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Editoriál
Prvý polrok máme za sebou a to je príhodný čas na čiastočné bilancovanie úspechov našich športovcov.
Merateľnými ukazovateľmi roku 2013 nášho športového centra je získať na majstrovstvách sveta, Európy, univerziádach 
a armádnych športových hrách 23 medailí.
Po nie vcelku vydarenej zime sa na našu stranu začalo prikláňať športové šťastie a ku dnešnému dňu sa našim športovcom 
podarilo získať 13 medailí a keď k nim prirátame deväť „smoliarskych“ štvrtých miest, je to viac ako potešiteľný výsledok.
Mňa osobne veľmi teší prvé miesto džudistu Milana Randla na armádnych majstrovstvách sveta v kazašskej Astane, pri 
ktorom som mal šťastie byť a mohol som si doslova pár metrov od tatami vychutnať tento nádherný športový moment 
a následnú slovenskú hymnu pri odovzdávaní cien.
Nemôžem nespomenúť bronzovú medailu Istvána Lévaia z majstrovstiev Európy v zápasení, tituly Majstrov Európy Klaudia 
Farmadína a Alexandra Slafkovského, striebro Mariána Junga a bronzovú medailu zjazdárov na divokej vode Jána Šuteka 
a Štefana Gregu. 
Úspešní na svetovej univerziády boli kanoisti Miroslav Zaťko a Ľubomír Beňo s ich striebornou medailou.
VŠC DUKLA malo úspechy aj na poli organizačnom. V mesiaci jún sme dostali možnosť organizovať Majstrovstvá Európy 
v atletike národných tímov, tretiu ligu 2013. Bodkou za týmto podujatím bol postup našich atlétov do druhej ligy. 
V znamení lesku získaných šiestich medailí, ale tiež lesku čistoty nového areálu lodenice v Liptovskom Mikuláši sa niesli 
začiatkom júla majstrovstvá sveta juniorov do 23 rokov vo vodnom slalome. Práve na tomto mieste by som chcel poďakovať 
Ministerstvu obrany, ktorému sa podarilo v čase celospoločenských ekonomických problémov nájsť finančné prostriedky 
na dobudovanie tohto športového areálu, ktorých podporu si veľmi vážime.
Všetky naše doterajšie výsledky patria nielen samotným športovcom, ale tiež trénerom realizačným tímom a ostatným, 
ktorí nám krok za krokom pomáhajú dosahovať naše úspechy.

Ing. Mgr. Róbert Kurčík
riaditeľ VŠC
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2 – 3  Džudista Milan RANDL
4 – 5 Majstrovstvá Európy v karate 
 a v zjazde na divokej vode
6 Európsky pohár v chôdzi
8 – 9 Majstrovstvá Európy vo vodnom slalome
10 – 11 Majstrovstvá Európy v rýchlostnej kanoistike
 a vodnom motorizme
12 – 13 Majstrovstvá Európy družstiev v atletike 
14 – 15 Deň otvorených dverí DUKLY
16 Okolo Slovenska
17 – 19 Majstrovstvá Slovenska
20 – 21 Majstrovstvá Európy juniorov vo vodnom   
 slalome a Svetová univerziáda
22 – 23 Kluby s Duklou v názve

Na základe dobrých vzťahov, vo svetle spo-
ločnej česko-slovenskej športovej histórie, 
sme na minuloročnú výstavu IDEB 2012  
v Bratislave prizvali kolegov z ASC Dukla 
Praha. Bratia Česi nám neostali nič dlžní. 

Brnenský IDET 2013 utužil spoluprácu armádneho športu.

Štvrtok 23.5.2013 sa s príchuťou jemnej nostalgie niesol v duchu legiend 
cestnej cyklistiky. Česká strana pozvala víťaza Pretekov mieru Jána Smo-
líka, olympijského víťaza z roku 1964 Jiřího Dalera a niekoľko nádejí drá-
hovej cyklistiky z brnenského Velodromu. Nakoľko sú českí besedujúci 
bývalí športovci - cyklisti, aj my sme oslovili staršiu generáciu cyklistov.

IDET AJ SO ŠPORTOVCAMI
na dvoch kolesách

  Slovenskú cyklistiku reprezentoval vicemajster sveta amaté-
rov, bývalý cyklista Dukly Trenčín, Milan Dvorščík a hlavný tréner špor-
tového oddelenia cyklistiky Vendelín Kvetan. Nakoľko sa na poslednú 
chvíľu ospravedlnil majster sveta v tandemoch Vladimír Vačkář, zastúpil 
ho majster Európy v chôdzi Pavol Blažek. 

Páni porovnali modernú cyklistiku so svojimi skúsenosťami. Zaspomínali 
na tréningové metódy, pokorené limity, či osobné rekordy. Nechýbali ani 
úsmevné historky. Hodinku otázok a odpovedí ukončili autogramiádou. 
Kolegom z ASC Dukla Praha ďakujeme za pozvanie, výborný obed a prí-
jemne strávené chvíle. Budúci rok sa vidíme v Bratislave, pod taktovkou 
VŠC DUKLA Banská Bystrica.
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Astana 5. júl (TASR) - Slovenský džudista 
Milan Randl sa stal v hmotnosti do 90 kg 
armádnym majstrom sveta. Zlato si vy-
bojoval v kazašskom meste Astana a aby 
si na 35. MS vybojoval titul, musel zdolať 
piatich súperov.

„Finále s Kórejčanom zvládol obdivu-
hodne,“ ozval sa z Astany šéftréner džu-

da vo VŠC DUKLA Marek Matuszek. „Ani neviem presne ako sa jeho 
súper volal, no určite nebol slabý. Miňo sa vynikajúco naštartoval 
v súbojoch s predchádzajúcimi súpermi, postupne zdolal Brazílča-
na, borca z Iránu, Fína, Nemca a napokon vo finále aj Kórejčana, 
dokonca bleskovo, na ippon za desať sekúnd.“

Armádne majstrovstvá sveta CISM vždy ponúkajú džudo na špičkovej 
úrovni, s množstvom ostrieľaných borcov. Marek Matuszek: „Aj ten-
toraz mal šampionát vynikajúcu úroveň. Slovenské armádne džu-
do zastupovali dvaja, okrem Milana Randla aj Matúš Milichovský 
v hmotnosti do 81 kg. Aj on sa držal veľmi dobre, skončil piaty, keď 
ho zdolal o postup do finále vo svetovom rankingu prvý Brazílčan 
Penalber, potom v boji o tretie miesto nestačil na Bielorusa.“

Milan Randl si zvýšil sebadôveru po tom, čo na aprílových ME v Bu-
dapešti neuspel. Potvrdili sa aj slová trénera Mareka Matuszeka, keď 
formu Randla označil za výbornú. „Už pred odletom bolo vidieť, že 
si môže trúfať na veľa. Na predchádzajúcom sústredení v Minsku 
hádzal sparring ako na bežiacom páse. Dlhý pobyt vydržal a ako sa 
ukázalo, padol na úrodnú pôdu. Do tréningu sme zaradili viaceré 
zmeny. Milana treba vyburcovať hlavne ku koncu zápasov a v tré-

DŽUDISTA MILAN RANDL
JE ARMÁDNYM MAJSTROM SVETA

ningových randori sme sa zamerali hlavne na takúto zaberačku. 
Úspech nás samozrejme povzbudil a už teraz plánujeme, že v budú-
com roku nastanú v príprave viaceré vážnejšie zmeny.“

Milan Randl nadviazal armádnym titulom na zlato Zoltána Pálovác-
sa, džudistu, ktorý tragicky zahynul pri autonehode. Pálkovács zvíťa-
zil v chorvátskom Vinkovci pred siedmimi rokmi, pre Milana Randla 
bolo maximom pred Astanou tretie miesto v brazílskom Riu‘2011 na 
armádnych hrách. „Pred výjazdom do Astany som si na Zola aj spo-
menul a tým najlepším spôsobom uctil jeho pamiatku. V kazašskom 
meste Astana som nikdy nebol, tešil som sa, na internete vyzeralo 

celkom pekne. A te-
raz už môžem pove-
dať, že mi doprialo. 
Let domov bude ur-
čite príjemný a ten 
jeden deň čakania 
v Kyjeve na spoj 
uplynie so zlatom 
vo vrecku určite 
rýchlejšie. Na Asta-
nu teraz nadviažem 
ďalšími dôležitými 
akciami, špičkovým 
turnajom Grand 
Slamu v Moskve 20. 
a 21. júla, odkiaľ 
sa prepravím na 
ďalšiu prípravu do 
Soči.“

Budapešť 27. apríl (TASR) - Najlepší slovenský 
džudista Milan Randl na 62. majstrovstvách Euró-
py v Budapešti na najlepších nevyzrel. V jeho hla-
ve zapracoval vnútorný hlas beznádeje, ktorý mu 
našepkával pre borca jeho rangu to najviac škodli-
vé - nič nevymyslím, ďalej už nemôžem.
Tesne pred ME dovŕšil 26 rokov. Veľa má za se-
bou a veľa pred sebou. Rozpätie plnohodnotného 

džudistického veku je široké. Stačí si pomôcť štatistikou. V histórii ME 
sa prívlastok najmladšieho zlatého medailistu spája s Grékom Illiadisom 
a jeho 17,5 roka v Bukurešti‘04. Naopak najstaršieho šampióna Iraelčana 
Ariela Zeeviho zdobilo vlani v Čeľabinsku 35,4 roka.
Prezident zväzu Ján Krišanda zvolal hneď začerstva v ‚sportcsárnoku‘ 
László Pappa akýsi krízový štáb. Hlavy dokopy dali viacerí, vrátane repre-
zentačného i osobného trénera, a hľadali sa východiská. Jednu diagnózu 
spomínali najčastejšie - psychiku. Ján Krišanda: „Na psychike niečo určite 
bude. Aj sme situáciu spoločne rozoberali a skonštatovali, že naši džu-
disti sa vedia presadiť na európskych pohároch, na svetových, no na 
kľúčových šampionátoch, kde sa aj kvôli našej finančnej budúcnosti vy-
žaduje preraziť, zlyhávame. Všetci zápasia úplne inak, 
s blokom v hlave, 
preto treba hľadať 
príčiny a nachádzať 
východiská.“ 

Slovenské džudo do-
sahuje menej ako sa 
očakáva, stačí si uve-
domiť, že naposledy 
na šampionátoch pri-
budla medaila v po-
dobe striebra Borisa 
Novotného v Rotter-
dame‘05. Ján Krišanda: 
„Niekedy chýba naozaj 
málo. Džudo je špeci-
fický šport, rozhodujú 
sekundy, buď sa vy-
hrá, alebo odchádza 
so sklonenou hlavou. 
Aj v Budapešti sa uká-
zalo, ako málo stačí.  
Marián Benkóczky sia-
hal na skalp špičkového 
Gruzínca Ciklauriho, aj 
Matúš Milichovský sa nádejne nabudil, takisto Komlóšiová s Rakúšan-
kou Drexlerovou. No a Milan Randl, ak by prešiel cez Taliana Facente-
ho, siahal by na medailu. Zažili sme sklamanie, musíme sa otriasť a ísť 
ďalej.“
Chýba prekvapujúci moment, ktorý pomáha víťaziť outsiderom, pokoru-
je favoritov a aj takáto otázka sa ponúka pre Jána Krišandu. Vo svojom 
úvodnom kole kategórie do 90 kg napríklad renomovaný Grék Iliadis šo-
kujúco prehral na ippon s Estóncom Marmeljukom za 85 sekúnd. „Je to 
o psychike a aj o ďalších momentoch. Naše zväzové kritériá splnil je-
dine Milan Randl, ostatní štartovali len preto, že Budapešť je na skok 
a nejaké zázraky sa od nich vzhľadom na momentálnu výkonnosť ne-
čakali.“

Tréner reprezentácie Rastislav Mezovský vysvetľoval zväzovú veľkorysosť 
pri nominácii a z nej prameniaci efekt. „Umožnili sme štartovať viace-
rým na vlastné náklady. Neprekvapili, sklamaním môže byť prejav, zá-
pasový štýl. Benkóczky vyhrával vysoko na waza-ari, no napriek tomu 

MILAN RANDL NA ME NEVYZREL, 
ZAPRACOVAL VNÚTORNÝ HLAS BEZNÁDEJE

to neudržal, akoby psychicky nezvládol rysujúce sa víťazstvo. Možno 
ho aj opustili sily a prehral s Gruzíncom Ciklaurim za pár sekúnd v pre-
dĺžení. Milichovský vyhral jeden zápas so šťastím na hansoku make 
nad Rakúšanom Ottom, ktorého diskvalifikovali za chytenie pod pás. 
S Lotyšom Ovčinnikovsom už bol statický, málo v pohybe a prehral 
na držanie. Jediná žena Ivana Komlóšiová svoju súperku Rakúšanku 
Drexlerovú v kariére nezdolala, k dvom predchádzajúcim prehrám pri-
dala tretiu. Snažila sa, vyhrávala na dve šidá a ‚golden score‘ v predĺže-
ní nezvládla. Nastúpila technikou ura-nage, keď hádže súperku za svoj 
chrbát, vo výške ju pustila, akciu nedotiahla a vzápätí ju Rakúšanka za-
skočila s ohodnotením jukom na sumi gaeši. Naozaj ju šťastie opustilo.“
Milan Randl sa skloňoval vo všetkých pádoch. Rastislav Mezovský tvrdil: 
„Švéd Dvärby mu problém nenarobil, keď takticky využil napomínanie 
súpera. Druhý zápas treba podrobne zanalyzovať, taktika proti Talia-
novi Facentemu bola dohodnutá, mal ísť do útokov, súpera prinútiť 
k pasivite. Stal sa opak, po napomínaní sa akoby psychicky nevedel 
skoncentrovať. Bol od začiatku statický a nebolo to určite v kondícií.“

Úsilie slovenského džuda na ME pripomína podľa Rastislava Mezovské-
ho klasické čakanie na 
‚Godota‘. „Sme však tr-
pezliví. U Komlóšiovej 
a Randla sa v príprave 
všetko stihlo, u Iva-
ny malý nárast vidieť, 
poletí aj na Svetovú 
univerziádu v Kazani. 
Koncom augusta na 
majstrovstvách sveta 
v brazílskom Riu šan-
ca zostáva pre Randla, 
ako jediného, ktorý sa 
môže presadiť.“
Samotný Milan Randl za 
príčinu prehry považo-
val štýl Taliana a seba-
kriticky priznal: „Vôbec 
som nič nevymyslel, 
Facente sa príliš na 
európskych sústrede-
niach neukazoval, bol 
pre mňa v podstate 
neznámy. Poučili sme 
sa, treba na sebe pra-

covať, zabudnúť na sklamanie. Rozmýšľali sme aj nad 
psychológom, no iba teoreticky. Silný úchop rozhodol, Talian i ja sme ľa-
váci, bolo to kto z koho, on sa chytil prvý.“

Osobný tréner Marek Matuszek jasne videl príčinu neúspechu. „Miňo 
sa nechal v úchope zavrieť, stáva sa mu to aj na tréningu a ťažko sa to 
odstraňuje. Keď na neho urobí súper tlak, predkloní sa a prispôsobí. 
Švéda sme si prečítali, používal jedinú techniku, ktorou mohol ohroziť, 
tomoe-nagu a na ňu si Miňo dal pozor. Zápasu nebolo čo vyčítať, tomu 
druhému už oveľa viac. Popri snahe o nejaký chvat sa mal lepšie pobiť 
o úchop. Možno je výsostne aktuálna otázka pre psychológa v momen-
te, keď si Miňo myslí, že nevládze, aby ešte zabral. Tento problém sa 
objavuje aj v príprave, ja ho nútim, aby sa vo fáze únavy ešte viac vy-
žmýkal a on mi rezignovane povie, že už nemôže. Takéto uvažovanie sa 
rodí výlučne v hlave. Niečo musíme zmeniť. Miňo málo padá, až vtedy, 
keď nevládze, keď mu vnútorý hlas povie ďalej nie. A vtedy sa opustí, 
odovzdá súperovi. Aj teraz, normálne by o-uči-gari ustál, teraz naň do-
platil.“

Milan Randl s trénerom
Marekom Matuszekom
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Budapešť 11. máj (SITA)
Na 48. majstrovstvách Európy v budapeš-
tianskej hale Ice Palace mala VŠC DUKLA 
Klaudia Farmadína, dlhoročného nositeľa 

medailí z významných medzinárodných podujatí. V kumite mu-
žov sa dostal najďalej. V kategórii do 84 kg mal v prvom kole voľ-
ný žreb. V druhom si poradil s Kuttom (Izrael) 8:0, kde následne 
prehral s Francúzom Grillonom 0:5, v repasáži nestačil pomerom 
0:1 na Holanďana Petersena. Celkovo sa umiestnil na deviatom 
mieste.

Izraelčana si pobil vysoko na body. Ako sa ti zápasilo s týmto ka-
ratistom?
„S Izraelčanom sa mi zápasilo dobre, hneď v úvode som bodoval 
rukami, čo mi umožnilo dobrý rozbeh v súťaži. Súpera som už 

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY V KARATE

Majstrovstvá Európy
v Goju – Ryo Graz

24. -26.5. 2013
„Majstrovstva Európy Goju-ryu sú oficiálne štýlové majstrovstva 
pod hlavičkou WKF. Na rozdiel od bežných ME tu môžu štartovať 
v každej kategórii dvaja pretekári z jednej krajiny. V 1. kole som 
zdolal Rakúšana 2:0, v 2. kole Bielorusa 3:1,v 3. kole Ukrajinca a vo 
finále som zdolal Maďara Pellera 5:1.Vo večernom finále sa mi 
darilo. V úvode som zakontroval Maďarov útok kopom mavaši geri 
a viedol som 2:0. Následne som bodoval údermi a zvíťazil som 5:1.“ 

V septembri sa konajú majstrovstvá sveta karate Goju-ryu v Južnej 
Afrike, máme sa na čo tešiť.

do ničoho nepustil a v závere sa mi ešte podarilo zvýšiť náskok 
kopom na hlavu mavaši geri.“ 

Prvý zápas výborný, no v druhom si prehral. Čo bolo príčinou?

„No v podstate som mal ťažký žreb, pretože v ďalšom kole ma 
čakal víťaz zo zápasu prvého s tretím z majstrovstiev sveta.  
V ňom zvíťazil Francúz čiernej pleti Grilon nad Holanďanom Pe-
tersenom 1:0. Títo dvaja súperi sa veľmi dobre poznajú nakoľ-
ko spolu aj trénujú v Parížskom klube. S Francúzom sme najprv 
obaja vyčkávali, za čo sme boli aj napomínaní za pasivitu. Roz-
hodol som sa útočiť, ale súper ma zakontroval a išiel do vedenia. 
Nezostávalo mi nič iné len útočiť, ale dobrú obranu súpera sa mi 
nepodarilo prekonať.“

V repasáži si prehral tesne, ako sa vyvíjal zápas?

„V zápase s Holanďanom som už nechcel riskovať, tak som chcel 
čakať na jeho chybu a potom zakontrovať rýchlou technikou. 
Dlho bola remíza, ale Holanďan nakoniec tesne pred koncom 
zápasu bodoval s úderom gyakuzuki a zvíťazil 1:0.“

NA ME BRONZ PRE ŠUTEKA
S GREGOM NA DLHEJ TRATI

3. miesto Ján Šutek-Štefan Grega C2, dlhý zjazd

15. miesto Peter Šoška-Matúš Kunhart C2, dlhý zjazd

9. miesto Peter Šoška-Matúš Kunhart C2, šprint

10. miesto Ján Šutek-Štefan Grega C2, šprint

4. miesto Šutek-Grega, Šoška-Kunhart 3x C2, dlhý zjazd

4. miesto Šutek-Grega, Šoška-Kunhart 3x C2, šprint

Bovec 11. máj (TASR) - Na 9. majstrovstvách Európy zjazdárov 
na divokej vode v slovinskom Bovci vylovili slovenskí vodáci 
z perejí rieky Soča bronzovú medailu. Postarali sa o ňu deblisti 
Ján Šutek - Štefan Grega (VŠC DUKLA), keď dominovali dve 
francúzske lode, so zlatými Alzingrom - Claudepierem 
a striebornými Leclercom - Petem. Šuteka s Gregom delilo 
od zlata 16,76 sekundy, štvrtí skončili Vladimír Vala - Jaroslav 
Slučik (+17,58), 15-ti Matúš Kunhart - Peter Šoška (+1:33,60).

V Julských Alpách, turistickom raji, sa rozhodovalo na trati 
Srpenica - Trnovo a aj keď malo Slovensko zastúpenie v troch 
kategóriách, prvoradí boli deblisti, pravidelní zberatelia 
medailí, a z nich obhajcovia titulu spred dvoch rokov, 
11-násobní majstri Európy Vladimír Vala - Jaroslav Slučik. 
Na sklonku kariéry túžili po ďalšom vzácnom kove, ktorý by 
bol pre 50-ročných vodáckych matadorov tým najlepším 
zavŕšením kariéry na ME. Rieku Soča si v kariére obľúbili, 
vždy ich najvýraznejšie inšpirovala svojou vzdúvajúcou krásou 
bledomodrých perejí. 

Napokon medailu nezískali, chýbalo im 0,82 sekundy, zastúpili 
ich však s bronzom Šutek s Gregom (Dukla Žilina), ktorí pre 
slovenský vodný zjazd vybojovali 29. medailu na ME v histórii 
(14-10-5). Šutek s Gregom na rovnakom mieste pred 14 rokmi 
sa taktiež obohatili bronzom a v individuálnych pretekoch 
nazbierali na ME už osem medailí (2-5-1), spolu s hliadkami 
(5-4-0) už majú na konte 17 vzácnych kovov ((7-9-1).

Radosť nad medailou bola u Šuteka s Gregom pochopiteľná, 
najmä preto, že im vlani na MS v Bourg St. Maurice tesne 
na 4. mieste unikla. Ján Šutek: „Konečne sme medailičku 
vybojovali, vlani nám k nej chýbalo na svetovom šampionáte 
niečo cez sedem desatín. Rieku Soča poznáme dôverne, aj na 
sústredení sme dvakrát pred šampionátom pádlovali. Voda 
bola kolísavá, pršalo, potom síce prestalo, no my sme mali 
najazdené kilometre v rôznych stavoch vody a pripravili sme 
sa na všetko, aj na extrémy.“

Pred ME jazdili Šutek s Gregom nenápadne. „Asi sme si všetko 
umenie odložili na Bovec,“ zasmial sa Ján Šutek. „Trénovali 
sme v pohode, pribrzdili nás nejaké nachladnutia, myslím si 
však, že v príprave sme si poctivo všetko odrobili. Pred 14 
rokmi sme práve v Bovci získali bronz a takéto pripomenutie 
teší. Ani neviem, koľko medailí sme v kariére na Európe 
vypádlovali, ak ich je 17 aj s hliadkami, tak je to naozaj 
pekná sedemnástka.“ 

Bronzová deblovka si zjazd v divokých perejách počas 
kariéry vždy užívala a tragédiu nad nejakým nezdarom, 
ako povedal Ján Šutek, nikdy nerobila. „Sú aj príjemnejšie 
a dôležitejšie veci v živote. Nás teší fakt, že sme boli lepší 
aj v internom slovenskom súboji. Nebolo to jednoznačné, 
trať bola náročná, dlhá, chybičky sa násobili, my sme boli 
dosť v napätí ako to dopadne. A dopadlo to výborne. Asi sa 
rozhodlo v samom závere, šprintový úsek sme zvládli veľmi 
dobre, skoncentrovali sme sa a načreli do všetkých rezerv. 
Údajne sme pred ním boli štvrtí, a práve finiš nás posunul 
k medaile.“
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DUDINCE 19. mája (SITA) - Slovenský reprezentant 
Matej Tóth naplnil očakávania a vybojoval si 
medailu na jubilejnom 10. ročníku Európskeho 
pohára v chôdzi v Dudinciach. Odchovanec 
nitrianskej atletiky, ktorý už desaťročie 
reprezentuje VŠC DUKLA Banská Bystrica, 

skončil na 20 km trati na 3. mieste za 1:21:52 
h. O tri sekundy prehral súboj o striebro s piatym 

z londýnskych olympijských hier - Španielom Miguelom 
Ángelom Lópezom. Z víťazstva sa v čase 1:21:41 h tešil Rus Denis Strelkov. 
Tóth skončil pred dvoma rokmi v portugalskom Olhau na 2. mieste.

Matej Tóth na jednokilometrovom okruhu od začiatku pochodoval na 
čele štartového poľa. Od 11. km začal stupňovať tempo Strelkov a roztrhal 
vedúcu skupinu. Krok s Rusom nedokázal držať žiaden z chodcov. Tóth 
a López išli za ním a v závere bojovali o 2. miesto. „V tejto konkurencii je 
medailové umiestnenie vždy úžasné, som stopercentne spokojný. Ešte 
na desiatom kilometri som nebol dostatočne rozchodený. Ak by sa tam 
zrýchlilo tempo, mal by som problémy. Na dvanástom kilometri som 
chytil druhý dych a ako jeden z mála som dokázal držať tempo z úvodu. 
Urobil som chybu, že som pustil Španiela Lópeza pred seba. Začínal 
som sa prehrievať, mal som trochu obavy ísť do plných. V závere mi 
potom tých pár sekúnd chýbalo. Mrzí ma, že rozhodcovia odignorovali 

EURÓPSKY POHÁR V CHȎDZI: 
ZO SLOVÁKOV ZÍSKAL MEDAILU IBA TÓTH

„Dukláci“ vo výsledkoch

3. miesto Matej Tóth 20 km chôdza

28. miesto Dušan Majdán 20 km chôdza

30. miesto Peter Tichý 50 km chôdza

31. miesto Martin Úradník 10 km chôdza, juniori

32. miesto Andrej Dolinský 10 km chôdza juniori

33. miesto Mária Czaková 20 km chôdza

41. miesto Katarína Strmeňová 20 km chôdza

Strelkova, lebo jeho chôdza bola jedna katastrofa,“ tvrdil v cieli Matej 
Tóth. 

Na päťdesiatke sa v Dudinciach tešil dvojnásobný majster Európy Yohan 
Diniz z Francúzska. Na okruhu v kúpeľnom meste potvrdil 35-ročný 
Francúz úlohu favorita a dopochodoval do cieľa za 3:41:08 h. Za Dinizom 
skončila na medailových priečkach už s odstupom dvojica Rusov: druhé 
miesto obsadil Michail Ryžov (+3:34 min), tretí bol Ivan Noskov (+4:24). 

Najlepším Slovákom bol Peter Tichý ml., ktorý vo výsledkovej listine 
uzatváral najlepšiu tridsiatku. Dvadsaťročný talentovaný syn bývalého 
vynikajúceho chodca však za víťazom zaostal o priepastných 53:38 min. 
„Bola to moja prvá päťdesiatka v živote. Teší ma, že sa mi ju podarilo 
dokončiť. Pre mňa to boli náročné preteky, od 35. km som sa trápil a na 
štyridsiatom som dostal kŕč do nohy. Nepredpokladal som, že budú až 
také náročné podmienky. Teplo na trati mi veľmi prekážalo a ubúdali 
mi sily. Teší ma, že som skončil ako najlepší Slovák. Už len zmaturovať 
a môžem sa naplno pripravovať na ďalšie preteky,“ uviedol Peter Tichý 
ml. 
Zo slovenských reprezentantiek zašla dvadsiatku najlepšie Mária 
Czaková, ktorá skončila za 1:40:25 h na 33. mieste. 

Moskva (SITA) - Ani jeden z trojice nomino-
vaných slovenských reprezentantov v špor-
tovej gymnastike Samuel Piasecký, Slavomír 
Michňák, Barbora Mokošová si na majstrov-
stvách Eu-

rópy v Moskve (17. - 21. 4.) v kvalitnej 
konkurencii nevybojoval finálovú mies-
tenku, konečnou stanicou pre spome-
nuté trio bola kvalifikácia.

Samuel Piasecký ako najväčšie 
slovenské želiezko v ohni a olympionik 
z Londýna 2012 napokon štartoval iba 
v dvoch disciplínach - na hrazde (23. 
miesto) a na bradlách (33.). Dôvodom 
bolo zranenie achilovky na oficiálnom 
pódiovom tréningu v Moskve dva 
dni pred začiatkom kvalifikácie, čo 
znemožnilo pôvodné plány - štart 
košického rodáka vo viacboji.

„Samo v rámci pódiového tréningu 
zacvičil výborné zostavy na kruhoch, 
bradlách a hrazde, skočil aj dobrý 
preskok. V prostných si však zranil 
nohu - achilovku. Po zvážení všetkých 
alternatív a rizika vážneho zranenia 
sme sa spoločne s fyzioterapeutom 
Rasťom Petrilom rozhodli, že by nebolo 
vhodné, aby na pretekoch skákal. Samo 

SLOVENSKO BEZ FINÁLE
je obrovský bojovník a toto rozhodnutie zobral dosť ťažko, nakoľko 
bol pripravený štartovať vo viacboji. Som presvedčený, že Piasecký 
by pri svojich gymnastických kvalitách postúpil do finále viacboja. 
Po náročnej stredajšej kvalifikácii by bol veľmi otázny jeho štart 

v samotnom piatkovom finále šesťboja, 
čím by samozrejme celá kvalifikácia 
stratila zmysel, nehovoriac o obrovskom 
riziku pretrhnutia achilovky,“ informoval 
o nepríjemnej udalosti reprezentačný 
tréner mužov SR Martin Zvalo a doplnil: 
„Od utorka sa Samo pripravoval na 
bradlá a hrazdu, kde veríme, že náročné 
doskoky zvládne.“

„Samovi sa na bradlách hneď v úvode 
zostavy pošmykla ruka a spadol. Potom 
síce docvičil bez chyby, výborne, ale 
bodová zrážka sa už nedala opraviť. 
Sen o finále a možnosti zaútočiť na 
medailu sa rozplynul. Na hrazde to bolo 
celkom slušné, vo veľkej konkurencii to 
však tentoraz nestačilo na postup,“ 
uviedol reprezentačný tréner mužov SR 
Martin Zvalo na margo moskovského 
vystúpenia 28-ročného člena VŠC 
DUKLA Banská Bystrica Piaseckého, 
ktorý na vlaňajších ME vo francúzskom 
Montpellieri skončil piaty na bradlách 
a siedmy na hrazde.

Anadia 23. jún 2013 (SITA) - Slovenský reprezentant v športovej 
gymnastike Samuel Piasecký obsadil v portugalskom meste 
Anadia vynikajúce 3. miesto vo finále na bradlách v rámci 
Svetového pohára (SP) 2012/2013. Dvadsaťosemročný rodák 
z Košíc dostal v nedeľu popoludní za svoju náročnú zostavu 
15,100 bodu. Člen VŠC DUKLA Banská Bystrica na tomto ďalšom 
podujatí s názvom ‚Challenge Cup 2013‘ do finálovej osmičky 
postúpil zo 7. miesta v piatkovej kvalifikácii, vtedy ho arbitri 
ohodnotili o 0,425 bodu nižšou známkou (14,675 b.). V Anadii 
boli v tejto disciplíne úspešnejší ako Piasecký iba víťazný Anton 
Fokin z Uzbekistanu (15,575 b.) a druhý v poradí Jossimar 
Moreno z Kolumbie (15,200 b.).

„Samo si vybojoval bronzovú priečku, s jeho výkonom som 
maximálne spokojný. Zostavu na bradlách zacvičil veľmi dobre 
a potvrdil, že na tomto náradí patrí k absolútnej gymnastickej 
elite. V silnej konkurencii je tretie miesto vynikajúce,“ uviedol 
pre agentúru SITA reprezentačný kouč mužov SR Martin Zvalo, 
ktorý je aj Piaseckého osobným trénerom. Najlepší slovenský 
gymnasta ostatných rokov a olympionik z Londýna 2012 sa na SP 

SVETOVÝ POHÁR
- PIASECKÝ TRETÍ VO FINÁLE

v Portugalsku predstavil aj na hrazde, kde obsadil v kvalifikácii 33. 
miesto (12,600 b.).



www.dukla.sk

8 92/2013 2/2013

www.dukla.sk

informačný spravodajca VŠC DUKLA Banská Bystrica informačný spravodajca VŠC DUKLA Banská Bystrica

KRAKOV 8. júna (SITA) - Slovenská hliadka kanoistov v zostave 
Matej Beňuš, Jerguš Baďura a Alexander Slafkovský si na 
XIV. majstrovstvách Európy vo vodnom slalome v poľskom 
Krakove vybojovala zlaté medaily. Slovenskí singlisti tak obhájili 
minuloročné zlato z nemeckého Augsburgu, tam však namiesto 
Baďuru štartoval Michal Martikán. Pre Slovensko je to druhá 
medaila na tomto šampionáte, o tú prvú sa zaslúžil v C1 mužov 
Matej Beňuš, keď skončil tretí. 

V Krakove boli Slováci jediným tímom, ktorému sa podarilo 
zvládnuť trať pod 100 sekúnd bez nedovolených dotykov bránok. 
Strieborní Nemci zaostali o 1,54 s, bronzoví Slovinci o 4,59 s. 

Pre Alexandra Slafkovského je to už trinásta medaila z ME 
v kariére, z toho šiesta zlatá (celková bilancia 6 - 5 - 2). Všetky 
tituly má zo súťaže družstiev. Matej Beňuš si svoje minúty slávy na 
pódiu pre medailistov vychutnal celkovo siedmykrát, po piaty raz si 
pritom vypočul aj slovenskú hymnu (5 - 1 - 1). Dvadsaťjedenročný 
Jerguš Baďura je absolútnym nováčikom v reprezentačnom tíme 
a hneď pri svojom prvom štarte medzi seniormi sa stal majstrom 
Európy. Jeho najväčším úspechom doteraz bol bronz 
z tímovej súťaže na ME pretekárov do 23 rokov v roku 
2010 v nemeckom Markkleebergu. 

„Po predpoludňajšom sklamaní z vypadnutia 
v pretekoch jednotlivcov som sa musel upokojiť, dať 
sa psychicky dokopy. Veľmi ma to mrzelo, že som to 
v semifinále pokazil. Podarilo sa mi to však hodiť za 

ZLATO
PRE SLOVENSKÝCH KANOISTOV V 3xC1

hlavu a na hliadky som už nastupoval skoncentrovaný. Vyšlo 
nám to, je to paráda. Matej išiel prvý, ja druhý, robili sme miesto 
Jergušovi, ktorý to potom zvládol vynikajúco. Individuálna 
medaila sa cení viac, ale toto zlato by som napríklad za 
bronz v pretekoch jednotlivcov nevymenil. Nepôjdem domov 
naprázdno, potešilo ma to, som na polovicu spokojný,“ povedal 
najstarší a najúspešnejší člen slovenského družstva kanoistov 
Alexander Slafkovský. 

„Po tom zlom začiatku dňa, keď v semifinále vypadli takmer 
všetky naše lode, prišlo toto zlato, čo je skvelý úspech. Trať 
bola ťažká, chlapci na štarte vedeli, že Nemci pred nimi zajazdili 
vynikajúco. Napriek tomu to zvládli doslova bravúrne. Museli 
ísť natesno za sebou, riskovali, vyšlo im to. Pochvalu si zaslúžia 
všetci traja, zvlášť však musím vyzdvihnúť mladého Jerguša 
Baďuru, ktorý si v družstve s dvojicou skúsených počínal ako 
ostrieľaný pretekár,“ skomentoval jazdu slovenskej hliadky 
vedúci tímu Róbert Orokocký. 

1. miesto Alexander Slafkovský 3x C1

4. miesto Martin Halčin, Ján Šajbidor, Jakub Grigar 3x K1

4. miesto Elena Kaliská
3x K1

4. miesto Tomáš Kučera - Ján Bátik 3x C2

16. miesto Tomáš Kučera, Ján Bátik C2

20. miesto Alexander Slafkovský C1

21. miesto Jakub Grigar
K1

25. miesto Martin Halčin
K1

26. miesto Elena Kaliská
K1

29. miesto Ján Šajbidor
K1

Tajomníčky športových oddielov Jana Nikolajová, Gita Harazínová
 a Lucia Longauerová s Elenou Kaliskou po pretekoch Alexander Slafkovský

Elena Kaliská

Tomáš Kučera – Ján Bátik

Fan klub z Liptovského Mikuláša
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Montemor-o-Velho 16. jún 
(SITA) Štvorkajak v zostave Pe-
ter Gelle, Martin Jankovec, Erik 
Vlček a Juraj Tarr obsadil kráľov-
skej disciplíne na kilometrovej 
trati 8. miesto. Slováci sa od 

úvodných záberov pohybovali v druhej polovici štarto-
vého poľa a do boja o medaily neprehovorili. Za víťaz-
nými Čechmi zaostali o 5,890 sekundy. 
„Myslím si, že od Svetového pohára v Račiciach, keď 
sme si rozdebatovali všetko, čo bolo treba a dobre po-
trénovali, sme sa zlepšili. Do polovice trate sme mali 
kvalitné tempo, potom sme ešte zrýchlili, no zrazu pre-
stala loď ísť. Dvesto metrov pred cieľom sme sa snažili 
zrýchliť, ale už to nešlo. Musíme nájsť príčiny, možno 
budeme uvažovať o zmene lode. Mám však pocit, že 
naša robota má význam, že sa môžeme a budeme 
zlepšovať a na majstrovstvách sveta uvidíme, kam sa 
to celé posunulo. Samozrejme, najskôr sa musíme na 
svetový šampionát prebojovať, čaká na nás kvalifiká-
cia s posádkou mládežníkov do dvadsaťtri rokov. Tento 
interný ´rozstrel´ vôbec neberieme na ľahkú váhu, lebo 
naši súperi majú výbornú formu,“ uviedol pre oficiálnu internetovú strán-
ku Slovenského zväzu rýchlostnej kanoistiky ´háčik´ lode Peter Gelle.

„Som sklamaný, lebo po semifinále, kde sme predviedli dobrú jazdu, 
som bol optimistom. Tam sme porazili Nemcov aj Srbov, teraz nás výraz-
ne predbehli. Nebola to jazda našich snov. Po štarte sme si držali druhé 
miesto, no potom sme strácali tempo. Budúcnosť? Ťažko odpovedať s ho-
rúcou hlavou pár minút po pretekoch. Do majstrovstiev sveta je ešte de-
väť týždňov, podľa môjho názoru by sme nemali zasahovať do zloženia 
štvorkajaka pretekárov do dvadsaťtri rokov, ktorá bude na šampionátoch 
svojej vekovej kategórie favoritom na medailu,“ pridal svoj pohľad tréner 
komárňanskej časti posádky Peter Likér.

„Po semifinálovej jazde sme na štart nastupovali s optimizmom. Trošku 
sme sa báli vetra, ktorý je pre tento kanál štandardný, ale napokon to 

nebolo tak zlé ako v sobo-
tu. Loď získala po štarte 
dobré tempo, takmer do 
polovice trate sme sa dr-
žali špice, no potom sme 
začali klesať. Oproti pre-
došlým výkonom sme sa 
zlepšili v traťovom tempe. 
Súperov, ktorí nám pred-
tým rýchlo utekali, sme sa 
dokázali držať, ale v globá-
le sme za víťaznými Čech-
mi zaostali zasa rovnako 
výrazne ako na pretekoch 
Svetového pohára v Rači-
ciach. Necháme si všetko 
uležať v hlave, uvidíme, 
aký plán smerom k maj-
strovstvám sveta zvolí-
me - ostať spolu, rozložiť 
posádku do debloviek, či 
do singlov... Ukáže čas,“ 
doplnil mozaiku postrehov 
tréner trenčianskej Dukly 
Radovan Šimočko.

SLOVENSKO NA MEDAILU V K4 MUŽOV 
ČAKÁ OD ROKU 2009

Rusnák v C1 na 5000 m štvrtý: 
Škoda, túžil som po medaile 

Slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Matej Rusnák obsadil 
na XV. majstrovstvách Európy po obnovenej premiére v portugalskom 
Montemor-o-Velho v C1 mužov na 5000 m štvrté miesto. Znamená to, 
že Slovensko po druhý raz v novodobej ére nezíska na kontinentálnom 
šampionáte nijaký vzácny kov. Prvý raz takáto situácia bola v roku 2004, 
keď sa ME uskutočnili v Poznani.
„Štvrté miesto je skvelé, no chcel som medailu, takže som mierne 
sklamaný. Od začiatku trate som sa držal s najlepšími, no v polovici 
pretekov som trošku začal strácať sily a čelo pretekov sa mi vzdialilo. 
Nakoniec som ešte stihol chytiť druhý dych, z piateho - šiesteho miesta 
som začal doťahovať, ale vyššie ako na štvrté to už nešlo. Vietor bol 
tentoraz v poriadku, nefúkal veľmi. V tvrdej príprave pokračujem 
ďalej, od 7. – do 12. júla ma čaká Svetová letná univerziáda v Ruskej 
Kazani, takže niet času na oddych.“ 

4. miesto Matej RUSNÁK C1, 5 000 m

8. miesto Peter GELLE, Martin JANKOVEC K4, 1 000 m

18. miesto Ľubomír BEŇO K1, 200 m

Zaťkovi unikla medaila v K1 na 200 m
o tri desatiny 

Poznaň 30. jún /SITA/ Posledná medailová nádej na ME juniorov 
a pretekárov do 23 rokov, Miroslav Zaťko napokon 
skončil v K1 na 200 m na 4. mieste. Medaila mu 
unikla o 0,332 sekundy.
200 m - K1 do 23 rokov: 1. Denis Ambroziak (Poľsko) 
37,173, 2. Alexander Nikolajev (Rusko) 37,349,  
3. Jevgenij Karabuta (Ukrajina) 37,485, 4. Miroslav 
Zaťko (Slovensko) 37,817

Druhý júnový víkend sa v poľskom Mysliborzi konali majstrovstvá Európy 
pretekov motorových člnov kategórie O-700. Pre nášho reprezentanta 
Mariána Junga boli tieto preteky dôležité nie len preto, že išlo o šampio-
nát starého kontinentu, ale aj preto, že posledné tri roky vyhral ...
 Sobotné merané tréningy najlepšie vyšli Talianovi Giuseppe Rossimu, 
ktorý ako jeden z mála pre-
tekárov používa motor svo-
jej vlastnej konštrukcie. 
Väčšina pretekárov používa 
motory VRP, ktorému je ver-
ný aj náš reprezentant. Na 
druhom mieste skončil Ma-
rian a Attila Havas z Rakúska 
skončil tretí. 
 V sobotu sa konali aj prvé 
dve z celkových štyroch roz-
jázd. Do konečného hodno-
tenia sa každému preteká-
rovi započítali body z troch 
najlepších rozjázd. Najhoršia 
jazda sa každému pretekáro-
vi v konečnom účtovaní vy-
škrtla. Od štartu sa od zvyšku 
pretekárskeho poľa odtrhli 
Havas stíhaný Jungom. Ma-
rián počas celej rozjazdy do-
tieral na vedúceho Rakúšana, na rovinkách bol rýchlejší Havas, 
Marián ho zasa dobiehal na bójkach. Počas celej rozjazdy sa Marián po-
kúšal svojho konkurenta predbehnúť, no na rovinkách bol Havas predsa 
len o trošička rýchlejší a dokázal si svoje prvenstvo obhájiť až do cieľa. 
V podobnom duchu sa išla aj druhá rozjazda, v ktorej svoje víťazstvo zo-

CHCEL SOM VYHRAŤ! 
pakoval Havas pred Jungom. Priebeh oboch rozjázd sa prítomným divá-
kom veľmi páčil, čo dávali najavo spontánnym potleskom pri vjazde pre-
tekárov do depa, menej sa to však páčilo nášmu reprezentantovi, ktorý 
sa rozhodol, že sa pokúsi zvrátiť priebeh týchto pretekov. 
Preto v sobotu večer sadol Marián do auta a presunul sa do Nemecka ku 

Gunterovi Waldovi, ktorý mu 
ladí pretekárske vrtule. V noci 
Gunter upravil vrtuľu a ráno 
sme netrpezlivo očakávali na 
výsledok jeho práce, ktorý sa 
mal ukázať na vode. 
Marián mal pred sebou jas-
ný cieľ: keď chcel získať titul, 
musel vyhrať obe zostávajú-
ce rozjazdy a navyše musel 
zajazdiť aj najrýchlejší čas 
zo všetkých štyroch rozjázd. 
Len v takom prípade by bol 
titul majstra Európy jeho, 
všetky ostatné možnosti 
hrali v prospech Havasa. 
Po štarte tretej rozjazdy 
Havas využil štart z prvého 
miesta a na prvej bóji sa 
otáčal ako prvý. V nasledu-
júcich kolách sa ukázalo, že 

Mariánov nočný výlet nebol zbytočný, jeho loď mala potrebnú rýchlosť 
na rovinkách aj na otočných bójkach a na vedúceho Havasa stále dotieral 
a čakal na jeho najmenšiu chybičku. Ten však jazdil absolútne koncentro-
vaný a Mariánovi nezostávalo nič iné, len tvrdo útočiť. Jazda oboch pre-
tekárov privádzala divákov do varu, rozjazda sa blížila ku koncu a Marián 
sa stále nehodlal vzdať. Posledný atak prišiel niekoľko sto metrov pred 
cieľom, do cieľa sa rútili jeden vedľa druhého, no ani veľká snaha a od-
vaha nášho pretekára nestačila a Havas rozjazdu vyhral. Mariánova loď 
bola v cieli na hranici uletenia, no ani to tento krát nestačilo. 
Preteky sa tak skončili úspechom Rakúskeho pretekára a striebrom pre 
nášho reprezentanta. Tento rok má pred sebou ešte obhajobu titulu maj-
stra sveta v seriáli Formula 500, ktorý má zatiaľ veľmi dobre rozbehnutý. 
Držíme palce. 

 Otto Polášek Dipl. Ing.
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BANSKÁ BYSTRICA 22. júna (SITA) - V prvom dni súbojov III. ligy 
majstrovstiev Európy družstiev v atletike v Banskej Bystrici sa na 
čele poradia 15 tímov usadili slovenskí atléti. Z 21 disciplín vyhrali 
presne tretinu (7) a so ziskom 278,5 bodu vedú pred Moldavskom 
(247,5) a Lotyšskom (246,5). Do II. ligy postupujú dve najlepšie 
družstvá. V nedeľu pokračuje šampionát ďalšími 19 disciplínami.

S výsledkami slovenských atlétov v úvodný deň bol zastupujúci 
šéftréner Martin Pupiš spokojný: „Všetci pretekári odviedli 

SLOVENSKO VYHRALO
III. LIGU ME TÍMOV A POSTÚPILO

výkony na hranici svojich možností. Niekde sme niečo stretili, no 
inde sme získali zasa čosi navyše. Potešili ma osobné rekordy 
juniorov Privalinca na 400 m a Veszelku v diaľke, náhradníka na 
5000 m Urbana, ktorý na poslednú chvíľu zaskočil za zraneného 
Vitka, Pokornej v stípli či Ľašovej v oštepe. Aj opory splnili, čo 
sme od nich očakávali. Veľký výpadok sme nezaznamenali. 
Obrovskou bojovnosťou zaujala Kika Hegedüsová na 3000 m.“

Šéfa trénerskej komisie SAZ potešil taktiež prístup celého 
tímu, ktorý ukázal súdržnosť a spolupatričnosť. „To sme chceli 
dosiahnuť, myslím si, že sa nám to podarilo. Preteky nevyšli 
Paule Habovštiakovej, po osemstovke prišla za mnou a so 
slzami v očiach sa ospravedlňovala. Chcela viac ako štvrté 
miesto. Aj z jej prístupu vidieť, že v družstve je dobrá atmosféra. 
Všetci sme sedeli spoločne na tribúne a povzbudzovali sme sa,“ 
uviedol Martin Pupiš.

Slováci pridali v nedeľu k 7 sobotným prvenstvám ďalších 5. Ani 
v nedeľu neskončil nik horšie ako šiesty. Slovenskí atléti splnili vo 
víkendových súbojoch v III. lige majstrovstiev Európy družstiev 
v Banskej Bystrici cieľ. Vďaka jasnému víťazstvu so ziskom 521,5 
bodu postúpili do II. ligy, odkiaľ vypadli v roku 2011 v srbskom 
Novom Sade. Druhý postupujúci tím je Lotyšsko, ktoré zaostalo 
o takmer 40 bodov.

foto: Radovan Štrkula

Kapitánka tímu Martina Hrašnová 
zvíťazila v hode kladivom výkonom 71,49 
m a až vo štvrtom vzájomnom dueli 
v sezóne zdolala prvý raz Moldavku Zalinu 
Marghievovú (71,36). Vicemajsterka 
Európy z Helsínk 2012 štvrtý raz v sezóne 
prekonala hranicu 70 m a dosiahla svoj 
druhý najlepší tohtoročný výkon.

„Čakalo sa odo mňa minimálne 14 bodov 
za druhú priečku, preto som rada, že 
som pridala ešte jeden navyše. Dúfala 
som, že to dnes zaletí trochu ďalej. Som 
však rada, že aj tých 71,49 m stačilo 
na víťazstvo,“ skonštatovala 30-ročná 
kladivárka VŠC DUKLA.“ Ľudia ma prišli 
povzbudiť a to mám veľmi rada. Vrie 
to aj na hlavnom štadióne, vzájomne 
sa v našom tíme povzbudzujeme, takže 
aj z tohto pohľadu je to fajn. V stredu 
hádžem v Ostrave na Zlatej tretre, 
dúfam, že tam hodím ešte viac. Formu 
mám stabilnú, hoci zatiaľ nie takú, ako 
v najúspešnejšej sezóne 2009, ale je to 
dobré.“ 

V diaľke pridala víťazstvo do rodinnej 
zbierky mladšia z dvojičiek Velďákových 
Jana, ktorá skočila 641 cm. „Dôležité je, 
že som pre družstvo získala plný počet 15 
bodov. Skákalo sa mi super, škoda, že sa 
nepodarilo ešte niečo pridať,“ hodnotila 
svoj výkon Velďáková.

Predseda trénerskej komisie Slovenského 
atletického zväzu (SAZ) Martin Pupiš 
bol s vystúpením slovenského družstva 

KONEČNÉ PORADIE: 1. Slovensko 521,5, 2. Lotyšsko 484,5, 3. 
Moldavsko 455,5, 4. Island 430,5, 5. Luxembursko 396,5, 6. 
Bosna a Hercegovina 352, 7. Gruzínsko 338, 8. Azerbajdžan 
312,5, 9. Arménsko 301, 10. Čierna Hora 275, 11. Malta 
243,5, 12. Macedónsko 190,5, 13. Andorra 149, 14. Atletická 
asociácia malých štátov Európy (AASSE) 130,5, 15. Albánsko 
65,5.

aj v druhý deň veľmi spokojný: „Keby som mal celkovo naše 
účinkovanie zhodnotiť jednou vetou, znela by: ´Peknými 
výkonmi za splnením veľkého sna.´ Aj v nedeľu išli všetci nad 
plán, nik nesklamal. Opäť chcem zdôrazniť, že sa podarilo 
nabudiť tímový duch. Ja som si to - spolu s generálnym 
sekretárom Paľom Swiecom a kapitánkou družstva Martinou 
Hrašnovou - odniesol tým, že som skončil vo vodnej priekope. 
Pretekári v nej chceli vykúpať aj nášho predsedu Peťa Korčoka, 
ale keďže mal oblek, zľutovali sa nad ním.

Martina Hrašnová

Viliam Papšo v cieli

Dana Velďáková

Martina Hrašnová pri slávnostnom dekorovaní

Víťazné družstvo Slovenska
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V piatok 7. júna 2013 VŠC DUKLA Banská Bystrica v spolupráci s minis-
terstvom obrany Slovenskej Republiky zorganizovalo prvý ročník dňa 
otvorených dverí.

Základným cieľom podujatia bolo priblížiť armádny šport širokej verej-
nosti, no najmä tým najmenším. Budúcim slovenským olympionikom. 
V súlade s filozofiou nového vedenia VŠC sme chceli vyvolať záujem 
o šport u tých najmenších. Ukázať či už deťom alebo ich rodičom, že 
existujú aj iné, nemenej zaujímavé športy než hokej či futbal.

Deti pod vedením našich trénerov zvládli aj technicky 
náročné disciplíny ako hod oštepom či skok do diaľky. 
Nechýbali ani vzpieranie, moderný päťboj s ukážka-
mi olympijského šermu. Športovú streľbu sme pred-
stavili pomocou laserovej strelnice SCAT upevnenej 
na „ostrú“ súťažnú pištoľ. Táto atrakcia zožala veľký 
úspech v radoch rodičov. Pozoruhodnou muškou sa 
prezentovali, ako býva zvykom, najmä ženy. Škôlkari 
zatiaľ so zatajeným dychom sledovali ukážky našich 
mladých judistov. Prizvali sme aj tvrdých chlapcov 
z vojenskej polície, ktorí deťom ochotne a s veľkým 
zápalom predviedli výstroj, svoje schopnosti aj tech-
nické zázemie v podobne dvoch zásahových vozidiel. 
Hladkanie psa, trénovaného na hľadanie výbušnín, 
sa stalo samostatnou disciplínou. Najväčší úspech však zožala vysielačka 
opancierovaného „aligátora“.

V rovnakom termíne sa na atletickom štadióne SNP konal druhý ročník 
bežeckej 24hodinovky pod taktovkou Marathon BB Teamu. Maratónci 
nakopli bežecké vrtule o deň skôr.
Slávnostné otvorenie prebehlo vo štvrtok 6. júna o šiestej a v tomto 
diabolskom tempe sa pokračovalo celú noc. Nočné osvetlenie štadióna 

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ DUKLY
na Štiavničkách bolo zárukou nezabudnuteľného zážitku aj pre profíkov 
z DUKLY, ktorí symboliku troch šestiek doplnili o polnočný štart a odbehli 
10 x 400 m, so záverečným šprintom v každom kole.

O tom, že pohyb je prirodzenou súčasťou života Banskobystričanov, 
svedčia aj záverečné štatistiky podujatia. 

 641 účastníkov všetkých vekových skupín
 6548 odbehnutých 400 m kôl
 Celková vzdialenosť 2619 km

Hoci nešlo o vrcholový atleticky míting, bežecký ovál 
bol svedkom mimoriadnych športových výkonov. Pre 
mnohých účastníkov bola príležitosť popasovať sa so 
400 m traťou vôbec prvou bežeckou výzvou v živote.

Pozoruhodný kúsok predviedol Martin Kovalančík 
z Marathon BB Teamu, ktorý v priebehu akcie na-
krúžil dovedna 101 km a prekonal tak vzdialenostný 
rekord podujatia.

Najrýchlejšiu „štvrťku“ ročníka 2013 zaknihoval Mar-
tin Štulajter, časom 57 sekúnd.

Čerešničkou na torte bol beh na 400 m v „plnej zbro-
ji“ určenej na potláčanie demonštrácií. Tejto náročnej úlohy sa nemohol 
zhostiť nikto iný, ako náš kamarát, výnimočný športovec, člen Marathon 
BB Teamu, zároveň zamestnanec VŠC DUKLA a spoluorganizátor akcie, 
majster Európy v chôdzi na 20 km z roku 1990, Palko Blažek.

1. ročník dňa otvorených dverí sa niesol v pozitívnom duchu, s úsmevom 
na perách všetkých zúčastnených. 

Peter Matuška

foto: Matej Kapusta
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Peter Privara, riaditeľ Okolo Slovenska 2013:
„Samozrejme, tento ročník výrazne ovplyvnili povodne, ktoré nám 
neumožnili ukončiť preteky v sobotu v Bratislave, kde bol pripravený 
bohatý sprievodný program a vyhlásenie výsledkov za účasti najvyšších 
predstaviteľov nášho štátu. Aj piatková etapa musela byť výrazne skrátená.
Ak by som nehľadel na počasie, čo je jednoducho vyšša moc, preteky 
boli na naše pomery, najmä finančné, pripravené dobre. Pochválil nás aj 
hlavný rozhodca z Portugalska. Tiež tímy vyjadrili spokojnosť a podobne 
ako vlani aj teraz prejavili záujem štartovať na budúci rok. Práca polície 
a traťových komisárov bola na vynikajúcej úrovni. Okrem jedného mosta, 
kde nikto nestál, zrejme tam však došlo ku jazdeckej chybe, sme nemali 
žiadny problém.
Dukla začala sezónu excelentne, boli sme zvedaví, čo predvedú na domácich 
pretekoch. Zaznamenali dve tretie miesta v etape, aj celkové u Maroša 
Kováča. Veľmi som im prial aspoň etapové víťazstvo. Nebyť defektu Kováča 
v Trenčíne by sa im to zrejme podarilo. Vďaka bonifikáciám by sa Kováč 
dostal aj na celkové druhé miesto. Chlapci z reprezentácie do 23 rokov mali 
možnosť vidieť, kde je Európa a ďalej na sebe pracovať. Banskobystričania 
vzhľadom na podmienky, v ktorých pracujú, podali výborný výkon. Nikto 
z našich výrazne nezaostal, žiadnu hanbu sme si nespravili. Nominácia 
týchto troch tímov sa ukázala ako optimálna.
Dostali sme viackrát otázku, aj od rozhodcov, či by sme nechceli preskočiť do 
vyššej kategórie 2.1. Mám za sebou dva ročníky, ktoré sa podarilo len tak-
tak finančne zabezpečiť, tak vidím ako na tom naozaj sme. Žiaľ, v horizonte 
najbližších rokov to nevidím reálne. Radšej sa budeme ďalej sústrediť na 
zorganizovanie kvalitných 2.2 pretekov.“

MALÁ KRAJINA VEĽKÝCH PRETEKOV
V dňoch 4. -6. júna sa uskutočnilo naše 
najprestížnejšie cyklistické podujatie UCI, 
a preto sme požiadali viacerých hlavných 
protagonistov o krátke zhodnotenie 57. 
ročníka Okolo Slovenska.

Ján Valach, manažér Dukly Trenčín - Trek:
„Ja som maximálne spokojný s výkonom našich pretekárov, relatívne 
aj s výsledkami. Boli sme stále na očiach, pohybovali sa vpredu. Maroš 
bol veľmi aktívny, šiel za úspechom a potvrdil svoje kvality. Výborne sa 
prezentoval aj Patrik. Chválim ho najmä za druhý deň. Najmladší Erik 
zapadol do tímu, pomáhal chalanom, ako sa patrí, aj v tretej etape vydržal 
takmer do konca. Veľmi ma mrzí, že sme museli šiestich ľudí nechať doma, 
určite by sa nestratili.
Najviac ma hnevá to, že nás rozhodcovia obrali o víťazstvo v tímovej súťaži. 
Chalani si to zaslúžili. Matej v druhej etape tesne pred cieľom dvakrát 
zdvíhal ruku a hlásil defekt. Argument rozhodcov, že to nevideli, bol dosť 
hlúpy. Všetci to vedeli. Protestovali sme dvakrát.
Kriticky sa musím vyjadriť aj ku kvalite ciest, po ktorých sme šli. Toľko škody 
na materiáli som už dlho nezažil. Pre nás to bol stratový výjazd. Po zime 
ostali cesty v hroznom stave, ale neverím, že si trasu organizátori na jar 
ani raz neprešli.
Táto sezóna ukazuje, že čo etapák, to sme v hre o víťazstvo, prípadne 
popredné umiestnenie. Chalani sú veľmi vyrovnaní a je radosť s nimi 
pracovať.“

Maroš Kováč, najvyššie postavený cyklista Dukly Trenčín (3. miesto):
„Škoda, že to boli pre mňa „len“ tri tretie miesta a ani jedno víťazstvo. 
Samozrejme, to celkové by najviac potešilo, no v tej konkurencii je pre mňa 
osobne úspech aj tretie. Najviac ma mrzí, že sme mali zvíťaziť v tímovej 
súťaži a takmer ako každý rok nám naši rozhodcovia poškodili. Pridali 
Matejovi Jurčovi deväť sekúnd straty v etape do Liptovského Hrádku po 
tom, čo mal defekt v ochrannej zóne. To by bohato stačilo na víťazstvo. 
Chlapci si právom zaslúžili stáť na pódiu ako najlepší tím! V predchádzajúcej 
vete som charaktezivoval výkon nášho tímu a mojich kolegov. Som rád, 
že sa príchodom p. Privaru zlepšil aspoň prístup organizátorov k nám vo 
forme lepšieho ubytovania a stravy. Ako som povedal už skôr, nám sa 
lepšie preteká v zahraničí. Na druhej strane takú divácku podporu pri trati 
či priazeň fanúšikov, ktorí sa o nás zaujímajú prostredníctvom niektorých 
médií, tam nemáme. To je aj zásluha Cycling-Info.sk.“

Konečné poradie: 1. Petr Vakoč (ČR) Etixx-Ihned 15:39:17 h, 2. Tim Mikelj (Slovin.) Sava +29 s, 3. Maroš Kováč (SR) Dukla Trenčín Trek +36, 4. Jorne Carolus (Belg.) Lotto - Belisol +40, 5. Sergej Nikolajev (Rus.) Itera Kaťuša, 6. Nicola Dal Santo (Tal.) Ceramica Flaminia obaja +42, 7. Tomáš Bucháček (ČR) Bauknecht - Author +46, 8. Tadej Valjavec (Slovin.) Sava +47, 9. Jiří Hudeček (ČR) Bauknecht - Author +48, 10. Yonder Eduardo Godoy (Ven.) + 50, ... 14. Matej Jurčo (SR) Dukla Trenčín Trek +57, 20. Roman Broniš (SR) Dukla Trenčín Trek +2:20, 21. Patrik Tybor (SR) Dukla Trenčín Trek +2:38, 31. Martin Haring (SR) CK Banská Bystrica +3:27

TRNAVA 29. júna (SITA) Po majstrovstvách Slovenska v atletike 
v Trnave sa nezmenil počet limitárov na augustové majstrovstvá sveta 
do Moskvy. Naďalej platí, že požadovaný výkon zatiaľ splnilo jedenásť 
atlétov. Piati majú A-limit - kladivárka Hrašnová a chodci Czaková, Tóth 
(20 aj 50 km), Kučmín (20 km), Majdán (50 km, na 20 km má B-limit), 
piati B-limit - Závacký (100 m), Lomnický (kladivo), J. Velďáková (diaľka), 
D. Velďáková (trojskok) a chodkyňa Gáliková, limit (IAAF vypísala len 
jeden typ limitov) má v maratóne aj Berešová. Nominačná uzávierka 
je však až 28. júla, takže k tejto jedenástke môžu pribudnúť ešte ďalší, 
hoci adeptov už veľa nie je.

V kladive žien triumfovala ôsmy raz na M-SR 
Martina Hrašnová (VŠC DUKLA) výkonom 69,90 
m. Výborne si počínala aj Nikola Lomnická (AC 
Stavbár Nitra), ktorá si zlepšila osobné maximum 
o 87 cm na 67,88 m. Od B-limitu na MS v Moskve 
ju delí 1,62 m.

„Naplnilo sa, čo som predpovedala po Zlatej 
tretre. Dnes som už cítila únavu, na lepší výkon mi 
neostali sily. Keby ma Nikola nebodaj prehodila, 
asi by som sa ešte vyhecovala. Už sa budem teraz 
len pripravovať doma v Banskej Bystrici na MS, 
potrebujem dobiť baterky a zlepšiť techniku, kde 
sú ešte rezervy,“ skonštatovala Hrašnová, ktorá do 
moskovského šampionátu plánuje už len jediný 
štart. Zlepšila sa aj ďalšia kladivárka Veronika Kaňuchová (59,25 m), 
ale k limitu na ME do 22 rokov jej chýbalo ešte 75 cm.

Jedenásty titul vonku si v tejto disciplíne vybojovala Dana Velďáková 
(VŠC DUKLA) veterným výkonom 13,94 m. „Po rozkluse ma začalo 
pichať pod zadkom, ako keby do kŕča. Strašná bolesť, nemohla som 
sa predkloniť. Chvalabohu tabletka zabrala. Žiaľ, nedokážem sa 
v takejto rýchlej súťaži vyhecovať, skákalo nás len päť. Ja by som 
dnes radšej aj prehrala, len keby som mala aspoň 2 - 3 súperky, ktoré 

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA
V ATLETIKE

by ma motivovali. Chcela som skočiť za 14 m, ale všetko dopadlo, 
ako naznačovali tréningy v týždni. Od mítingu v Eugene sa už skoro 
mesiac trápim s technikou,“ povzdychla si Dana Velďáková. 

Na 110 m prekážok si v konkurencii hosťujúceho českého prekážkara 
Peňáza (13,68) zabehol absolútne najlepší výkon v kariére 13,89 
Viliam Papšo (VŠC DUKLA), ale aj on s prisilným vetrom v chrbte. Jeho 
doterajšie maximum (s vetrom i bez) bolo 13,94

„Od začiatku sezóny cítim formu na limit, len mi vždy niečo nevyšlo. 
Z titulu i výkonu mám radosť, dúfam, že béčkový 
limit prekonám. Až 663 cm ma prekvapilo, 
lebo nie som celkom v poriadku - tri dni ma 
už pobolievajú mandle i kríže,“ uviedla Renáta 
Medgyesová. „Verila som do poslednej chvíle, 
že zvíťazím, lebo na posledných súťažiach sa 
mi zvyčajne darilo v záverečných pokusoch. 
Škoda piateho, lebo s malým prešľapom to bolo 
veľmi ďaleko,“ povedala Jana Velďáková. Staršia 
zo sestier Velďákových Dana ako špecialistka 
trojskokanka skončila tretia so 629 cm.

O limit sa chcel pokúsiť aj výškar Peter Horák. Po 
čistých pokusoch na 200, 210, 215 i 220 cm však 
prišli tri neúspešné na 225 cm, pričom B-limit do 
Moskvy má hodnotu ešte o tri centimetre vyššiu. 
Druhý skončil rovnako s 220 cm v osobnom 

tohtosezónnom maxime Matúš Bubeník. 
Šprinty na 200 m opäť ovplyvnil silný vietor. Prekážkar Viliam Papšo 
triumfoval za 21,40, ale s nepovolenou podporou vetra 5,6 m/s.

Najúspešnejším klubom 66. majstrovstiev SR sa stal VŠC DUKLA 
Banská Bystrica s deviatimi zlatými medailami, Spartak Dubnica ich 
získal sedem a bratislavské kluby Slávia UK a Slávia STU po šesť. 

Foto: Michal Lindner

Maroš Kováč

Jana Velďáková

Renáta Medgyesová
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Týmito slovami by sa dala pomenovať výmena trénerov v ŠO rôzne - 
oddiel plávania. Vo februári tohto roku, po úspešnej 41 ročnej trénerskej 
kariére vo veku 68 rokov, Jiří Walter odišiel na zaslúžený odpočinok. Za 
svojho nástupcu si vybral svojho zverenca Ľuboša Križka, ktorému sa 
venoval od roku 1998. V tomto roku nastúpil do Dukly ako „záklaďák“. 
Ľuboš patril okrem mnoho ďalších, k plavcom s ktorými tréner Walter 
dosiahol najlepšie úspechy.

Ľuboš je dvojnásobný účastník OH v Aténach 2004 a Pekingu 2008, 
trojnásobný medailista z ME, trojnásobný armádny majster sveta a v 
roku 2008 potešil trénera európskom rekordom v disciplíne 50m znak.
Počas 22 ročnej plaveckej kariéry sa Ľuboš vypracoval nie len na 
úspešného športovca, ale aj na perspektívneho trénera. Dôkazom 
dobrej voľby pri výbere nástupcu trénera Waltera sú tohtoročné letné 
majstrovstvá Slovenska v plávaní, ktoré sa konali 28-30.6. v Žiline.
Plavci VŠC DUKLA Banská Bystrica, ktorí sa pripravovali pod jeho vedením 
priniesli z tohto šampionátu 15 zlatých, 5 strieborných a 2 bronzové 
medaily.

Najúspešnejšou „dukláčkou“, čo sa týka lesku medailí, sa stala Katarína 
Listopadová so 4 zlatými kovmi. Tomáš Klobučník vybojoval tri prvenstvá, 
rovnako ako Rosťa Kubický. Roman Kučík, ktorý ostal pod vedením 
trénera Waltera, opäť nenašiel premožiteľa na najrýchlejšej trati 50 m 
kraul, ktorú s prehľadom vyhral. Veľký výkonnostný skok nastal u Kariny 
Štellmachovej, ktorá vybojovala tri strieborné medaily v troch osobných 
rekordoch. Najmladšou dukláckou medailistkou sa stala Rebeka 
Polomčáková

„ KDE JEDNI KONČIA, DRUHÍ ZAČÍNAJÚ“ 
(v DUKLE od septembra 2012), ktorá si v disciplíne 200 m kraul vybojovala 
tretie miesto a odniesla si z MSR svoju prvú seniorskú medailu. Šťastie 
v nešťastí mala na 50 m kraul, kde vo svojom osobnom rekorde zaostala 
o 0.05 s za limitom na MSJ v Dubaji.
Veľmi mrzelo, že sa letných MSR nemohla zúčastniť naša ďalšia 
olympionička Miroslava Syllabová. Mirka po sľubnej letnej príprave 
musela absolvovať MR vyšetrenie ramena, a tým ukončiť letnú sezónu 
predčasne.

Dukláci ukázali svoju silu aj ako team keď z možných šiestich štafiet 
vyhrali štyri a jedenkrát skončili na druhom mieste. Ako bonus, chlapci 
svoje prvenstvo v štafete na 4x 100 polohové preteky v zložení Rosťa 
Kubický, Daniel Vácval, Tomáš Klobučník a Roman Kučík vytvorili nový 
slovenský rekord, za čo im gratulujeme!
Týmto sa ale letná sezóna nekončí. Naše dve želiezka Tomáš Klobučnik 
a Katarína Listopadová, sa ďalej pripravujú pod vedením úspešného 
nemeckého trénera Dirka Langeho. Obaja sa v júli predstavia na 
letnej univerziáde v Kazani. Následne si zmerajú sily s tými najlepšími 
na tohtoročných augustových MS v Barcelone (tretím Duklákom na 
MS v Barcelone mala byť aj zranená Miroslava Syllabová, ktorá mala 
zaplávaný platný limit).

Vzhľadom ku zlepšujúcim sa podmienkam, za čo môžeme poďakovať 
v prvom rade Mestu Banská Bystrica za rekonštrukciu mestskej plavárne, 
výkonnosť plavcov je na vzostupe. Vďaka VŠC DUKLA Banská Bystrica 
riešiť otázku mládeže, aj plavecký oddiel má tendenciu rozšírenia a tým 
veľkej perspektívy do budúcna. 

rtn. PaedDr. Ľuboš Križko
tréner ŠO Rôzne

Dubnica 23. jún /Ľudovít Lučanič Denník 
Šport/ Slovenská časť spoločného cestárske-
ho cyklistického šampionátu v okolí Dubnice 
nad Váhom a Novej Dubnice sa skončila vý-
razným úspechom pretekárov jediného náš-
ho kontinentálneho tímu UCI Dukla Trenčín – 
Trek. Vybojovali dovedna šesť medailí, z toho 
dve zlaté, tri strieborné a jednu bronzovú, 
čím sa stali najúspešnejším tímom spomedzi 

všetkých českých a slovenských, ktoré sa na tohtoročnom šampionáte zišli.
„Tak nejako sme to mali aj naplánované. Poltucet medailí je pek-
ná zbierka. Nadviazali 
sme na úspechy z pred-
chádzajúcich týždňov 
a mesiacov tejto sezóny, 
ktorá nám zatiaľ aj vý-
sledkovo vychádza veľmi 
dobre,“ povedal spokojný 
športový manažér tímu 
Dukla Trenčín Trek Ján 
Valach. Dve najcennejšie 
medaily získali Trenčania 
zásluhou talentovaného 
mladíka, ešte vlani junio-
ra Erika Bašku. „Potvrdil 
svoju veľmi dobrú formu, 
aj nedávno v Poľsku pre-
svedčil, že svoju výkonnosť 
sústreďuje smerom k do-
mácemu šampionátu. Na-
opak, trochu ma sklamal 
Daško, šampionát mu ne-
vyšiel podľa predstáv, aj ja 
osobne som od neho čakal 
viac. Ale snáď zasa tímu vý-
sledkovo pomôže v ďalšom 
období.“ V kategórii mužov 
do 23 rokov sa zatiaľ o najvýraznejšie výsledky Trenčanov na medzinárod-
nej scéne staral Michael Kolář. V nedeľu to potvrdil ziskom „len“ striebor-
nej medaily. „Škoda, že nebol v závere vpredu, hoci sa medzi najlepšími 
dlho držal. Nič sa s tým nedá urobiť. Šampionát nebol určite ľahký a nie 
každému všetko vyšlo podľa predstáv.“ Prejdime k elitnej kategórii. Len 
tím Dukly Praha mal v závere vpredu viac cyklistov ako Dukla Trenčín Trek. 
„Pre vývoj slovenského šampionátu nebolo dôležité, koľko bolo vpredu 
Pražanov. My sme sa sústredili len na to, aby krok s najlepšími udrža-

S POLTUCTOM MEDAILÍ NAJÚSPEŠNEJŠÍ

MEDAILY DUKLY TRENČÍN TREK 2013 

ZLATO ERIK BAŠKA časovka do 23 rokov

ZLATO ERIK BAŠKA preteky jednotlivcov do 23 rokov

STRIEBRO MAROŠ KOVÁČ časovka elite

STRIEBRO MAROŠ KOVÁČ preteky jednotlivcov elite

STRIEBRO MICHAEL KOLÁŘ preteky jednotlivcov do 23 rokov

BRONZ PATRIK TYBOR preteky jednotlivcov elite

lo čo najviac Trenčanov. To nám vyšlo, mali sme vpredu štvoricu, okrem 
eliťákov Kováča, Tybora a Broniša bol v čelnej skupine aj Baška. Myslím 
si, že sme z tejto situácie vyťažili čo sa dalo. Nemalo zmysel púšťať sa do 
nejakého extrémneho súboja s Petrom Saganom na štadióne v Dubnici. 
Je dnes absolútnou svetovou špičkou a sotva by na vyrovnaný a prípadne 
víťazný špurt mal ktokoľvek z pelotónu, ktorý sa na spoločnom šampio-
náte zišiel.“ Okrem tímu Dukly Trenčín Trek má Ján Valach na starosti aj 
elitnú kategóriu slovenskej cestárskej reprezentácie. Zaujímalo nás teda aj 
to, ako hodnotí vystúpenia našich najlepších na v poradí už 14. Spoločných 
majstrovstvách SR a ČR. „Zo štvorice cyklistov, ktorí jazdia v Pro tímoch 

sa predstavili traja. Bratia 
Saganovci i Peter Velits jaz-
dili veľmi aktívne a myslím 
si, že splnili to, čo sa od 
nich čakalo. Peter svoje 
snaženie korunoval ziskom 
už tretieho titulu majstra 
Slovenska za sebou, druhý 
raz bol najrýchlejší zo všet-
kých štartujúcich. A mys-
lím si, že pri tom nemusel 
siahnuť ani veľmi na dno 
svojich síl. Predsa len táto 
trať nebola až taká ťažká 
pre cyklistov jeho kalib-
ru a ani tempo nebolo 
také vysoké, v akom sa 
jazdia preteky na trati 
podobného profilu dnes 
vo svete. Juraj Sagan mu 
veľmi dobre asistoval, do-
konca sa v závere pokúsil 
o únik, ale dostal defekt 
a bolo po nádejach. Peter 
Velits bol veľmi aktívny 
v stúpaniach na Hrabov-
ku, kde sa jazdila prvá 

polovica súťaže. Vari trikrát sa pri zdolávaní tohto kopca snažil o únik, 
ale v zjazde ho súperi vždy dostihli. Skúšal to aj v závere posledného 
okruhu, v snahe rozhodnúť pred špurtérskym finále, ale ani vtedy nebol 
úspešný. Myslím si, že bojoval, ako sme u neho zvyknutí.“ Na štarte však 
chýbal jeho brat Martin, do Dubnice nepricestovali ani úspešní Česi Kreuzi-
ger a Raboň, čím šampionát trochu trpel. Českí funkcionári neúčasť dvoch 
svojich špičkových profíkov kritizovali, vraj sa bude na zasadnutí ich prezí-
dia hovoriť o tom, či neúčasť na domácich majstrovstvách neovplyvní ich 
možnú nomináciu na MS. „Ak mám hovoriť o Martinovi Velitsovi, nerád 
by som to hodnotil. Má svoj pretekársky program, mal nejaké zdravotné 
problémy, mal tréningové manko, v termíne spoločných majstrovstiev bol 
na príprave v St. Moritzi. Určite by ho diváci radi videli aspoň raz v roku 
doma, ale rozhodol sa tak ako sa rozhodol. Kým neplatí zásada, ak nebu-
deš štartovať na domácom vrchole, nemáš šancu byť nominovaný na MS, 
nemôžeme nikoho trestať a ani obmedzovať. Nevylučujem, že po sezóne 
budem s chlapcami hovoriť aj na túto tému...“

Listopadová, Gojakovičová, Stellmachová, Polomčáková

Klobučník, Kubický, Vacval, Kučík

Maroš Kováč, Peter Sagan, Patrik Tybor

Michael Kolář, Erik Baška
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Kazaň (TASR) - Slovenskí rýchlostní kanoisti 
Miroslav Zaťko a Ľubomír Beňo získali 
v pondelok strieborné medaily na 27. Svetovej 
letnej univerziáde v Kazani vo finále K2 na 
200 m. Pred Slovákov sa dostali len suverénne 
víťazní Rusi Jurij Postrigaj a Alexander Djačenko, 
ktorí mali pred Zaťkom s Beňom náskok 1,437 
sekundy. Tretí finišovali Poliaci Sebastian 
Szypula, Dawid Putto (+1,603).

Pre slovenské duo bola 200-ka hlavná trať, v pondelok popoludní sa ešte 
predstavia vo finále na 500 metrov. „Podmienky vo finále vyšli dobre. Už 
sme tu celý týždeň a stále nám fúkal protivietor a z pravej strany, ale vo 
finále nám to fúklo z opačnej a zozadu, takže dobré. Rusi boli suverénni, 
sú to olympijskí víťazi, majstri sveta aj Európy. My sme šťastní za druhé 
miesto. Trochu sme to aj očakávali, verili sme si a chceli sme medailu. 
Pretekali sme na požičanej lodi, nebola zlá, ale nebolo to ani ideálne. 
O to viac sa tešíme z medaily. Dvestovka je naša hlavná trať, na tú sme 
sa sústredili a 500-ka, uvidíme. Určite sa do toho ale oprieme,“ povedal 
Ľubomír Beňo. 
Na slová reprezentačného kolegu nadviazal aj Miroslav Zaťko: „Pre mňa 
osobne je to veľký úspech. Trafili sme štart a prvá stovka nám vyšla 
dobre. Potom sme sa začali kývať, druhá polovica už bola náročnejšia, 
dochádzajú sily, ale zvládli sme to.“ 

VO FINÁLE K2 NA 200 m
ZAŤKO A BEŇO STRIEBORNÍ

2. miesto Miroslav ZAŤKO
– Ľubomír BEŇO

rýchlostná kanoistika, K2, 
200 m

4. miesto Matej RUSNÁK rýchlostná kanoistika, C1, 1 
000m

5. miesto Miroslav ZAŤKO rýchlostná kanoistika, K1, 
200 m

5. miesto Miroslav ZAŤKO
– Ľubomír BEŇO

rýchlostná kanoistika, K2, 
500 m

6. miesto Matej RUSNÁK rýchlostná kanoistika, C1, 
500 m

6. miesto Katarína LISTOPADOVÁ plávanie, 100 m motýlik

8. miesto Matej KOVÁČ vzpieranie, do 105 kg

10. miesto Mária CZÁKOVÁ atletika, 20 km chôdza

11. miesto Tomáš KLOBUČNÍK plávanie, 100 m prsia

13. miesto David LENGYEL zápasenie, do 120 kg

14. miesto Eleonóra GOGOROVÁ vzpieranie, do 75 kg

15. miesto Tomáš KLOBUČNÍK plávanie, 50 m prsia

17. miesto Katarína LISTOPADOVÁ plávanie, 50 m motýlik

22. miesto Ivan SISÁK športová streľba, LPi 60

32. miesto Ivan SISÁK športová streľba, VzPi 60

vyp. v 1. kole Marek PENTKA džudo, do 60 kg

Liptovský Mikuláš 21. júl (denník Šport 
Lucia Ježíková) 
Deväť medailí – 5 zlatých, 2 strieborné 
a 2 bronzové. Taká je bilancia slovenských 
vodných slalomárov z majstrovstiev sveta 
juniorov a pretekárov do 23 rokov. V 
Areáli vodného slalomu Ondreja Cibáka 
aj pred zrakmi prezidenta Slovenskej 
republiky Ivana Gašparoviča sa naše 
vodácke nádeje predstavili v plnej sile 
a ich odkaz je jasný – o budúcnosť nášho 
najúspešnejšieho olympijského športu 
obavy mať nemusíme. 

Sobotňajšie finálové zápolenia priniesli 
i gogoľovský smiech cez slzy. Naša 
kajakárska jednotka Martin Halčin sa 
v kategórii do 23 rokov už-už tešila z titulu 
majstra sveta. Potom však jury Francúzovi 
Biazizzovi odňala dve trestné sekundy, 
čo domáceho pretekára odsunulo na 
druhú priečku. „Je to zvláštny pocit. Ale 
striebornú medailu ešte nemám. Buď 
som vyhral, alebo som pokazil finále,“ 
zavtipkoval juniorský majster sveta 2008 
i Európy 2009. S jazdou bol spokojný, veď 
v hornej časti trate mal trojsekundový 
náskok. „Trochu sa mi zmenila voda 
v dvanástej bránke, čo sa v slalome 
stáva. Nevedel som sa z nej vyhrabať. 
Dalo by sa to možno nazvať smolou, ale to k tomu patrí. Niekomu 
zafúka, niekomu sa zmení voda.“ Potom však prišla rana. Lanskému 
európskemu šampiónovi do 23 rokov rozhodcovia dodatočne pripísali 
dotyk na bránke číslo šesť a dvojsekundová penalizácia znamenala 
„zemiakovú“ medailu. Niet sa čomu čudovať, že mu už potom do reči 
veľmi nebolo... Domácim divákom zakrátko vylepšili náladu juniorskí 
kajakári. Jakub Grigar si vyjazdil zlato, Andrej Málek striebro. „Celú 
sezónu sme dreli, preto som rád, že to na niečo bolo,“ usmial sa ešte 
len 16-ročný Grigar. „Posledný týždeň bol najťažší. Až som sa obával, že 
to nevyjde. Finálovú jazdu som trochu riskol. Bola tam pasáž, kde som 
stratil asi sekundu, inak mi vyšla perfektne. Ťažko povedať, koľko by 
som si trúfal ešte stiahnuť. Niekde by som získal a inde zasa stratil...“ 
Dôležité bolo, že šiel čisto. „Dve sekundy sú veľmi veľa na dobiehanie. 
Časy v kajakoch sú rýchle, a preto sa treba dotykov vyvarovať.“ Triumf 
ho potešil o to viac, že len stupienok pod ním skončil jeho kamarát Andrej 
Málek, ktorý mu však prvenstvo doprial. „Bolo to dosť o nervoch. Urobil 
som malú chybu na jedenástke. Ale preteky sú o tom, vyhrá najlepší 
a najlepšie pripravený. Ak ma má niekto predbehnúť, nech je to Kubo,“ 
usmial sa Málek. Obaja pochválili kolegu Petra Blasbalga, ktorému ušiel 
bronz len o jeden „ťuk“. „Ešte sa ho budeme báť,“ zhodli sa unisono. 
Najcennejší kov si v kategórii juniorských deblistov vypádlovali Matúš 
Gewissler a Juraj Skákala. „Majstri sveta sme ešte neboli. Ešte musíme 
radosť chvíľku predýchať,“ tešili sa mladíci. „Snažili sme sa neťukať,“ 
povedal Gewissler k jazde a Skákala ho doplnil. „Po sedmičku to bolo 
v pohode, v druhej vani sme stratili na dvanástke a ďalej to už šlo.“ 

Po nedeľňajších finálových zápoleniach sa zo Slovákov najviac tešil 
Patrik Gajarský. V kategórii kanoistov do 23 rokov bol najrýchlejší. 
„Presne takto som to chcel. Jazda mi vyšla dokonca viac, ako som si 
predstavoval. V závere ma vyburcovali diváci a dovolil som si ešte viac 
riskovať,“ žiaril juniorský majster Európy 2009. Aj vtedy triumfoval na 

Z DEVIATICH MEDAILÍ
AŽ PÄŤ ZLATÝCH

domácej vode. „To bolo asi naposledy, 
keď mi toľko ľudí naraz podávalo ruky,“ 
priznal Gajarský, ktorý bol pred finále 
poriadne nervózny. „No hneď ako som 
vyštartoval, už som to bol ja!“ Slováci sa 
v tejto kategórii tešili hneď dvakrát, na 
tretej priečke sa umiestnil Jerguš Baďura. 
„Veľmi sa teším, že to Patrikovi vyšlo. Aj 
keď na štarte som sa držal čo najďalej 
od reproduktora, aby ma to ešte viac 
nestresovalo. Pre mňa je ten spodok 
trate zakliaty. Dúfam, že sa mi to raz 
podarí zlomiť,“ doplnil člen seniorskej 
reprezentácie Baďura. Zlatú bodku za 
šampionátom dala juniorská hliadka 
kanoistov, ktorá sa tešila z titulu majstrov 
sveta.

DUKLÁCI VO VÝSLEDKOCH

1. miesto Jakub GRIGAR K1, juniori

1. miesto Patrik GAJARSKÝ C1, do 23 rokov

1. miesto Martin MRAČNA, Marko GURECKÁ 3x C1, juniori

1. miesto Igor MICHALOVIČ  - Jakub TOMKO 3x C2, juniori

2. miesto Jakub GRIGAR 3x K1, juniori

3. miesto Martin HALČIN, Miroslav URBAN 3x K1, do 23 rokov

4. miesto Martin HALČIN K1, do 23 rokov

4. miesto Martin MRAČNA C1, juniori

6. miesto Patrik GAJARSKÝ, Marko MIRGORODSKÝ 3x C1, do 23 rokov

7. miesto Marko GURECKA C1, juniori

10. miesto Kristína ZÁRUBOVÁ K1, juniori

10. miesto Kristína ZÁRUBOVÁ 3x K1, juniori

17. miesto Miroslav URBAN K1, do 23 rokov

18. miesto Igor MICHALOVIČ  - Jakub TOMKO C2, juniori

24. miesto Marko MIRGORODSKÝ C1, do 23 rokov

Jakub Grigar

Patrik Gajarský
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Kluby s Duklou v názveKluby s Duklou v názve

Dukla Banská Bystrica pred novým ročníkom Corgoň ligy netají vysoké 
ambície. Napriek skresaniu finančného rozpočtu a odchodu viacerých 
posíl hráči, tréneri aj funkcionári veria, že nastávajúca sezóna prinesie 
viac dôvodov na radosť, než tá uplynulá.

„Rozpočet je určený na 1,15 milióna eur, čo je zúženie 
finančných prostriedkov oproti minulým ročníkom a preto 
šetríme na všetkých úrovniach. Napriek tomu máme cieľ 
umiestniť sa na lepších pozíciách ako v minulom roku. A to 
nielen v lige, ale aj v pohárovej súťaži, kde sme v posledných 
dvoch rokoch mali veľmi solídne vystúpenia,“ uviedol na 
úvod predsezónnej tlačovej konferencie generálny riaditeľ 
klubu Tomáš Geist. Najviditeľnejším prejavom nutného 
šetrenia v klube je zrušenie rezervného tímu. „Jedným 
dychom ale musíme dodať, že je vysoká pravdepodobnosť, 
že takto o rok predstavíme obnovený B tím v inej podobe a súťaži,“ 
dodal Geist.

Prvé mužstvo FK Dukla vstupuje do novej sezóny s výraznejšími zmenami 
v kádri. K už avizovaným odchodom Jozefa Adámika, Michala Pančíka, 
Pavla Vránu a ukončenému hosťovaniu Norberta Gyömbéra pribudol 
prestup Mareka Hlinku do Dukly Praha. „Nakoľko mal u nás ešte zmluvu 
ide o prestup, pričom všetky strany sú zatiaľ spokojné. Upieklo sa to 
veľmi rýchlo, pretože mali o Mareka eminentný záujem. Dnešným 
dňom môžeme potvrdiť, že tento prestup je definitívny,“ povedal 
športový riaditeľ Dukly Martin Poljovka. 

Početné odchody výrazných posíl sa odrazili aj v prestupovej 
politike opačným smerom. Z Čiech prišiel brankár Dominik Rodinger, 
z Michaloviec útočník Pavol Jurčo, z Podbrezovej skúsený obranca Ján 
Nosko, z dorastu Milan Sádovský a skúškou v klube prešiel aj odchovanec 
mládežníckej akadémie Birminghamu City a rodený Banskobystričan 
Jakub Hronec. „Snažili sme sa hľadať hráčov s potenciálom uspieť 

Dukla do novej sezóny
s ambíciou vylepšenia pozícií

Martin Poljovka končí s hráčskou kariérou

Rozhodnutie padlo. Tridsaťosem ročný stopér Martin Poljovka, 
ktorý od zimy v Dukle zastáva aj funkciu športového riaditeľa, sa 
rozhodol pre definitívne ukončenie hráčskej kariéry. 
„Kumulovaná funkcia na jar nebola úplne bežným riešením, 
ale skôr vynúteným. Bola mi ponúknutá funkcia, za ktorú som 
veľmi vďačný, a na ktorú sa teším, ale zároveň sme nemali istotu 
obsadenia stopérskeho postu. Aj teraz som rozhodnutie odďaľoval, 
pretože nám odišli obrancovia, ale všetko nasvedčuje tomu, že by 
to malo byť v poriadku a dotiahneme prestupy, ktoré sú v hre. 
Preto som sa rozhodol, že sa už budem venovať len funkcionárskej 
práci,“ vysvetlil Martin Poljovka.
S futbalom začínal v siedmich rokoch ešte v Partizáne Banská Bystrica. 
V roku 1995 si zapísal svoj prvý štart v najvyššej futbalovej súťaži 
práve v drese Dukly. Od roku 1999 do roku 2007 pôsobil v Trnave, 
odkiaľ sa následne vrátil pod Urpín. V Dukle pritom stále pôsobí 
aj jeho otec, ktorý je trénerom najmenších futbalových talentov 
v červeno-bielom drese. „Bolek“ má za sebou dva reprezentačné 
štarty a často bol označovaný za jedného z najlepších obrancov 
ligy vôbec. Poljovka sa stal prvým hráčom najvyššej slovenskej 
futbalovej súťaže, ktorý pokoril hranicu 400 v nej odohraných 
zápasov. Jeho štatistika sa napokon zastavila na čísle 403 štartov, 
rovnako ako u jeho bývalého spoluhráča z Trnavy Miroslava Barčíka. 
Ten po uplynulej sezóne už nepokračuje v corgoňligovej Žiline.
Bývalý kapitán prvého tímu Dukly sa z kabíny definitívne presunie 
o jedno poschodie útrob tribúny na Štiavničkách vyššie. Avšak 
„Bolek“ ani zďaleka nepatrí medzi ľudí pracujúcich z pohodlia 
kancelárie a práve prácu v teréne označuje za najzaujímavejšiu 
súčasť svojej funkcie: „V tejto práci sa vidím, pasuje mi a takto 
som si predstavoval svoju prácu po skončení kariéry. Funkcia ma 
oslovila a mám veľké šťastie, pretože profesionálnych hráčov 
je kopa a možno aj úspešnejších, ako som bol ja, ale nebola im 
ponúknutá takáto vysoká funkcia, za ktorú som vďačný,“ dodáva 
Poljovka.

v najvyššej súťaži, ktorí sú navyše ambiciózni. Jurčo, ktorý potenciál 
určite má, ho zatiaľ nevyužil v plnej miere a verím, že v Dukle to pre 
neho bude reštart kariéry. Prišiel sem, aby dokázal, že na to má. 

Rovnako už skúsenejší Ján Nosko, o ktorom si myslím, že 
by mal ísť vyššie. Dominik Rodinger už jedno obdobie na 
výslní bol, potom mal obdobie kedy sa mu tak nedarilo. 
Veríme, že rovnako bude prínosom,“ zhrnul tréner Norbert 
Hrnčár. Angažovanie brankára Rodingera si vyžiadalo najmä 
zranenie Tomáša Belica a potreba zvýšenia konkurencie na 
brankárskom poste. „Veľa ale určite očakávame aj od našich 
odchovancov ako Chrien, Faško či Slančík, čakáme že sa 
nám uzdraví Rejdovian. To sú hráči, ktorí by v budúcnosti 
mali byť pre Duklu nosnými. Som zároveň rád, že sme 
udržali Dionatana Teixeiru,“ doplnil Hrnčár. K zmene došlo 
aj v realizačnom tíme, keď sa po odchode Rolanda Praja ujal 

tréningu brankárov Norbert Juračka.

Kapitánom mužstva bude člen najlepšej jedenástky Corgoň ligy uplynulej 
sezóny Tomáš Hučko. „Nálada v kabíne je dobrá, keďže sa nám podarilo 
uspieť aj v generálke,“ uviedol Hučko, ktorého možný prestup z Dukly 
nateraz nie je aktuálny a sezónu určite odštartuje pod Urpínom. 

O putovní Pohár Josefa Masopusta se hraje už druhým rokem mezi 
fotbalovými mužstvy středních škol České republiky. Jméno mu 
propůjčil legendární fotbalista Josef Masopust, výjimečná osobnost 
světového fotbalu a rytíř sportu, jehož motto je: „Žij a hraj fér“.
Systémem jednotlivých turnajů v rámci okresů, případně okrsků, 
postupují vítězové okresních finále do krajského finále. Vítězové krajských 
finále mezi sebou sehrají mezikrajskou kvalifikaci, aby se šest nejlepších 
týmů utkalo v republikovém finále, které se uskutečnilo 29. - 30. května 
2013 na armádním stadionu Juliska. Za školní tým nastupují studenti 
denního studia. Jednotlivá utkání mají vést k setkávání a soutěžení 
skupin, ne k vyzdvihování výkonnosti jednotlivců. Velký důraz je kladen 
na vytváření a dodržování přátelské atmosféry a fair play.

Vítězem letošního 2. ročníku se stal, a z rukou fotbalové legendy Josefa 
Masopusta převzal pohár, fotbalový tým z ISŠ HPOS Příbram, který se tak 
mohl 6. června na Julisce v Praze utkat v mezinárodním finále vítězných 
školních týmů JOSEF MASOPUST INTERNATIONAL CUP 2013 s italským 
týmem Institutu Savoia Benincasa z Ancony. 

Na to, jak vznikla celá soutěž a jak probíhal letošní ročník, jsme se 
zeptali předsedy Klubu přátel Josefa Masopusta Jiřího Hory, který chce 
šířit tento turnaj i do dalších evropských zemí. 
Historie Poháru Josefa Masopusta je v České republice stará dva roky, 
před týdnem jsme absolvovali druhý ročník a podařilo se 
nám rozběhnout Pohár Josefa Masopusta také v Itálii. Přátelé 
v Itálii jsou fascinováni celou myšlenkou, nejen fotbalového 
turnaje, ale poselstvím Josefa Masopusta. My bychom rádi, 
aby příští turnaj byl skutečně turnajem o více než dvou 
týmech. Italové zorganizovali turnaj středoškoláků zatím ve 
čtyřech regionech, ale velkých významných, Oni si toto vzali 
velmi za své a i z tohoto důvodu nese tento středoškolský 
turnaj v Itálii jméno Coppa di Josef Masopust. V Itálii zvítězili 
studenti z Ankony a tak jsme urychleně připravili první ročník 
mezinárodního poháru, kde se střetávají ve finále vítězové 

První výkop International cupu
Josefa Masopusta

národních pohárů. Věřím, že v příštích letech to nebudou pouze dva 
týmy, ale bude jich víc, tak jak se nám podaří myšlenku Josefa Masopusta 
rozšířit i do dalších zemí. Zatím to je jen záměr, ale doufám, že se nám 
to podaří.

Už jste s někým z dalších zemí mluvili?
Máme vytypované osobnosti, které nám budou tento projekt 
reprezentovat v jiných zemích ve federálním zahraničí na Slovensku, 
v Polsku, v Dánsku a jsme v jednání v dalších zemích.

Kolik středních škol se letos turnaje zúčastnilo?
Bylo to téměř 700 škol, víc než jedenáct tisíc hráčů, což je zhruba nárůst 
o 15% proti minulému ročníku, takže už tak rozsáhlý turnaj nabírá ještě 
na síle. Nehrálo se pouze ve čtyřech okresech republiky a to z toho 
důvodu, že byť se to nezdá, tak v těchto čtyřech okresech nejsou střední 
školy. Máme Českou republiku pokrytou, účastní se každý, kdo má zájem 
a přihlášení jsou z celé republiky, podobně chceme, aby to fungovalo, 
i v dalších zemích. Itálie zatím začíná s určitým segmentem, ale věřím, že 
i v Itálii se podaří, aby to bylo celorepublikový pohár. 

Máte pro účastníky připravenou nějakou pozornost na památku?
Samozřejmě jméno Josefa Masopusta zavazuje, a tak jsme pro hosty 
a účastníky finálového turnaje připravili sbírkové památeční věci, 

pohlednici v omezené sérii a speciální edici 
známek na téma Josef Masopust International 
Cup a druhá známka je Josef Masopust obecné 
zobrazení.

Vítězem 1. ročníku JOSEF MASOPUST 
INTERNATIONAL CUP 2013 se stal český tým ze 
střední školy v Příbrami, když porazil 6:1 o dva 
roky mladší soupeře z Itálie. Vítěznému týmu 
předal mezinárodní pohár JM dne 7. června 
v rámci kvalifikačního zápasu na mistrovství 
světa ve fotbale mezi Českou republikou a Itálií 
velvyslanec Itálie J. E. Pasquale D’Avino.

Text a foto: Ivana Roháčková

„Strašně si toho vážím, protože 

dosáhnout takového úspěchu v Itálii 

je skutečně nádherná věc. Ta mladá 

kopaná se mi líbí, jsem moc spokojený,“ 

těší Josefa Masopusta.

Riaditeľ ASC Dukla plk. Priščák s predsedom Klubu 
priateľov Jsefa Masopusta Jiřím Horou
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Atletika

Európsky pohár v chôdzi 

19.5. Dudince 3.m. Matej Tóth 20 km chôdza

Medzinárodné preteky 

13.4. Poděbrady (ČR)
3.m. Matej Tóth 20 km chôdza

4.m. Miroslav Úradník 10 km chôdza juniorov

19.5. Kladno (ČR)
1.m. Renata Medgysová diaľka

2.m. Jana Velďáková diaľka

1. 5. Siesto S. Giovanni 
(Taliansko) 1.m.Matej Tóth 20 km chôdza

29.5. Atény (Grécko) 1.m. Jana Velďáková diaľka

30.5. St Polten (Rakúsko) 1.m. Peter Horák výška

Atletické kritérium

11.5. Banská Bystrica

1.m. Martina Hrašnová kladivo

1.m. Viliam Papšo 110 m prek.

1.m. Matej Tóth 5 000 m chôdza

1.m. Patrik Ženuch oštep

1.m. Dana Velďáková diaľka

Diamantová liga

10.5. Doha (Qatar) 10.m. Peter Horák výška

17.5. Šangan (Čína) 7.m. Dana Velďáková trojskok

1.6. Eugen (USA) 4.m. Dana Velďáková trjskok

IAAF World Challenge
21.5. Peking (Čína) 5.m. Martina Hrašnová kladivo

Biatlon

Preteky šampiónov 

6.-7.4. Moskva
1.m. Anastasia Kuzminová rýchlostné preteky

2.m. Anastasia Kuzminová preteky dvojíc

Cyklistika

Medzinárodné preteky

6. – 7.4.Sekčur /Slovinsko/ 7.m. Patrik Tybor jednotlivci

19.-20.4. Srbsko,
Bosna a Hercegovina

1.m. Michael Kolář jednotlivci

3.m. Michael Kolář jednotlivci

8.m. Maroš Kováč jednotlivci

1.- 5.5. Moskva (Rusko)
5.m. Matej Jurčo 1. etapa

4.m. Maroš Kováč 2. etapa

1. – 5.5. Poľsko – 
Slovensko
(Tarnów – Dohňany)

4.m. Erik Baška 1. etapa

1.m. Michael Kolář 2. etapa

5.m. Erik Baška celkové poradie

8.-12.5. Casablanka
(Maroko)

17.m. Michael Kolář preteky jednotlivcov

21.m. Erik Baška preteky jednotlivcov

18.5.2013 Szekszárd 
(Maďarsko) 

2.m. Matej Vyšňa 1. etapa 

5.m. Patrik Tybor 1. etapa

23.-26.5. Košice 1.m. Maroš Kováč konečné poradie

3. – 7.6. Okolo Slovenska 3.m. Maroš Kováč konečné poradie

Džudo

Interliga

 13.-14.4. Praha (ČR) 4.m. VŠC DUKLA družstvo

Európsky pohár 

19.5. Orenburg (Rusko)
7.m. Marek Pentka do 60 kg

9.m. Miroslav Dzúr do 100 kg

Európsky pohár dorastencov 

19.5. Bielsko Biala (Poľsko) 5.m. Martin Becík do 66 kg

MS CISM

4.-6.7. Astana
(Kazachstan)

1.m. Milan Randl do 90 kg

5.m. Matúš Milichovský do 81 kg

Gymnastika

Medzinárodné preteky

26.-28.4. Lublana 
(Slovinsko) 2.m. Samuel Piasecký bradlá

Karate

Majstrovstvá Európy

10.-12.5. Budapešť 
(Maďarsko) 9.m. Klaudio Farmadín kumite, do 84 kg

Grand Prix Slovakia

14.4. Bratislava 1.m. Klaudio Farmadín kumite, do 84 kg

Kulturistika

Profi GP

5.7. Chicago (USA) 7.m. Štefan Havlík

Lyžovanie

Medzinárodné preteky

5.-7.4. Kirovsk (Rusko) 4.m. Adam Žampa obrovský slalom

Plávanie

Veľká cena Popradu 

12.-14.4. Poprad 1.m. Roman Kučík 50 m voľný spôsob

Medzinárodné plavecké preteky 

11.-12.5.
Bratislava

1.m. Tomáš Klobučník 100 m prsia

2.m. Daniel Vácval 100 m prsia

1.m. Katarína Listopadová 50 m motýlik

1.m. Katarína Listopadová 100 m voľný spôsob

2.m. Roman Kučík 50 m voľný spôsob

25.-26.5.
Bratislava

1.m. Katarína Listopadová 50 m motýlik 

1.m. Katarína Listopadová 100 m motýlik 

1..m Tomáš Klobučník 200 m prsia 

1..m. Tomáš Klobučník 100 m prsia

7.7. Paríž
(Francúzsko)

2.m. Katarína Listopadová 100 m motýlik

2.m. Tomáš Klobučník 200 m prsia 

Rýchlostná kanoistika

Svetový pohár

9.-12.5. Szeged
(Maďarsko)

4.m. Peter Gelle, 
Martin Jankovec K4, 1 000 m

2.m. Martin Jankovec K2, 500 m

7.m. Simona Šamková K1, 5 000 m

3.m. Matej Rusnák C1, 5 000 m

Račíce (ČR) 17.-18.5.

8.m. Martin Jankovec,
Peter Gelle K4, 1 000 m

8.m. Ľubomír Beňo K1, 500 m

3.m. Marián Ostrčil C1, 5 000 m

4.m. Matej Rusnák C1, 5 000 m

7.m. Rastislav Kohút C1, 500 m

2. – 3.6. Poznaň (Poľsko)
7.m. Martin Jankovec K1, 500 m

8.m. Peter Gelle K1, 1 000 m

Kvalifikačné preteky 

26.-28.4. Račice (ČR)

1.m. Peter Gelle K2, 1000 m

2.m. Marián Ostrčil C1, 1000 m

1.m. Rastislav Kohút C1, 500 m

1.m. Martin Jankovec K1, 1000 m

1.m. Matej Rusnák C1, 200 m

1.m. Miroslav Zaťko K1, 200 m

Majstrovstvá Európy juniorov a U23

28. – 30.6. Poznaň (Poľsko) 4.m. Miroslav Zaťko K1, 200 m, do 23 rokov

Športová streľba

Medzinárodné preteky 

3. – 5.5. Plzeň (ČR) 28.m. Juraj Tužinský VzPi 60 

Svetový pohár

7.7. Granada (Španielsko) 12.m. Juraj Tužinský LPi 60

Vodný slalom

Medzinárodné preteky

12.- 14.4. Krakow (Poľsko)

1.m. Alexander Slafkovský C1 

1.m. Tomáš Kučera - Ján Bátik C2 

4.m. Elena Kaliská K1

5.m. Tomáš Mráz K1

20.-21.4. Liptovský Mikuláš

1. m. Alexander Slafkovský C1

3.m. Tomáš Kučera- Ján Bátik C2

6.m. Elena Kaliská K1

12.-14.4. Krakow (Poľsko)

1.m. Alexander Slafkovský C1 

1.m. Tomáš Kučera - Ján Bátik C2 

4.m. Elena Kaliská K1

5.m. Tomáš Mráz K1 

8.m. Ján Šajbidor K1

11.-14.4. Solkan (Slovinsko) 1.m. Patrik Gajarský C1

Medzinárodné tatranské slalomy

10.-12.5. Liptovský Mikuláš

1 . Alexander Slafkovský C1

3.m.Elena Kaliská K1

1.m. Tomáš Kučera- Ján Bátik C2

2.m.Martin Halčin K1

19.5. Deep Creek (USA) 1.m. Michal Martikán C1

Majstrovstvá Európy

7. – 9.6. Krakow (Poľsko)

1.m. Alexander Slafkovský 3x C1

4.m. Halčin, Šajbidor, Grigar 3x K1

4.m. Elena Kaliská 3x K1

4.m. Kučera-Bátik 3x C2

Svetový pohár

29.6. Augsburg (Nemecko)
1.m. Alexander Slafkovský C1

5.m. Tomáš Kučera-Ján Bátik C2

5.-7.7. Seu d´Urgell 
(Španielsko)

2.m. Alexander Slafkovský 3x C1

5.m. Halčin, Šajbidor, Grigar 3x K1

7.m. Martin Halčin K1

10.m. Alexander Slafkovský C1

Vodný motorizmus

Medzinárodné preteky

10.-12.5. Boretto 
(Taliansko) 1.m. Marián Jung F 500

Vzpieranie

Majstrovstvá Európy

12.-14.4. Tirana (Albánsko) 10.m Matej Kováč do 105 kg

Medzinárodné preteky

11.5. Enzersdorf 
(Nemecko) 6.m.Eleonóra Gogorová do 75 kg

Zjazd na divokej vode

Majstrovstvá Európy 

9.-12.5. Borovec 
(Slovinsko) 

3.m. Ján Šutek-Štefan Grega C2, dlhý zjazd

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

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

VÝSLEDKY VŠC DUKLA BANSKÁ BYSTRICA 1.4. – 14. 7. 2013

ŠPORTOVÉ AKCIE VŠC DUKLA AUGUST – DECEMBER 2013

19.7.- 4.8. PLÁVANIE Majstrovstvá sveta v dlhom bazéne Barcelona (Šp.)

21.7.- 4.8. STREĽBA Majstrovstvá Európy - guľové zbrane Osijek (Chor.)

28.7.- 8.8 STREĽBA Majstrovstvá Európy - brokové zbrane, bežiaci terč Suhl (Nem.)

1.8.- 4.8. RÝCHLOSTNÁ KANOISTIKA Majstrovstvá sveta juniorov a pretekárov do 23 rokov Welland (Kan.)

1.8.- 4.8. VODNÝ SLALOM Majstrovstvá Európy juniorov a pretekárov do 23 rokov Bourg St. Maurice (Fr.)

10.- 18. ATLETIKA Majstrovstvá sveta Moskva

27.8.- 1.9. DŽUDO Majstrovstvá sveta Rio de Janeiro (Braz.)

27.8.- 1.9. RÝCHLOSTNÁ KANOISTIKA Majstrovstvá sveta na krátkych tratiach Duisburg (Nem.).

11.9.-15.9. VODNÝ SLALOM Majstrovstvá sveta Praha (ČR)

13.9.-16.9. KULTURISTIKA Majstrovstvá sveta žien Kiev (Ukr.)

16.9.-22.9 ZÁPASENIE Majstrovstvá sveta vo voľnom aj grécko-rímskom štýle Budapešť (Maď.)

20.9.-22.9. DŽUDO Majstrovstvá Európy juniorov Sarajevo (Bos. a Herc.)

20.9.-29.9. VZPIERANIE Majstrovstvá Európy juniorov a športovcov do 23 rokov Tallinn (Est.)

30.9.-6.10. ŠPORTOVÁ GYMNASTIKA Majstrovstvá sveta mužov a žien Antverpy (Belg.).

16.10.-23.10. VZPIERANIE Majstrovstvá sveta Varšava (Poľ.)

24.10.-27.10. DŽUDO Majstrovstvá sveta juniorov Ľubľana (Slovin.)

7.11.-10.11. KULTURISTIKA Majstrovstvá sveta mužov Marakeš (Mar.)

11.12.-21.12. ŠPORT Svetová zimná univerziáda Trentino (Tal.)

12.12.-15.12. PLÁVANIE Majstrovstvá Európy v krátkom bazéne Herning (Dán.)
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