistické šprinty oficiálna 
internetová stránka Slovenského 
zväzu rýchlostnej kanoistiky 
(SZRK).
Ľubomír Hagara si len pred mesiacom na dodatkovej európskej 
olympijskej kvalifikácii vybojoval miestenku do Londýna. Vtedy tam 
suverénne zvíťazil. Majstrovstvá Európy boli preňho akýmsi ďalším 
testom. „Tento štart bol pre mňa veľmi dôležitý. Ukazuje sa, že sme 
na dobrej ceste a vzhľadom na olympiádu to, myslím si, vyzerá veľmi 
dobre,“ pokračoval na www.canoe.sk pretekár trenčianskej Dukly. 
K optimizmu ho vedie nielen finálový výsledok, ale aj výkony v rozjazde 
a semifinále. „V sobotu pred mojou úvodnou jazdou sme s trénerom 
skúšali novú metódu rozjazdenia s brzdou za loďou. Možno ma to 
trochu unavilo a nepodal som celkom optimálny výkon. Azda to bolo 
aj v tom, že som prišiel do Záhrebu len deň pred pretekmi a bol som 
nerozjazdený. Musíme si to s trénerom ešte prebrať. Semifinále už bolo 
podľa mojich predstáv,“ skomentoval svoje snaženie v eliminačných 
bojoch Ľubomír Hagara a dodal: „Celkovo som spokojný s tým, čo som 
tu predviedol.“ 
Svoj najlepší výsledok zopakoval napriek tomu, že formu pred 
odchodom do Záhrebu nijako špeciálne nevylaďoval. „Trénovali 
sme hlavne vytrvalosť, išiel som vlastne prvú ostrú dvojstovku od 
kvalifikácie v Poznani. Teraz sa budú tréningové úseky postupne 
skracovať a začneme ladiť formu na olympiádu,“ naznačil svoje plány 
na najbližšie dni a týždne najlepší slovenský šprintér s jednolistovým 
pádlom. 
Miestenka do Londýna je preňho splneným snom. „Sám som bol 
prekvapený, že to vyšlo, lebo konkurencia bola silná. O to som radšej 
a idem si to do Londýna užiť,“ uzavrel Ľubomír Hagara. 

3. miesto Peter Gelle K2, 1 000 m

3. miesto Matej Rusnák C1, 5 000 m

5. miesto Martin Jankovec K1, 500 m

8. miesto Ľubomír Hagara C1, 200 m

11. miesto Ľubomír Beňo-Tomáš Martinek K2, 500 m

17. miesto Martin Jankovec K1, 1 000 m

17. miesto Ľubomír Beňo-Tomáš Martinek K2, 200 m
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HRAŠNOVÁ VENUJE STRIEBRO DCÉRE
HELSINKI 1. júla (SITA) - Kladivárka 
Martina Hrašnová sa stala druhou 
slovenskou medailistkou z majstrovstiev 
Európy v atletike v ére samostatnosti. 
K zlatu Libora Charfreitaga z Barcelony 
2010 pridala v nedeľu na šampionáte 
v Helsinkách striebro za výkon 73,34 m. 
Je to celkovo 15. medaila slovenského 
športovca z kontinentálneho zápolenia 
v histórii (bilancia 6 - 5 - 4). Hrašnovú 
vo fínskej metropole zdolala len 
Poľka Anita Wlodarczyková (74,29 

m). Dvadsaťdeväťročná členka VŠC DUKLA Banská Bystrica dosiahla 
v druhom finálovom pokuse svoj najdlhší hod roka, doteraz to bolo 
73,09 m zo 16. júna z Banskej Bystrice. Zverenka Jozefa Hanušovského 
štartovala na svojom treťom európskom šampionáte, v rokoch 2002 
i 2006 obsadila zhodne 26. miesto. Vo svojej zbierke má už bronz zo 
svetového šampionátu v Berlíne 2009. „Môj druhý pokus bol najlepším 
v sezóne. Teším sa z tohto pokusu, v podobný výkon som dúfala. Stále 
sa však môžem zlepšovať. Som šťastná, že som získala striebornú 
medailu. Zároveň ma však mrzí, že sa mi nepodarilo získať aj zlato. 
Myslím si, že dnes bolo v mojich silách,“ uviedla Martina Hrašnová.
Slovenská reprezentantka začala nedeľňajšiu popoludňajšiu helsinskú 
súťaž výkonom 70,57 m, ktorým si prakticky zabezpečila postup medzi 
najlepšiu osmičku. Po prvej sérii bola tretia. V druhej sa dostala výkonom 
73,34 m do vedenia, nasledovali prešľap, 68,38 m a ďalšie dva neplatné 
pokusy. Pred Hrašnovú sa vo štvrtej sérii dostala Wlodarczyková so 
74,29 m. Bronz si napokon vybojovala výkonom 71,47 m z tretej sére 
Anna Bulgakovová z Ruska. „Od druhého pokusu som mohla hádzať 
uvoľnene. Snažila som sa hodiť čo najďalej, ale už mi to nevyšlo,“ 
povedala Martina Hrašnová
Rodáčka z Bratislavy od nedeľňajšieho rána verila v zisk cenného kovu. 
Povzbudil ju aj predpoludňajší telefonát s dcérkou Rebekou. „Sľúbila 
som jej, že domov donesiem medailu. Tento cenný kov venujem 
jej. Som rada, že som splnila to, čo som sľúbila. Navyše, dnes má 
narodeniny aj predseda môjho fanklubu, tak medaila je aj pre neho. 
Od prvého pokusu som išla za svojím cieľom - získať medailu,“ priznala 
Martina Hrašnová.
Slovenskú ženskú kladivársku jednotku teraz čaká príprava na vrchol 
sezóny, ktorým budú olympijské hry v Londýne. Pod piatimi kruhmi 

by rada dosiahla čo najlepšie umiestnenie. Konkurencia však bude 
v Londýne náročnejšia. Napraviť si pokazený dojem z Helsínk bude chcieť 
predovšetkým dvojnásobná vicemajsterka sveta a svetová rekordérka 
Betty Heidlerová z Nemecka, ktorá nezvládla v Helsinkách kvalifikáciu. 
„Na olympiáde bude viac súperiek. Tento výkon nemusí stačiť na dobrý 
výsledok. Mám teraz dostatok času na prípravu. Fyzické tréningy 
už ustúpia, skôr budem vylaďovať formu. Musím si dávať pozor 
predovšetkým na techniku,“ dodala Martina Hrašnová.

Dana Velďáková dosiahla najlepšie 
umiestnenie v kariére

HELSINKI 29. júna (SITA) - Trojskokanka Dana Velďáková (VŠC DUKLA 
B. Bystrica) dosiahla najlepšie umiestnenie v kariére, keď výkonom 
14,24 m obsadila konečné 5. miesto. Zverenka trénera Radoslava 
Dubovského, ak by zopakovala výkon 14,36 m z kvalifikácie, mohla 
mať bronz. „Prvé dva skoky boli buď - alebo. Tréner mi potom radil 
skákať v pohode, lebo na ten výkon mám. Našťastie som to dokázala 
a mohla som skákať ešte trikrát. Po kvalifikácii som hovorila, že 
dievčatá skáču ďaleko. Prekvapila ma strieborná Mamonová. Bolo 
strašne chladno, dostávala som kŕče do lýtok. S piatym miestom som 
spokojná, ale už myslím na olympiádu. Uznávam, mohla som získať aj 
medailu, ale chlad a točiaci vietor mi nepomohli. Teplejšie počasie by 
mi viac vyhovovalo,“ povedala Dana Velďáková pre facebookový profil 
manažérskej skupiny Top Athletics.

2. miesto Martina HRAŠNOVÁ kladivo

5. miesto Dana VELĎÁKOVÁ trojskok

10. miesto Jana VELĎÁKOVÁ diaľka

19. miesto Peter HORÁK výška

26. miesto Martin BENÁK oštep

28. miesto Renata MEDGYESOVÁ diaľka

  Horný rad: Radovan Mišík, Jozef Hanušovský, Denis 
Freudenfeld, Radoslav Dubovský, Peter Horák, Martin Benák
Dolný rad: Martina Hrašnová, Jana Velďáková, Renáta 
Megyesová, Dana Velďáková
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BANSKÁ BYSTRICA 12. júna (SITA) - Až štrnásť športovcov VŠC DUKLA 
Banská Bystrica už splnilo A-limity na blížiace sa olympijské hry 2012 
v Londýne. Ďalší traja splnili B-limity a pridať by sa k nim mohli ešte 
dvaja, respektíve traja atléti banskobystrickej DUKLY. S takýmito 
výsledkami sa prezentovalo vedenie armádneho športového klubu 
na utorkovej tlačovej konferencii v reštaurácii McDonald‘s v Banskej 
Bystrici, spoločnosti, ktorá je oficiálnym partnerom OH 2012 a podporuje 
športovcov VŠC DUKLA. „Nominácia športovcov na olympijské hry ešte 
nie je uzavretá. Športovci môžu plniť limity do 3. júla. My sme zatiaľ 
spokojní s počtom reprezentantov armádneho klubu, ktorí majú 
istú miestenku do Londýna. Veľa si sľubujeme aj od víkendových 
majstrovstiev Slovenska v atletike v Banskej Bystrici. Podujatie 
pripravujeme na úrovni a očakávame splnenie ďalších limitov,“ uviedol 
v utorok na tlačovej konferencii šéftréner atletiky VŠC DUKLA Banská 
Bystrica Radovan Mišík.

Z banskobystrickej DUKLY s určitosťou pocestujú na Hry XXX. olympiády 
vodný slalomár Michal Martikán, trojskokanka Dana Velďáková, 
kladivárka Martina Hrašnová, chodci Matej Tóth, Miloš Bátovský, Anton 
Kučmín, chodkyňa Mária Czáková, džudista Milan Randl, gymnasta 
Samuel Piasecký, strelci Jozef Gönci a Juraj Tužinský, rýchlostní kanoisti 
Peter Gelle, Ľubomír Hagara a vzpierač Martin Tešovič. Z týchto 
pretekárov sa až v dvoch disciplínach predstaví strelec Juraj Tužinský, 
ktorý je predovšetkým „vzduchovkárom“, ale bude štartovať aj 
v ľubovoľnej pištoli 60. „V mojej silnej disciplíne zo vzduchovej pištoli 
si verím viac, i keď ešte musím doladiť techniku. Posledné svetové 
poháre mi vo vzduchovke nevyšli, ale popracujem na tom, aby sa mi 
na olympiáde darilo. V ľubovoľnej pištoli som posledné dva - tri roky 
nevedel postúpiť ani do hlavnej súťaže, ale v tomto roku som si utvoril 

V DUKLE SPOKOJNOSŤ S POČTOM
LIMITÁROV NA BLÍŽIACE SA OH

osobný rekord a splnil A-limit, takže môžem štartovať v Londýne až 
v dvoch disciplínach,“ uviedol pre SITA spokojný strelec J. Tužinský.

K štrnástim pretekárom VŠC DUKLA Banská Bystrica treba ešte pripočítať 
ďalších troch s B-limitom. Ide o plavkyňu Mirku Syllabovú, atlétov Petra 
Horáka v skoku do výšky a Janu Velďákovú v skoku do diaľky. Kým Horák 
musí splniť potrebný A-limit, aby mohol cestovať do Londýna, Jane 
Velďákovej nateraz stačí i béčkový limit. „Chcem si potvrdiť účasť na 
olympijských hrách cez víkend v Banskej Bystrici aj A-limitom, pretože 
na posledných pretekoch v Bratislave som už naznačila, že mi forma 
stúpa. Cítim sa veľmi dobre, už len trafiť bielu dosku bez prešľapu 
a A-limit bude napísaný na papieri aj pri mojom mene. Napriek tomu, 
že som bola pred týždňom chorá, tak som si dobre oddýchla a cítim 
sa dobre. Myslím si, že sa vybičujem na majstrovstvách Slovenska 
v atletike cez víkend k dobrým výkonom,“ povedala pre SITA Jana 
Velďáková.

Vo VŠC DUKLA Banská Bystrica veria, že nominačné kritériá na OH 
v Londýne by mohli splniť aj dvaja oštepári. Predovšetkým Martin Benák, 
ktorému chýba k limitu jeden meter a bude štartovať na víkendovom 
domácom šampionáte. Šancu má aj Patrik Ženúch, ktorý je v súčasnosti 
zranený, ale koncom júna sa predstaví na juniorských majstrovstvách 
Slovenska a pokúsi sa hodiť o jeden a pol metra viac než je jeho osobné 
maximum z tohto roka (74,43). V skoku do diaľky sa snaží splniť limit do 
Londýna aj Renáta Medgyesová.

  Juraj Tužinský

  Privítanie PR manažérky 
McDonald’s Drahomíri Jirákovej



www.dukla.sk

92/2012 informačný spravodajca VŠC DUKLA Banská Bystrica

BRATISLAVA. Slovenský džudista Milan Randl zažije 
definitívne v Londýne vo svojich 25 rokoch olympijskú 
premiéru. Podľa konečného rebríčka kvalifikácie obsadil 
16. miesto z 22 borcov, ktorí vybojovali olympijskú 
miestenku. Dovedna sa v zozname 14 kategórii nachádza 
252 priamych postupujúcich na OH (154 mužov a 98 žien).

Zložité bodovanie

Pomerne zložité bodovanie spôsobilo, že IJF trvalo takmer celý týždeň, 
kým vydalo poradie s upozornením, že je len provizórne. Milan Randl, 
člen banskobystrickej DUKLY, v neredukovanom rebríčku figuruje na 22. 
mieste, v redukovanom jeho meno svieti na 16. pozícii.
„V rebríčku sa nachádzajú všetci borci a zo všetkých kontinentov, takže 
je jasné, že sa nebude meniť a je konečné,“ povedal tréner reprezentácie 
Rastislav Mezovský. „Vedel som, že Milana už z poradia olympionikov 
nikto nevytlačí, stačilo mi len odsledovať jeho najväčších konkurentov 
na európskom šampionáte.“
Presný počet olympionikov 
bol známy podľa IJF 10. mája, 
keď do neho doplnili ďalších 
100 mien s voľnou kartou. 
Rastislav Mezovský: „V mužských 
kategóriách sa počty doplnia na 
30 až 32, v ženách na 20 až 22 
v každej hmotnosti, samozrejme 
aj s domácimi Angličanmi, ak 
bude záujem. Voľné karty tak 
trochu vzbudzujú nádej, že by 
sa medzi olympionikov mohla 
pretlačiť aj Ivana Komlóšiová 
v -63, no je to naozaj len teória. 
IJF sa snaží naplniť na olympiáde 
aj počty krajín a podľa všetkého 
túto stratégiu zachová tým, že 
voľné karty udelí podľa tohto 
princípu.“

Prípravu začne na 
Štrbskom plese

Milan Randl už môže premýšľať o ďalšej olympijskej príprave. Oficiálne 
ju začne sústredením na Štrbskom Plese, na ktoré nadviaže štart na 
grandslamovom turnaji v Moskve.
Tréner Rastislav Mezovský upresňuje: „Koncom mája sa predstavil 
v Moskve na Grand Slame s následným sústredením, o mesiac neskôr 
v Prahe štartoval na turnaji Európskeho pohára taktiež s nadväzujúcimi 
randori v Nymburku. Medzitým strávi dni v Minsku na sústredení a aj 
v slovinskom Celje. V júli olympijská príprava vygraduje, v pláne je aj 
výjazd do Španielska neďaleko Madridu a 16.-18. júla do maďarského 
Paksu.“
Po uzavretí olympijskej kvalifikácie sa každému džudistovi 
zarátalo 10 najlepších výsledkov na turnajoch v dvojročnej 
perióde, od úvodného v Tuniseď 2010 až po kontinentálny 
šampionát 2012. V prvom roku kvalifikácie si pripisovali 
borci len 50 percent bodov, v druhom už 100 percent.

MILAN RANDL
POTVRDIL POSTUP NA OLYMPIÁDU

Na turnaji Grand Slamu v Moskve
olympionik Randl tretí

MOSKVA - Cenný úspech dosiahol na turnaji Grand Slamu v Moskve 
slovenský džudista Milan Randl. Už istý olympionik skončil na jednom 
z najprestížnejších podujatí na svete tretí spolu s Rusom Magomedom 
Magomedovom, keď v súboji o finále kategórie do 90 kg prehral 
s Grékom Iliasom Iliadisom.
Na kraji Moskvy v novom džudistickom centre Zvenigoro štartovalo 
dovedna 165 mužov a žien z 34 krajín a rozdelili si 154-tisíc dolárov na 
cenách. V Randlovej kategórii do 90 kg štartovalo 16 elitných džudistov 
a slovenský borec medzi nimi vydržal až takmer do finále.
V prvom kole Milan Randl zdolal mladého Švéda Joakima Dvärbyho, 
vlani bronzového na ME-23 v Ťumeni, na juko, v druhom Egypťana 
Hishama Mesbaha, bronzového na OH v Pekingu, na ippon po 2:45 min. 
V treťom semifinálovom narazil v súboji o postup do finále na Gréka 
Iliasa Iliadisa, olympijského víťaza v Aténach a majstra sveta. Svetová 
jednotka si s Milanom Randlom, v rebríčku IJF 20-tym, poradila až po 
celých piatich minútach na wazari. Randl doplatil najmä na pasívnejší 
spôsob boja, z ktorého Grék vyťažil rozhodujúci náskok. Po minúte oboch 
borcov rozhodca na tatami napomínal. Tri minúty pred koncom mal 

Randl aj šťastie, keď 
sa pred ipponom 
zachránil v poslednej 
chvíli. Na väčšiu 
aktivitu mu však už 
nezostali sily, aj keď 
ho klubový tréner 
v  banskobystr ickej 
DUKLE Marek 
Matuszek nabádal 
v závere na aktívnejší 
spôsob.

  Tréner Marek Matuszek s Milanom Randlom
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Michal MARTIKÁN
vodný slalom, C1

NAŠI
OLYMPIONICI

Matej TÓTH
atletika, 50 km chôdza

Martina HRAŠNOVÁ
atletika, kladivo
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Peter GELLE
rýchlostná kanoistika,
K2 1 000 m, K4 1 000 m

Jozef GÖNCI
športová streľba,
VzPu 60, LM 60, LM 3×40

Milan RANDL
džudo, do 90 kg

Samuel PIASECKÝ
gymnastika, bradlá, hrazda
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Dana VELĎÁKOVÁ
atletika, trojskok

Ľubomír HAGARA
rýchlostná kanoistika,
C1 200 m

Anton KUČMÍN
atletika, 20 km chôdza

Martin TEŠOVIČ
vzpieranie, do 105 kg
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Miloš BÁTOVSKÝ
atletika, 50 km chôdza

Juraj TUŽINSKÝ
športová streľba,
VzPi 60, LP 60

Mária CZAKOVÁ
atletika, 20 km chôdza

Jana VELĎÁKOVÁ
atletika, diaľka
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Miroslava SYLLABOVÁ
plávanie, 
50 m voľný spôsob

Martin JANKOVEC
rýchlostná kanoistika, 
K4 1000 m

Olympijskí medailisti VŠC DUKLA Banská Bystrica
Počet medailí Meno Zlato Striebro Bronz Rok Disciplína

1. Anton Tkáč 1976 Dráhová cyklistika

2. Bohumil Starnovský 1976 Moderný päťboj

3. František Kunzo 1980 Futbal 

4. Vladimír Kocman 1980 Džudo

5. Jozef Pribilinec 1988 Atletika 

6. Jan Železný 1988 Atletika 

7. Jiří Parma, František Jež 1992 Lyžovanie, skoky na lyžiach

8. Michal Martikán 1996 Vodný slalom

9. Slavomír Kňazovický 1996 Rýchlostná kanoistika

10. Jozef Gönci 1996 Športová streľba

11. Michal Martikán 2000 Vodný slalom

12. Elena Kaliská 2004 Vodný slalom

13. Jozef Gönci 2004 Športová streľba

14. Michal Martikán 2004 Vodný slalom

15. Michal Martikán 2008 Vodný slalom

16. Elena Kaliská 2008 Vodný slalom

17. Anastasia Kuzminová 2010 Biatlon

18. Anastasia Kuzminová 2010 Biatlon

19. Pavol Hurajt 2010 Biatlon
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SVETOVÝ POHÁR
Gelle s Vlčekom víťazmi K2 na 500 m 

POZNAŇ 20. mája (SITA) - O najlepší výsledok vo finálovom bloku na 
krátkych tratiach na pretekoch Svetového pohára v rýchlostnej kanoistike 
v poľskej Poznani sa postaral mužský dvojkajak s posádkou Peter Gelle 
- Erik Vlček. Vo finále K2 na 500 m suverénne zvíťazil pred Bielorusmi 
Romanom Piatrušenkom a Vadimom Machnevom, bronz si vypádlovali 
Srbi Duško Stanojevič a Dejan Pajič. „Od štartu sme si nahodili svoje 
tempo, na posledných sto metroch sme dokázali ešte preradiť na vyšší 
stupeň. Dalo by sa povedať, že sme si išli svoje preteky, o súperov 
sme sa príliš nestarali. Všetko nám v nich vyšlo, sme veľmi spokojní. 
Bielorusom sme ´dali´ skoro sekundu, pozitívne nás to naladilo. Myslím 
si, že svoj účel náš štart v Poznani splnil. Ukázalo sa, že na tisícke, kde 
sme v sobotu skončili štvrtí, ešte musíme trochu popracovať, lepšie 
sa zladiť. Presúvame sa teraz do Duisburgu, kde ešte absolvujeme 
spoločné tréningy. Možno si vyskúšame rýchlosť na dvojstovke, ďalšie 
spoločné štarty však plánujeme až na júnových majstrovstvách Európy 
v Belehrade,“ povedal pre agentúru SITA háčik lode Peter Gelle.
Martin Jankovec skončil v A-finále K1 mužov na 500 m šiesty. 

EURÓPSKA OLYMPIJSKÁ KVALIFIKÁCIA
V RÝCHLOSTNEJ  KANOISTIKE V POZNANI - 

ZO SLOVÁKOV NAPLNO USPEL IBA HAGARA
POZNAŇ 17. mája (SITA) - Zo siedmich slovenských reprezentantov, ktorí bojovali vo vodáckom areáli Malta v centre poľskej Poznane na európskej 
olympijskej kvalifikácii rýchlostných kanoistov o posledné voľné miestenky na Hry XXX. olympiády v Londýne (27. júla - 12. augusta), naplno uspel 
iba Ľubomír Hagara (VŠC DUKLA). Vo finále C1 mužov na 200 m suverénne zvíťazil a doplnil tak už istú sedmičku slovenských reprezentantov, ktorí 
majú miestenky od vlaňajších majstrovstiev sveta v maďarskom Szegede. 
Veľmi blízko k postupu na OH bol aj Matej Rusnák v C1 na 1000 m. Vo finále dopádloval na 3. pozícii, postupovali však iba prvé dve lode. Paradoxne, 
ak by bol postúpil, Hagara by napriek svojmu prvenstvu musel zostať doma, pretože podľa dosť kontroverzných pravidiel Medzinárodného 
olympijského výboru (MOV) a Medzinárodnej kanoistickej federácie (ICF) mohol z jednej krajiny postúpiť iba pretekár, ktorý v rovnakej lodi uspeje 
na dlhšej z dvoch tratí (v tomto prípade C1 1000 - C1 200 m).

Striebro pre Rusnáka
v C1 na 5 000 m

POZNAŇ 20. mája (SITA) - Slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Matej 
Rusnák obsadil v pretekoch C1 mužov na 5000 m na I. kole Svetového pohára v poľskej 
Poznani skvelé 2. miesto. Za víťazným Kanaďanom Benjaminom Russellom zaostal o 
necelých sedem sekúnd. „Nebolo to ľahké a jednoduché, ale zvládol som to. Hneď 
po štarte Russell nahodil obrovské tempo a všetkým nám ušiel. Ja som sa držal 
v čelnej skupinke. Prvé dva kilometre som zvádzal tuhý boj s dvojicou Ukrajincov, 
potom sa mi podarilo striasť sa ich a išiel som si svoje preteky. Kanaďana som mal 
stále pred sebou, ale on si udržiaval približne dvadsaťmetrový náskok. Tak sme 
prišli až do cieľa. Jasné, že moju ´boľačku´ na neúspech v olympijskej kvalifikácii to 
nezahojí (Rusnák skončil v C1 na 1000 m tretí, do Londýna postupovali prví dvaja, 
pozn.), ale každá medaila na takomto fóre je nesmierne cenná. Teším sa na ďalšie 
preteky v nemeckom Duisburgu,“ povedal pre SITA 24-ročný Piešťanec. 
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Slovenskí a českí olympijskí medailisti 
Dana Zátopková, Jozef Pribilinec, Imrich 
Bugár, Jozef Pribilinec, Jozef Gönci a Robert 
Změlík boli 2. mája hosťami besedy na 
Medzinárodnom veľtrhu obrannej techniky 
IDEB Bratislava, ktorá niesla názov Armádny 
šport – tradície, partnerstvo a úspechy. 
Besedu zastrešovali Ministerstvá obrany 
Slovenskej republiky a Českej republiky 
a vojenské športové kluby DUKLA.

Od roku 1920 do roku 1992 získali českí a slovenskí športovci na 
olympijských hrách spolu 49 zlatých, 49 strieborných a 45 bronzových 
medailí. Aj tieto úspešné spoločné korene boli dôvodom stretnutia 
športových legiend. Ďalším z cieľov besedy bolo prezentovať iniciatívu 
„Odznak všestrannosti olympijských víťazov“. Ten sa úspešne ujal 
v Českej republike a mal by mať pokračovanie aj na Slovensku. 
„Všestrannosť je cesta k víťazstvu a športovanie je dnes aj vzhľadom 
na problémy s obezitou mládeže i dospelých mimoriadne dôležité,“ 
povedal olympijský víťaz v desaťboji z Barcelony (1992) Robert Změlík. 
Aj preto sa stal spoluzakladateľom Odznaku všestrannosti olympijských 
víťazov. Ten do istej miery pripomína niekdajší Odznak zdatnosti. 
„V Čechách sme už v rámci tejto iniciatívy zorganizovali 200 podujatí. 
Do nášho odznaku sa zapojilo 60 tisíc žiakov,“ uviedol.
V Českej republike je lídrom v organizácii vojenská Dukla, pri organizovaní 
športových zápolení spolupracujú aj jednotlivé 

JOZEF GÖNCI NA IDEBE:
V REPREZENTÁCII SA CHCEM ROZLÚČIŤ 

MEDAILOU
posádky. „Armáda symbolizuje disciplínu, zodpovednosť, čestnosť 
a zdravý životný štýl,“ vysvetlil Změlík. V slovenských podmienkach 
podobný odznak pripravuje Slovenský olympijský výbor. Podľa 
riaditeľa VŠC DUKLA Banská Bystrica Róberta Leitla pri jeho prezentácii 
a propagácii isto nebudú chýbať ani vojenskí športovci.

Na besede študentov bratislavských stredných škôl a návštevníkov 
IDEB-u najviac zaujal najstarší hosť – takmer 90 ročná zlatá medailistka 
v hode oštepom z OH v Helsinkách (1952) Dana Zátopková. Hovorila 
nielen o svojej úspešnej športovej kariére a o manželstve s legendou 
československej a svetovej atletiky Emilom Zátopkom, ale aj o potrebe 
zdravého životného štýlu. No aj o tom, že ak chce človek zdravo žiť, mal 
by si udržiavať vždy dobrú náladu. „Moja babička na Morave ma učila, 
že ak ma ráno niečo trápi, nech sa skúsim zasmiať alebo si zaspievať,“ 
spomenula. Z inej príhody si zobrala ponaučenie, že ak sa človek na 
niečo hnevá, mal by urobiť dva kotrmelce – a hneď ho to prejde. 
„Nemusia to byť len kotrmelce, môže to byť akýkoľvek šport, pretože 
človek by sa mal o seba starať aj po fyzickej aj po psychickej stránke,“ 
dodala stále svieža kráľovná našej spoločnej atletiky, ktorá s úsmevom 
prijala blahoželanie k narodeninám a veľkú kyticu kvetov aj od náčelníka 
Generálneho štábu OS SR generálmajora Petra Vojteka.
Zatiaľ čo ostatní športovci hovorili skôr o svojich niekdajších úspechoch, 
slovenský medailista v streľbe nadrotmajster Jozef Gönci (Atlanta 1996 
a Atény 2004 bronz) sa sústredil na nadchádzajúce olympijské hry 

  Bronzový medailista z majstrovstiev sveta kpt. Igor Kováč, majster sveta a 
medailista olympijských hier Imrich Bugár, majster Európy Pavol Blažek, olympijská 
víťazka Dana Zátopková, víťaz svetového pohára nrtm. Matej Tóth, riaditeľ VŠC 
DUKLA Robert Leitl, medailistka z majstrovstiev sveta nrtm. Martina Hrašnová, 
majsterka Európy Veronika Zuzulová
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v Londýne. „Posledná olympiáda sa mi príliš nevydarila, preto by som 
sa po dvoch desaťročiach v reprezentácii chcel rozlúčiť medailou. Bude 
to ťažké, konkurencia je obrovská, ale urobím pre to všetko,“ avizoval 
reprezentant banskobystrickej DUKLY a Slovenska.

Úlohou Vojenského športového centra DUKLA Banská 
Bystrica na IDEB bolo spropagovať vojenský vrcholový 
šport a predstaviť kandidátov na blížiace sa olympijské hry 
2012 v Londýne. 
Stánok DUKLY sa niesol v znamení blížiacich olympijských 
hier. Na paneloch sme mali predstavených kandidátov na 
OH a históriu našich úspešných medailistov. 
Počas prvých dvoch dní sa výstavy v stánku zúčastnil aj 
riaditeľ VŠC DUKLA Banská Bystrica Robert Leitl, ktorý 
počas otváracieho ceremoniálu privítal v priestoroch 
stánku prezidenta SR Ivana Gašparoviča a ministra 
obrany SR Martina Glváča, ako aj iných významných hostí 
a návštevníkov výstavy IDEB.
V prvý deň výstavy sa v stánku predstavili úspešní športovci 
DUKLY: atléti nrtm. Martina Hrašnová, nrtm. Matej Tóth, 
kpt. Igor Kováč, lyžiarka Veronika Zuzulová, strelec nrtm. 
Jozef Gönci a kulturista rtm. Štefan Havlík.

V súčinnosti s ministerstvom obrany ČR a Armádnym športovým cen-
trom Dukla Praha sme usporiadali besedy so športovcami počas všet-
kých troch dní. Besedy sa konali v priestoroch MO ČR. V stredu 2. mája 
sa uskutočnila beseda s legendárnou oštepárkou, olympijskou víťazkou 
z Helsínk 1952 Danou Zátopkovou. Táto dáma má už 90 rokov, ale aj tak 
bola ochotná podporiť toto podujatie. Na besede sa zúčastnili olympijskí 
víťazi chodec Jozef Pribilinec, atletický desaťbojár Róbert Změlík, olym-
pijský medailista, majster sveta diskár Imrich Bugár a dvojnásobný olym-
pijský medailista strelec nrtm. Jozef Gönci. Vo štvrtok 3. mája sa besied 
zúčastnili legendy českého lyžovania olympijská víťazka v behu na ly-
žiach Kateřina Neumannová a olympijský medailista Lukáš Bauer. Zo slo-
venskej strany sa zúčastnili olympionici, ktorí si už vybojovali miestenku 
na olympiádu do Londýna, gymnasta voj. 2. st. Samuel Piasecký a džu-

dista rtm. Milan Randl. V piatok 
4. mája sa poslednej besedy zú-
častnili z českej strany olympij-
ský medailista skifár Václav Cha-
lupa, lyžiarska akrobatka Nikola 
Sudová a akrobatický letec Mar-
tin Šonka. Zo slovenskej strany 
to boli majster sveta v rýchlost-
nej kanoistike nrtm. Peter Gelle 
a olympijský medailista v kano-
istike Slavomír Kňazovický. Na 
besedách sa zúčastnili študenti 
bratislavských škôl, návštevníci 
výstavy, náčelníci generálnych 
štábov oboch krajín a predsta-
vitelia ministerstiev obrany SR 
a ČR.
Besedy moderovali moderáto-
ri z českej a slovenskej strany 
a boli podporené aj videopro-
jekciou.

Denník Šport

  Voj. 2. st. Samuel Piasecký, rtm. Milan 
Randl, Kateřina Neumannová, Lukáš Bauer

  Martin Šonka, nrtm. Peter Gelle, 
Nikola Sudová, Václav Chalupa, Slavomír 
Kňazovický

  Nrtm. Jozef Gönci, Jozef Pribilinec, 
Dana Zátopková, Imrich Bugár
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Posolstvo Slovenska Hrám XXX. olympiády, 
ktoré sa už onedlho uskutočnia v Londýne, 
vyslala aj Banská Bystrica. Štafeta 
s olympijským ohňom putuje naprieč celým 
Slovenskom.

Všetko sa to začalo na Bratislavskom 
mestskom maratóne, kedy bola zapálená 
olympijská pochodeň. Bol to začiatok 
celoslovenskej štafety s olympijským ohňom, 
ktorý sa vydal na dlhú púť cez územie 
Slovenska. Štafeta s názvom Posolstvo 
Slovenska Hrám XXX. olympiády Londýn 
2012 nemohla vynechať ani Banskú Bystricu 
- mesto, v ktorom pôsobí mnoho slovenských 
olympionikov. Iniciátorom, vyhlasovateľom 
a hlavným organizátorom Posolstva je 
Slovenský olympijský výbor (SOV).

OLYMPIJSKÝ OHEŇ DORAZIL
AJ DO BANSKEJ BYSTRICE

Podporné akcie
Predstavitelia SOV si pri tejto príležitosti spomenuli aj na bývalých vynikajúcich športovcov. Ocenení boli atléti Ivan Kováč, Zdeněk Michna a basketbalistka Ľudmila Pěčová-Chmelíková. Olympijský oheň na Námestí SNP nekončil svoju cestu, ale zapálením pochodní poputoval do škôl a na športoviská, kde prebiehali podporné športové akcie, rôzne vedomostné súťaže o olympizme či besedy so športovcami. Jednou z takýchto akcií bola napríklad bežecká 24-hodinovka organizovaná Športovým gymnáziom v Banskej Bystrici.

  Podpredseda BSK Ladislav Topoľský 
a primátor Peter Gogola
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Londýn 2012

Jubilejné Hry XXX. olympiády sa od 27. júla do 12. augusta 2012 

po tretíkrát uskutočnia v Londýne. V britskej metropole sa očakáva 

účasť viac ako 13-tisíc športovcov zo 120 krajín. Predstavitelia 

SOV sa aj preto rozhodli, že po Aténach 2004 znovu usporiadajú 

celoslovenskú olympijskú štafetu. Tá vedie cez všetky mestá, kde sa 

v súčasnosti nachádzajú slovenské olympijské kluby. „Olympijské 

kluby pomáhajú predovšetkým pri rozvoji olympizmu vo svojich 

regiónoch. Zatiaľ ich máme dvadsať, no verím, že ich počet bude 

časom narastať,“ vyjadril želanie predseda združenia olympijských 

klubov Slovenska Ivan Čierny. Predpoklad SOV hovorí, že v lete by sa 

v Londýne mohlo predstaviť približne 55 slovenských športovcov. 

Na predchádzajúcich olympijských hrách v Pekingu získali Slováci 

tri zlaté, dve strieborné a jednu bronzovú medailu.
Marek Šperka, autor

Prevzatie ohňa
Olympijský oheň na Námestie SNP priniesli aktívni aj bývalí športovci, medzi ktorými nechýbali bežkyne na lyžiach Alena Procházková a Jaroslava Bukvajová, biatlonisti Dušan Šimočko, Natália Prekopová a Jana Gereková, džudista Marek Matuszek, atléti Martina Hrašnová, Peter Horák, Pavol Blažek a organizátori jesenného maratónu v Banskej Bystrici. Na slávnostnom ceremoniáli sa zúčastnilo aj viacero športových funkcionárov a trénerov. Nechýbal tiež primátor mesta Banská Bystrica Peter Gogola a podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ladislav Topoľský, ktorí sa spoločnými silami podieľali na zapálení banskobystrického olympijského ohňa. „Som rád, že olympijský oheň dorazil do nášho krásneho mesta pod Urpínom. Banská Bystrica má mnoho olympijských víťazov, preto si myslím, že sem patrí. Počas olympiády si určite nenechám ujsť atletiku, cyklistiku a všetko tie športy, v ktorých budú súťažiť naši reprezentanti. Bude to určite veľmi zaujímavé,“ povedal primátor Peter Gogola.
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„Dukla je profesionální klub, jehož členové 
jsou hrdí na to, že jsou její součástí,“ prozradil 
svůj názor na současné armádní sportovní 
centrum předseda veslařského svazu 
a místopředseda ČOV Jiří Kejval v následujícím 
rozhovoru.

Víme, že jste bývalý veslař, dokonce jste 
nějakou dobu nosil dres Dukly. Jaké jsou vaše 
vzpomínky na ni a jakého svého sportovního 
výsledku si nejvíce vážíte?
Nejvíce si vážím 10. místa z MS v roce 1991 
na dvojskifu. Svou hlavní sportovní kariéru 
jsem ale měl těsně po revoluci. V Dukle jsem 
byl sice jen devět měsíců, dobře jsem ji však 
znal z předchozího období – dlouhá léta jsem 

Ing. Jiří KEJVAL
▪ předseda Českého veslařského svazu
 (od roku 1997)
▪ místopředseda ČOV pro ekonomiku   
 a marketing (od roku 2009)
▪ absolvent Stavební fakulty ČVUT
▪ v roce 1991 založil společnost Techo 
▪ člen výkonného výboru ČSTV
▪ spoluzakladatel nadace Prostor
 na podporu české architektury   
 a designu
▪ ženatý a má tři děti

Kluby s Duklou v názve

Díky za skvělou
mnohaletou spolupráci

v ní trénoval, když jsem jezdil v reprezentaci. 
Dnes chodím každý den běhat nebo jezdit na 
veslařském trenažéru.

Jaký je váš názor na veslování a sport celkově?
Veslování je studentský a vysokoškolský sport. 
Ve Velké Británii jsou jimi proslulá univerzitní 
města Oxford a Cambridge, v Americe je 
jedním z hlavních univerzitních sportů. 
Podobného ducha bychom rádi podporovali 
u mladých lidí i u nás v České republice. 
Na veslování především oceňuji, že většina 
stávajících reprezentantů 
má maturitu nebo 
dokonce studuje 
dále. To je, myslím, 
v dnešním vrcholovém 
sportu výjimečné. 
Pokud jde o sport 
sám o sobě, nevím, jestli 
vychovává, nebo jestli v něm 

dochází k přirozenému výběru. 
Kdo dělá sport, má vždy ambice být jiný, 
vystoupit z průměru. To je v našem oboru 
dobrá vlastnost.

Jste spokojený s výsledky sportovců 
armádního sportovního centra? Myslíte si, že 
stát vkládá do sportu dostatečné prostředky?
Upřímně obdivuji, jakých výsledků čeští 
sportovci při stávající úrovni podpory sportu 
dosahují. Například i přestože byly kolektivní 
sporty vždy naší národní doménou, dnes jsou 
až druhořadé za primárně podporovanými 
individuálními sporty. Co v našem systému 
naopak dobře funguje, jsou sportovní 

střediska. Věřím tomu, že kdyby se zrušila či 
přestala fungovat, nastal by tím definitivní 
a okamžitý konec českého sportu.

Jakým směrem by se mělo sportovní odvětví 
ubírat?
Hlavní otázkou by neměl být pouze vrcholový 
sport, ale spíše zhoršující se vztah dětí ke 
sportu, pokles jejich fyzické zdatnosti. Prioritou 
musí být zlepšení pozic sportu především u 
mládeže. Peníze ani úroveň sportovišť přitom 
nejsou klíčovými. Důležitý je přísun kvalitních 

trenérů, odborníků, kteří jsou 
sportu oddaní a nevěnují mu 

jen zbylé chvíle po práci. 
Když se nám toto podaří, 
získáme juniorský kádr na 
odpovídající úrovni.

Česká republika získala na OH 
v Aténách osm medailí, v Pekingu 

šest. Jaká je vaše předpověď pro 
letošní olympiádu v Londýně?

Já pokaždé začínám s veslaři. Nechci nic 
zakřiknout, ale mám v tomto ohledu čisté 
svědomí, když říkám, že jsme dobře připraveni. 
Atletika určitě obhájí svou kvalitu z minulých 
let, střelci i cyklista Jaroslav Kulhavý mají 
výbornou formu, někdo nás překvapí. Na 
druhou stranu nečekám medaili od plavců, kde 
úspěch na mistrovstvích nebyl už léta.

Jste zkušený funkcionář a dle našich informací 
jediný kandidát na post předsedy Českého 
olympijského výboru. Pokud vás plénum 
schválí, jaké budou vaše první kroky týkající se 

  místopředseda ČOV Kejval na tiskovce 
k představení Českého domu v Londýně
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budoucnosti českého sportu?
Mám velmi dobrý pocit z toho, 
že nyní všechny sporty, jak se 
říká, táhnou za jeden provaz. 
Přál bych si, abychom byly 
jeden tým i nadále. Ne tady 
fotbal a tady atletika, ale 
orgán jednotně vystupující 
vůči vládě a ostatním. Obecně 
platí dohoda, že takovou 
pomyslnou střechou českého 
sportu je Český olympijský 
výbor, který už teď sdružuje 
většinu sportů. Základem 
je poté jednání s vládou 
o navýšení kapitoly sport, 
a to nejen v rámci státního 
rozpočtu nebo rozpočtu 
MŠMT, ale i z peněz, které 
jdou z měst, obcí a krajů. 
Právě se zástupci měst a obcí 
jednáme o přerozdělení 
peněz z loterií a sázkových 
her. Věříme, že nejdůležitější 
z hlediska strategie je údržba 
a výstavba nových sportovišť. 
Je to věc, do níž se ročně 
vkládají miliony, ale to 
chceme změnit. Plánujeme 
vytvořit takzvaná páteřní 
sportoviště, která jsou klíčová 
a mají celonárodní či dokonce 
mezinárodní charakter. Takové 

národní olympijské centrum, sportoviště 
sportovišť, by byl Nymburk, jenž má prostor 

i tradici. Leží sice mimo Prahu, ale je dostupný. 
Proč by naši sportovci měli jezdit kvůli přípravě 
na závody do zahraničí, když se mohou 
připravovat v českém špičkovém prostředí, kde 
je kvalitní sportoviště, ubytování, regenerace 
a všechny věci s tím spojené. V současnosti se 
domlouváme s Pavlem Kolářem a také bychom 
do tohoto projektu chtěli v budoucnu vtáhnout 
CASRI a všechny ostatní. Dále bychom chtěli 
vytvořit národní olympijský institut, kde by byli 
sdruženi nejlepší metodici a sportovní lékaři, se 
sídlem opět v Nymburku.

Co byste vzkázal armádním sportovcům 
a funkcionářům na závěr?
Předně bych jim chtěl poděkovat za skvělou 
mnohaletou spolupráci. Líbí se mi, že ačkoli 
byla Dukla dříve hodně spojená s režimem, 
dnes ji můžeme vidět jako profesionální klub, 
jehož členové jsou hrdí na to, že jsou její 
součástí. Lidé v ní nejsou z povinnosti, nebo 
proto, že jim za to byly slíbené peníze. Jsou 
v ní rádi, pyšní na svou práci. Není to otázka 
jednoho závodníka či jedné generace, ale 
mnoha generací dohromady. Mám z Dukly 
hodně dobrý pocit a ať už bude politická nálada 
v zemi jakákoliv, budu se zasazovat o to, aby 
armádní sport zůstal takovým, jakým je nyní.

Text: Jaroslav Priščák a Ivana Roháčková
Foto: Ivana Roháčková

  S vítěznou posádkou osmiveslice 
Dukly Praha na Primátorkách 2012

  Jiří Kejval s mistryní světa 2012 ve 
skifu žen Mirkou Knapkovou a jejím 
trenérem
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Futbalový klub Dukla Banská Bystrica do novej sezóny povedie Norbert 
Hrnčár, ktorý sa začiatkom júna stal novým hlavným trénerom klubu.
Rodený Nitrančan, ktorý 9. júna oslávil 42 rokov, začínal svoju seniorskú 
futbalovú kariéru vo Vrábľoch. V roku 1993 prišiel do Dukly Banská Bystrica 
na dvojročnú vojenčinu. Potom obliekal dresy Nitry, Žiliny a najväčšie úspechy 
zaznamenal v Slovane Bratislava, s ktorým v roku 1999 získal aj majstrovský 
titul i víťazstvo v pohári. Už rok predtým bol aj členom Slovenskej futbalovej 
reprezentácie, v drese ktorej si pripísal dva štarty. Hráčsku kariéru ukončil 
v roku 2005 v rakúskom Pamhagene. 
Trénerské remeslo načal ako asistent v FK Rača. Neskôr pôsobil v Slovane 
ako tréner dorastencov, neskôr aj ako asistent hlavného trénera. Rovnakú 
funkciu zastával následne aj v Senici a potom v Petržalke, kde počas jesene 
viedol druholigový tím aj z pozície hlavného trénera. Od januára minulého 
roku je Hrnčár asistentom trénera Ivana Galáda pri národnej reprezentácii 
do 21 rokov.
„Bola to pre mňa veľmi zaujímavá ponuka. Je to už 19 rokov čo som nastúpil 
na vojenčinu. Tu som začínal ligovú kariéru a je taký paradox, že tu začínam 
ligovú kariéru aj ako tréner,“ povedal po podpise zmluvy nový tréner Dukly. 
„Káder poznám, aj keď nie všetkých hráčov osobne. Videl som zápasy, 
určite si ďalšie pozriem na zázname. Nechcem používať klišé, ale dúfam že 
mužstvo výkonnostne pôjde dopredu a futbal bude ľudí baviť,“ zhrnul na 
margo svojich cieľov vo funkcii Norbert Hrnčár.
„Pán Hrnčár je tréner, ktorý je ambiciózny a zapadá nám do celkovej 
filozofie klubu, keď sme pred dvomi rokmi začali dbať na to, aby sme 
vystavali základné kamene s mládežou. Nakoľko je pán Hrnčár aktuálne 
asistentom pri reprezentácii do 21 rokov, tak sa domnievame, že aj z tohto 
pohľadu by to mohol byť zaujímavý krok,“ uviedol generálny riaditeľ Dukly 
Tomáš Geist.

V letnej príprave až 30 hráčov,
vrátane Gyömbéra

V pondelok 11. júna odštartoval prvý tím Dukly Banská Bystrica pod vedením 
nového trénera Norberta Hrnčára letnú prípravu. Celkovo sa do nej zapojí 
tridsiatka hráčov. A to aj vrátane najlepšieho hráča tímu z uplynulej sezóny 
podľa hodnotenia fanúšikov - stopéra Norberta Gyömbéra. V súvislosti s jeho 
menom sa už ako hotová vec v médiách objavila správa o jeho prestupe do 
Slovana, čo samotného hráča prekvapilo. „Sám si neviem predstaviť, že by 
som na Slovensku hral za iný klub ako je Dukla,“ hovorí mladý reprezentant. 
„Vedel som aj o záujme Slovana a musím sa priznať, že som aj uvažoval 
nad touto ponukou, ale nakoniec som sa rozhodol zostať ešte tu. Som tu 
šťastný, našiel som tu druhý domov a chcem tu zostať,“ približuje uplynulé 
obdobie Gyömbér, ktorého navyše potešilo, že ho fanúšikovia postavili na 

Novým trénerom FK Dukla
Norbert Hrnčár

čelo ideálnej jedenástky uplynulej sezóny: „Jednoznačne ma to potešilo, 
pretože je to ocenenie fanúšikov, ktorí futbal sledujú a vedia si o tom urobiť 
svoj názor a verím, že ich v ďalšej sezóne nesklamem.“
V kádri prvého tímu Dukly nedochádza k výraznejším zmenám. Neuvidíme 
v ňom už Mareka Bažíka, ktorému skončila zmluva a na minulosezónne 
hosťovanie nenadviaže ani Marek Kuzma. V červeno-bielom drese naopak 
zostávajú útočník Martin Matúš, stredopoliar Radoslav Augustín a minimálne 
ďalšieho pol roka bude za Duklu ďalej bojovať aj Martin Poljovka. Káder 
posilnil obranca Matej Podstavek a o svoju šancu sa počas nasledujúceho 
obdobia môžu pobiť aj ďalší hráči z našej juniorky a dorasteneckých.
Jasno je už aj v otázke asistenta hlavného trénera, ktorým bude Richard 
Höger. „Poznám ho aj ľudsky aj z trénerského hľadiska, takže preto táto 
voľba,“ vysvetľuje tréner Hrnčár. Zvyšok realizačného tímu bude pokračovať 
v nezmenenom zložení.
Káder FK Dukla pre letnú prípravu 2012: 
Brankári: Tomáš Belic, Peter Boroš, Branislav Pindroch, Viktor Budinský 
Obrancovia: Martin Poljovka, Norbert Gyömbér, Matúš Turňa, Patrik Vajda, 
Ľuboš Kupčík, Saša Savič, Jaroslav Poliach, Matej Podstavek, Ivan Šnirc, 
Marek Púpala 
Stredopoliari: Marek Hlinka, Tomáš Hučko, Jakub Považanec, Michal Pančík, 
Radoslav Augustín, Jakub Brašeň, Michal Faško, Jozef Rejdovian, Branislav 
Ľupták, Adam Sámel, Denis Urgela, Martin Valovčan 
Útočníci: Lukáš Laksik, Martin Matúš, Fabián Slančík, Marek Šovčík

Prehľad domácich majstrovských zápasov jesennej časti CL 2012/2013

14.07.2012 FK SENICA - FK DUKLA

21.07.2012 FK DUKLA - AS TRENČÍN 

28.07.2012 MFK RUŽOMBEROK - FK DUKLA 

04.08.2012 FK DUKLA - FC ViOn Z. MORAVCE 

11.08.2012 FC NITRA - FK DUKLA 

18.08.2012 SPARTAK MYJAVA - FK DUKLA 

25.08.2012 FK DUKLA - TATRAN PREŠOV

01.09.2012 MFK KOŠICE - FK DUKLA

15.09.2012 FK DUKLA - MŠK ŽILINA

22.09.2012 SPARTAK TRNAVA - FK DUKLA

29.09.2012 FK DUKLA - SLOVAN BRATISLAVA

06.10.2012 FK DUKLA - FK SENICA

20.10.2012 AS TRENČÍN - FK DUKLA

27.10.2012 FK DUKLA - MFK RUŽOMBEROK

03.11.2012 FC ViOn Z. MORAVCE -FK DUKLA

10.11.2012 FK DUKLA - FC NITRA 

17.11.2012 FK DUKLA - SPARTAK MYJAVA

24.11.2012 TATRAN PREŠOV - FK DUKLA

01.12.2012 FK DUKLA - MFK KOŠICE

Prehľad prípravných zápasov FK Dukla počas letnej prípravy:

20.06.2012 Sturm Graz – Dukla BB             18,30 hod. SV Stallhofen

22.06.2012 Mattersburg – Dukla BB           18,30 hod. Pilgersdorf

26.06.2012 Dukla BB – ŽP Podbrezová       15,00 hod. Badín

30.06.2012 Dukla BB – MTK Budapešť       15,00 hod. Šahy

05.07.2012 Bohemians – Dukla BB             turnaj Žirovnice

05.07.2012 Dukla Praha – Dukla BB            turnaj Žirovnice

07.07.2012 FC Eger – Dukla BB                    14,00 hod. Eger
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Vo štvrtom zápase semifinále play-off  prehrali Trenčania so Slovanom 
Bratislava 3:4 a v celej sérii 0:4 na zápasy. Hoci bude prevládať 
sklamanie, Trenčania isto zanechali dobrý dojem a za úspech v play-off 
budú odmenení bronzovou medailou v sezóne 2011/2012!

Ako sa hralo?
1.zápas – Slovan Bratislava – Dukla Trenčín 5:4pp (1:1, 2:2, 1:1 – 1:0)
2.zápas – Slovan Bratislava  - Dukla Trenčín 6:4 (3:3, 1:0, 2:1)
3.zápas – Dukla Trenčín – Slovan Bratislava 2:6 (0:0, 2:4, 0:2)
4.zápas – Dukla Trenčín – Slovan Bratislava 3:4 (1:4, 1:0, 1:0)
Pre trenčiansku Duklu sa skončila sezóna hoci smutne, no zisk bronzovej 
medaily po čase vykompenzoval všetky negatíva sezóny a celý hokejový 
ročník 2011/2012 sa pod Čákovým hradom hodnotil úspešne. Trenčania 
boli Bratislavčanom vyrovnaným súperom, ale skúsenosti rozhodli 
v prospech bratislavského Slovana, a to najmä po prvých dvoch 
stretnutiach. Dukla bola chvíľami lepším tímom, zápasy boli maximálne 
vyrovnané, no napokon sa  v oboch domácich prípadoch tešil Slovan 
a po treťom víťazstve v Trenčíne sa mužstvo belasých upokojilo 
a s prehľadom postúpilo do finále play-off, v ktorom zdolalo košické HC 
a vybojovali si titul majstra.

Strieborní reprezentanti z Dukly
Vyvrcholením každej hokejovej sezóny sú majstrovstvá sveta, ktoré sa 
tento rok konali v dvoch krajinách. Hostiteľmi sa stali perly severnej 
Európy – Fínsko a Švédsko, pričom hlavnú úlohu zohrávala krajina tisícich 
jazier. S malou dušičkou cestovali na šampionát aj slovenskí hokejisti, 

ktorí nemali za sebou dobrú prípravu. Séria prehier v prípravných 
stretnutiach však, zdá sa, správe nakopla náš tím a posadilo 

ho takmer na samotný vrchol hokejovej mapy sveta. 
Vo finále však mužstvo trénera Vladimíra Vújteka 

nestačilo na favorizovaných Rusov a po prehre 
si z dejiska majstrovstiev odnieslo strieborné 
medaily. V pozadí sa pri hráčoch, ktorí sa môžu 
ziskom helsinského bronzu z roku 2012 pýšiť, 
patria aj odchovanci Dukly Trenčín. A v našom 
striebornom tíme ich bolo hneď niekoľko. Branko 
Radivojevič, Tomáš Kopecký, Marcel Hossa, 

Dominik Graňák, Milan Bartovič, Tomáš Starosta 
či Andrej Sekera patrili k tým, ktorí hokejovo rástli 

práve pod hradom Matúša Čáka. V tíme sme však 

Dukla Trenčín v sezóne 
2011/2012 bronzová!

spozorovali aj hráčov, ktorí kedysi v minulosti obliekali žltočervený dres 
Dukly. Hovoríme o Miroslavovi Šatanovi a Tomášovi Tatarovi. Dukla teda 
vychovala okrem držiteľov Stanley Cupu (Tomáš Kopecký 2x a Marián 
Hossa), Gagarinovho pohára (Dominik Graňák) a iných veľkých ocenení 
aj strieborných medailistov. Ich pôsobenie vo Fínsku spôsobilo na 
Slovensku opäť ten pravý hokejový ošiaľ. 

Bude Dukla Duklou aj v budúcej sezóne?
Minuloročné problémy spojené s  prenájmom hokejového zimného 
štadióna v Trenčíne majú pokračovanie aj v tomto roku. Trenčiansky 
hokej je ohrozený, jeho budúcnosť v „meste módy“ nie je jasná. Primátor 
Richard Rybníček sa snaží o predaj Zimného štadióna súkromnému 
investorovi za podmienok, ktoré však nie sú akceptovateľné pre Hokejový 
klub Dukla Trenčín, ako aj pre poslancov mestského zastupiteľstva. Už 
niekoľko týždňov tak trvá „boj“ o Zimný štadión. Primátor bojuje za 
bezpečnosť obyvateľstva, keďže podľa neho hrozí únik veľkého množstva 
čpavku z chladiaceho zariadenia a fanúšikovia či samotný klub o ďalšiu 
existenciu hokeja v Trenčína. Ako celá kauza napokon dopadne? Veríme, 
že pre Duklu Trenčín, matku niekoľkých najlepších slovenských hokejistov 
v zámorí či Európe, sa nájde kompromisné a pozitívne riešenie, s ktorým 
budú spokojní všetci zainteresovaní.

Tomáš Kyselica
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Jubilanti

Ladislav MUNDIL
11.5.1942

1961 – 1963 vojak základnej služby Dukla Liberec
1963 – 1968 člen športovej roty MV RH Praha Semily
1974 -  1994 hlavný tréner športového družstva biatlon
 V súčasnosti trénuje biatlonovú mlaď 

Andrej HUNČÍK
21.7.1942

1964 – 1965 vojak základnej služby Dukla Praha
1969 – 1979 tréner atletiky v ASVŠ Dukla Banská Bystrica
1979 – 1980 telovýchovný náčelník 49. delostreleckého pluku Brezno
1980 – 1984 učiteľ vojenskej katedry Vysokej školy lesníckej
 a drevárskej vo Zvolene
1984 – 1985 metodik v ASVŠ Dukla Banská Bystrica
1986 – 1989 starší dôstojník skupiny riadenia mládeže oddelenia  
 športu v ASVŠ Dukla

Oslavy sa konali pri príležitosti stretnutia veteránov Dukly
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VÝSLEDKY VŠC DUKLA BANSKÁ BYSTRICA 
26. 3. – 1. 7. 2012

Atletika

Majstrovstvá Európy

Helsinki (Fínsko) 26.6.-1.7.

2.m. Martina Hrašnová kladivo

5.m. Dana Velďáková trojskok

10.m. Jana Velďáková diaľka

Svetový pohár v chôdzi

Saransk (Rusko) 12.-13.5. 12.m. Katarína Strmeňová 10 km chôdza

Diamantova liga

Doha (Katar) 11.-12.5. 4.m. Dana Velďáková trojskok

Medzinárodné preteky

Athens (USA) 13.4. 1.m. Martina Hrašnová kladivo

Poděbrady
(Česká republika) 22.4. 1.m. Matej Tóth 20 km chôdza

Olomouc (Česká 
republika) 7.4.

1.m. Miloš Bátovský 20 km chôdza

1.m. Peter Tichý 10 km chôdza

1.m. Katarína Strmeňová 10 km chôdza

Daegu (Kórea) 15.5. 5.m. Martina Hrašnová kladivo

IAAF míting

Rio Maior
(Portugalsko) 15.4. 1.m. Matej Tóth 20 km chôdza

Cyklistika

Medzinárodné preteky

Casablanka
(Maroko) 26.3.-1.4.

2.m. Michael Kolář etapa

4.m. Patrik Tybor etapa

4.m. Roman Broniš etapa

Okolo Slovenska 5.-9.6.
2.m. Maroš Kováč etapa

3.m. Maroš Kováč etapa 

Džudo

Grand Slam 

Moskva (Rusko) 3.m. Milan Randl do 90 kg

Európsky pohár

Praha (Česká republika) 
24.6. 3.m. Matúš Milichovský do 81 kg

Gymnastika

Majstrovstvá Európy

Montpellier (Francúzsko) 
21.-27.5.

5.m. Samuel Piasecký bradlá

7.m. Samuel Piasecký hrazda

Svetový pohár

Osijek (Chorvátsko) 26. 
– 29.4. 7.m. Samuel Piasecký bradlá

Kulturistika

Majstrovstvá Európy

Santa Susanna 
(Španielsko) 5.-6.5. 2.m. Štefan Havlík do 100 kg

Rýchlostná kanoistika

Majstrovstvá Európy

Záhreb (Chorvátsko) 
22.-25.6.

3.m. Peter Gelle K2, 1 000 m

3.m. Matej Rusnák C1, 5 000 m

5.m. Martin Jankovec K1, 500 m

8.m. Ľubomír Hagara C1, 200 m

11.m. Beňo – Martinek K2, 500 m

Medzinárodné preteky

Račice (Česká republika) 
5.-7.6.

1.m. Peter Gelle K1, 200 m

1.m. Peter Gelle K1, 500 m

1.m. Simona Šamková K1, 500 m

1.m. Matej Rusnák C1, 1 000 m

1.m. Simona Šamková K1, 1 000 m

1.m. Peter Gelle K1, 1 000 m

1.m. Simona Šamková K1, 500 m

1.m. Peter Gelle K2, 1 000 m

1.m. Ľubomír Hagara C1, 200 m

Športová streľba

Majstrovstvá sveta na bežiaci terč

Štokholm (Švédsko) 
3.-10.6.

5.m. Pelach, Jurčo, Plánovský BT 30+30, družstvá

7.m. Pelach, Jurčo, Plánovský BT 40 mix, družstvá

8.m. Pelach, Jurčo, Plánovský VzBT 30+30,dr.

Svetový pohár

Miláno (Taliansko)
15.-20.5.

12.m. Jozef Gönci VzPu 60

13.m. Zdeněk Čadek LM 60

Medzinárodné preteky

Braunschweig (Nemecko) 
8.-13.5. 3.m. Miroslav Jurčo BT 20+20

Berlín (Nemecko)
29.4.-1.4.

1.m. Juraj Tužinský VzPi 60

3.m. Juraj Tužinský LP 60

Vodný motorizmus

Majstrovstvá sveta

Jedovnice (Česká 
republika) 1.-3.6. 6.m. Michal Košút O-350

Vodný slalom

Majstrovstvá Európy

Augsburg (Nemecko) 
10.-13.5.

1.m. Michal Martikán, 
Alexander Slafkovský 3x C1

3.m. Elena Kaliská 3x K1

4.m. Alexander Slafkovský C1

8.m. Michal Martikán C1

Vzpieranie

Majstrovstvá Európy

Antalya (Turecko) 7.-14.5.

10.m. Martin Tešovič dvojboj, do 105 kg

13.m. Lukáš Kožienka dvojboj, do 105 kg

14.m. Eleonóra Gogorová dvojboj, do 75 kg

Majstrovstvá sveta juniorov

Antiqua (Guatemala) 
16.-20.5. 14.m. Matej Kováč dvojboj, do 94 kg

Zjazd na divokej vode

Majstrovstvá sveta

La Plagne (Francúzko) 
27.6.-1.7.

4.m. Ján Šutek - Štefan Grega C2, zjazd

4.m. Šutek - Grega, Kunhart 
- Šoška 3×C2, zjazd

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

Svetový pohár

Kraljevo (Srbsko) 25.-27.5. 6.m. Matúš Kunhart-Peter 
Šoška zjazd, C2

Zjazdové lyžovanie

FIS preteky

Kouty(Česká republika) 
26.-27.3. 1.m. Adam Žampa slalom

Polyarnye Zori
(Rusko) 3.-5.4. 1.m. Veronika Zuzulová obrovský slalom
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Dňa 9. júna športové oddelenie džudo v spolupráci 
so Slovenským zväzom juda organizovalo v športovej 
hale DUKLA na Štiavničkách v Banskej Bystrici 1. 
kolo FPD interligy. FPD interliga je novovytvorená 
medzinárodná súťaž družstiev za účasti pretekárov 
z Čiech, Poľska a Slovenska. Súťaž má 3 kolá, pričom 1. 
kolo sa uskutočnilo na Slovensku, 2. kolo sa uskutoční 
7. októbra v Prahe a play off bude 1. decembra vo 
Wroclawi. V súťaži štartujú 2 najlepšie družstvá 
z jednotlivých krajín. FPD interligu sponzoruje čestný 
predseda SZJ p. Anton Siekel.

Družstvo VŠC DUKLA zvíťazilo v skupine „B“ 
s družstvom Sokol Praha Vršovice 4:1 a prehralo 
s družstvom AZS AWF Wroclaw 2:3. Na základe 
lepšieho skóre sme vyhrali skupinu a postúpili 
priamo do semifinále. V semifinále sa zopakoval 
súboj s družstvom Sokol Praha Vršovice a naši 
pretekári opäť zvíťazili pomerom 3:1. Vo finále sme 
sa stretli s družstvom USK Praha, s ktorým sme po 
dramatickom priebehu stretnutia prehrali 2:3, keď 
rozhodoval až posledný zápas medzi naším juniorom 
Hajasom a účastníkom OH 2012 Krpálkom.

Všetci naši pretekári podali veľmi dobrý výkon, ale 
najlepšie zápasy predviedol Milichovský v kategórii 
-81 kg, ktorý dokázal poraziť aj účastníka OH 2012 
Ježka.
Súťaž mala vysokú športovú a aj organizačnú úroveň.

Zostava družstva VŠC DUKLA:
-66 kg Marek Pentka, Lászlo Jurácsek
-73 kg Adam Gažo, Martin Cesnak
-81 kg Matúš Milichovský, Filip Štancel
-90 kg Miroslav Dzúr, Matej Hajas, Dušan Hegedüs

Poradie po 1.kole: 1. USK Praha (ČR) 5 bodov (skóre 
15:5), 2. DUKLA Banská Bystrica (SR) 5 (11:6), 3. ASZ 
AWF Vroclav (Poľ.) 4, 4. Sokol Praha Vršovice (ČR) 3, 
5. KF Gwardia Vroclav (Poľ.) 2, 6. MŠK Vranov nad 
Topľou (SR) 1

Autor: por. Marek Matuszek
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