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OSLAVA OLYMPIJSKÉHO DŇA
BANSKÁ BYSTRICA (SOV) – Hlavné oslavy tohtoročného Olympijského
dňa na Slovensku (celosvetovým Olympijským dňom je 23. jún na počesť
výročia založenia Medzinárodného olympijského výboru a rozhodnu�a
o obnovení an�ckých olympijských hier z roku 1894) naplánoval Slovenský olympijský výbor do Banskej Bystrice. Organizátormi hlavného Olympijského dňa boli Olympijský klub Banská Bystrica a Vojenské športové
centrum DUKLA. Pri tejto príležitos� sa v meste pod Urpínom uskutočnilo vo štvrtok aj výjazdové zasadnu�e výkonného výboru Slovenského
olympijského výboru (VV SOV).
V olympijskom duchu sa v Banskej Bystrici niesol naozaj celý deň. Na
štadióne na Š�avničkách ho hneď ráno otvoril už 16. ročník Olympiády materských škôl, na ktorý nadviazal tradičný Beh Olympijského dňa.
Počas zápolenia de� zo škôlok sa uskutočnilo v susednej športovej hale
zasadnu�e VV SOV. V čase obeda sa viacerí predstavitelia slovenského
olympijského hnu�a na čele s prezidentom SOV Fran�škom Chmelárom zúčastnili na položení kvetov pri pamätnej tabuli historicky prvého
olympionika pochádzajúceho z územia Slovenska Alojza Szokola v jeho
rodnom Hronci. No a popoludní v priestoroch Vojenského športového
centra DUKLA na Š�avničkách otvorili staronovú sálu Olympijského klubu Banská Bystrica.

Editoriál

Veľmi sympa�cké bolo úvodné poduja�e v rámci hlavných osláv Olympijského dňa - už 16. ročník Olympiády materských škôl. Pokiaľ ide o športovanie de� na materských školách, práve Banská Bystrica už dlho udáva
tón. Tentoraz sa na škôlkarskej olympiáde zúčastnilo okolo 150 de� z 25
materských škôl – z dvadsia�ch banskobystrických plus z pia�ch z blízkeho okolia. Na slávnostnom otvorení de� oblečené v tričkách v pia�ch
farbách symbolicky utvorili na bežeckej dráhe olympijské kruhy. Súčasťou
otvorenia bolo aj zapálenie olympijského ohňa a slávnostný sľub mladých
športovcov. Účastníkom sa prihovoril prezident Slovenského olympijského výboru Fran�šek Chmelár.

V čase, keď vychádza toto číslo časopisu, má VŠC DUKLA za sebou väčšinu tohtoročných vrcholných poduja�, kde sa naši športovci v tvrdej konkurencii opäť dokázali presadiť.
Nie je teraz podstatné, aby sme robili výpočet medailí, ktoré získali. Dôležité je to, ako tým dali
najavo, že vieme špičkový vrcholový šport stále robiť dobre a na svetovej úrovni. Dali najavo, že
v rámci možnos� ﬁnančnej podpory rezortu obrany pracujeme na výsledkoch, ktoré nám mnohí
závidia.
Som presvedčený o tom, že stredisko je v jeho podobe na Slovensku ojedinelé svojou kompaktnosťou športovísk, ich vybavením a teda podmienkami pre vrcholový šport, ktoré sú pre úspech
na medzinárodnom fóre nevyhnutné. Ľudia, ktorí rozumejú tomu, ako sa tvorí úspech v individuálnych športových disciplínach, športovci a tréneri, lekári a fyzioterapeu�, ako aj pracovníci
zabezpečujúci servis okolo chodu celého strediska, sú silným �mom, ktorého práca má vyše štyridsaťročné skúsenos�. Títo ľudia, aj keď ich všetkých nie je vidieť, stoja za úspechmi, ktoré robia
dobré meno ako Ozbrojeným silám, tak aj celému Slovensku.
Verím, že VŠC DUKLA má pevné miesto v rezorte obrany. Prostriedky, ktoré štát vynakladá na
vrcholový šport cez Ministerstvo obrany, sú využité účelne a efek�vne, čo dokazujeme tvrdou
prácou a výsledkami. Máme plány, ako robiť veci lepšie, sme otvorení radám a podpore, ktoré
nám pomôžu napredovať a súhlasíme s reformami, ktoré šport na Slovensku potrebuje.
Reforma športu, ktorý je dnes tvrdým biznisom, však nesmie siahnuť na hodnoty, ktoré boli dlhé
roky budované a peniazmi sa nedajú vyvážiť.
Mgr. Robert Leitl
riaditeľ VŠC

De�čky absolvovali tri súťažné disciplíny (beh na 30 m, skok z miesta
a hod na presnosť) a tri nesúťažné (lezenie, skákanie na lopte a skákanie
cez prekážky). V zápolení materských škôl si najlepšie počínali de� z MŠ
na Strážovskej ulici v Banskej Bystrici pred deťmi z MŠ na Radvanskej ulici a z MŠ na ulici Družby. Medzi organizátormi aj divákmi bolo viacero
známych olympionikov. Ocenenia deťom odovzdávali napríklad aj bývalá
popredná atlétka a dnes šé�a slovenskej atle�ky Mária Mračnová, alebo
päťnásobná olympionička a vicemajsterka sveta v biatlone Mar�na Halinárová.
Ľubomír Souček
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5. CISM - Svetové vojenské hry
Rio de Janeiro
Po Svetových vojenských hrách 2007 v Indickom
Hyderabade sa opäť po štyroch rokoch konali
v poradí 5. CISM Svetové vojenské hry v Brazílskom meste Rio de Janeiro v dňoch 16. – 24. júla
2011, kde sa stretli najlepší športovci sveta v uniformách. Na týchto hrách sa zúčastnila aj slovenská výprava, ktorá bola zastúpená športovcami
– vojakmi z Vojenského športového centra DUKLA Banská Bystrica. Slovenskú výpravu tvorilo 6
športovcov, tréneri - Mgr. Jozef Hanušovský – hod
kladivom a oštepom, por. Radovan Mišík – skok
do výšky, por. Marek Matuszek - judo, masér voj.
II.st. Marek Vrba, vedúci výpravy kpt. Igor Kováč
a šéf slovenskej delegácie CISM a riaditeľ VŠC DUKLA Banská Bystrica Mgr. Robert Leitl. Táto malá výprava Slovenskej
republiky bola za�aľ najmenšia z pohľadu počtu zúčastnených športovcov
v histórii Svetových vojenských hier, na
ktorých sme sa zúčastnili.
Na týchto Svetových vojenských hrách
sme mali zastúpenie len v dvoch
športoch, v atle�ke a v jude, pretože
v programe hier chýbali niektoré športy
alebo disciplíny, v ktorých nás na predošlých hrách reprezentovali naši športovci,
napr. zápasenie a chôdza. V atle�ke nás
reprezentovali čat. Peter Horák v skoku
do výšky, voj. II.st. Mar�n Benák v hode
oštepom a nrtm. Mar�na Hrašnová v hode kladivom. V jude sme mali zastúpenie
vo váhe do 73 kg des. Pavlom Kubenom, do 81
kg des. Mariánom Benkóczkym a do 90 kg rtm.
Milanom Randlom.
Prví do miesta konania hier 13. 7. 2011 v deň
otvorenia dediny pre športovcov prileteli tréner
juda por. Marek Matuszek a rtm. Milan Randl
priamo z Venezuely. Milan Randl mal za sebou
úspešné vystúpenie na dvoch Svetových pohároch v Miami na Floride a Venezuelskom Puerte
la Cruz. V ten istý deň sa k nim pripojil judista
des. Marián Bankóczky, ktorý pricestoval do Ria

de Janeira už dva dni predtým. Hlavná časť výpravy priletela do dejiska hier v sobotu 16. 7. v skorých ranných hodinách. Po problémoch s ubytovaním a s nedocestovanou batožinou niektorých
členov výpravy sa v sobotu v podvečerných
hodinách zúčastnili na otváracom ceremoniáli
šéf Slovenskej delegácie a riaditeľ Vojenského
športového centra DUKLA Mgr. Róbert Leitl.
a štyria športovci. 5. CISM Svetové vojenské hry
otvárala prezidentka Brazílskej republiky Dilma
Rousseﬀová a oheň týchto hier zapálil brazílsky
futbalový génius a svetová futbalová legenda

Pelé. Po zača� hier za výpravou
ešte prileteli tréner por. Radovan Mišík a nrtm.
Mar�na Hrašnová.
Prví do súťažného zápolenia zasiahli atlé� čat.
Peter Horák, ktorý skončil na 10. mieste v skoku
do výšky. Voj. II.st. Mar�n Benák si v júni na pretekoch ťažko podvrtol členok. Aj napriek tomu
nastúpil na súťaž v hode oštepom, obsadil 9.
miesto a bol prvým nepostupujúcim do ﬁnále.
Nebyť tejto indispozícii a pri forme zo začiatku
sezóny pred zranením sa mohol Mar�n vracať
domov s medailou. Medailové umiestnenie

atlétov sa čakalo od nrtm. Mar�ny Hrašnovej
v hode kladivom. Bohužiaľ Mar�na v nie celkom vydarenej sezóne po materskej dovolenke
a so zranením členka skončila na 4. mieste. Na
judis�cké tatami ako prvý nastupoval des. Pavol Kubena, ktorý vo svojej váhovej kategórii
do 73 kg vypadol v druhom kole. Ďalší na tatami sa predstavil des. Marián Benkóczky, ktorý
po vynikajúcom boji v zápase zdolal kvalitného
čínskeho reprezentanta a skončil na 7. mieste.
V ďalšom kole prehral s poľským reprezentantom, ktorý sa umiestnil na bronzovej priečke.
Posledné a veľké medailové nádeje boli
vkladané do rtm. Milana Randla, ktorý
ako posledný zo Slovenskej výpravy nastúpil do súťažných bojov počas týchto
hier. Milan potvrdil formu a svoju vysokú výkonnostnú úroveň, a to, že jeho 5.
miesto zo Svetového pohára v Miami
a 1. miesto zo Svetového pohára vo
Venezuele pred Svetovými vojenskými
hrami v Riu neboli náhoda. Vo výborne
zvládnutých zápasoch po technickej aj
tak�ckej stránke ako jediný a posledný možný z výpravy naplnil naše medailové očakávania a získal bronzovú
medailu.
V histórii Svetových vojenských hier
Slovenská republika získala 22 medailí.
Na každých hrách členovia slovenskej
výpravy získali minimálne 4 medaile. Najúspešnejšie hry, čo sa týka počtu medailí, boli 2. CISM
Svetové vojenské hry v Zagrebe 1999, kde sme
získali 7 medailí. Najviac prvých miest získali
športovci na 3. CISM Svetových vojenských hrách
v Catanii 2003, a to celkovo 4 zlaté zo šies�ch
medailových umiestnení. Aj z 5. CISM Svetových
vojenských hier sa skromná výprava Slovenskej
republiky, čo sa týka počtu športovcov, vrá�la so
cťou a získala bronzovú medailu, ktorú vybojoval
judista rtm. Milan Randl. Táto medaila je v poradí dvadsiata tre�a. Môžeme dúfať, že sa táto
medailová šnúra nepreruší ani v budúcnos� na
ďalších Svetových vojenských hrách.
kpt. Igor Kováč

3. miesto ..........Milan RANDL ..................................................... džudo .............................. do 90 kg

1. miesto ..........Ľuboš KRIŽKO..................................................... plávanie.........................50 m znak
1. miesto ..........Ľuboš KRIŽKO..................................................... plávanie.......................100 m znak
2. miesto ..........Zoltán PÁLKOVÁCS ............................................. džudo .............................do 100 kg
3. miesto ..........Matej TÓTH ....................................................... atle�ka ............... 20 000 m chôdza

1. miesto ..........Milan HABORÁK ................................................ atle�ka ................................... guľa
1. miesto ..........Ľuboš KRIŽKO..................................................... plávanie.........................50 m znak
1. miesto ..........Miloslav KONOPKA ............................................ atle�ka ...............................kladivo
1. miesto ..........Matej JURČO...................................................... cyklis�ka............................časovka
2. miesto ..........Ivana LANGE ...................................................... plávanie........... 50 m voľný spôsob
3. miesto ..........Marek MATUSZEK .............................................. džudo ...............................do 66 kg

2. miesto ..........Miroslav VANKO ................................................ atle�ka ............................. 5 000 m
2. miesto ..........Mário OSTRČIL ................................................... kanois�ka ................... 1 000 m, C1
3. miesto ..........Marek MATUSZEK .............................................. džudo ...............................do 65 kg
3. miesto ..........Boris NOVOTNÝ ................................................. džudo ...............................do 81 kg
3. miesto ..........Róbert ŠTEFKO ................................................... atle�ka ........................... 10 000 m
3. miesto ..........Igor KOVÁČ ........................................................ atle�ka ........................... 110 m pr.
3. miesto ..........Pavel PANKÚCH ................................................. atle�ka ................................... guľa

1.miesto...........Igor KOVÁČ ........................................................ atle�ka .......................... 110 m. pr.
2. miesto ..........Marek MATUSZEK .............................................. džudo ...............................do 60 kg
2. miesto ..........Semír PEPIC ....................................................... džudo ...............................do 95 kg
3. miesto ..........Ivana WALTEROVÁ ............................................. plávanie.................... 50 m motýlik
3. miesto ..........Ivana WALTEROVÁ ............................................. plávanie.................. 100 m motýlik
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GELLE S VLČEKOM MAJSTRAMI SVETA
SZEGED 19. augusta (SITA) - Slovenskí reprezentan� v rýchlostnej kanois�ke Peter Gelle s Erikom Vlčekom zvíťazili vo ﬁnále K2 mužov na 1000 m na 39. majstrovstvách sveta v maďarskom
Szegede a získali miestenku na budúcoročné olympijské hry v Londýne. Novozložená posádka sa
tým postarala o jednu z najväčších senzácií tohto šampionátu. Prvý raz si do spoločnej lode to�ž
sadli až v máji tohto roka.
Gelle s Vlčekom začali veľmi opatrne. Po 250 m
boli v deväťčlennom štartovom ﬁnálovom poli až
na siedmom mieste. Potom sa posunuli o jednu
priečku a na nej ostali až do medzičasu na 750 m.
Záver však mali famózny - vyzeralo to, akoby ostatné lode ostali “stáť” a dvojica Slovákov sa rú�la
k svojmu senzačnému prvenstvu. V cieli mali pred
druhými Švédmi - olympijskými víťazmi z Pekingu
Marcusom Oscarsonom a Henrikom Nilssonom náskok 852 �sícin sekundy, tre� skončili Rusi Vitalij Jurčenko a Vasilij Pogreban.
“Ja som sa už chystal, že Peťovi v cieli vynadám.
Veď v polovici trate boli pred nami Švédi aj Belgičania, na ktorých sme si trúfali, a stále nám
utekali. Nakoniec sa však potvrdilo, že Peťo to
mal celý čas pod kontrolou. Mne stačilo len kopírovať jeho pohyby a na posledných dvesto metroch potlačiť, čo to dá,“ vrá�l sa k ﬁnálovej dráme

pretekoch počúvate hymnu s medailou na krku,“
pridal sa o tri roky mladší Peter Gelle.
Po prejazde cieľom Erik Vlček od rados� vyhodil
pádlo do vzduchu a to traﬁlo Petra Gelleho do hlavy. “Vôbec to nebolelo, ja som to ani nevnímal.
Viem, že sme od rados� prevrá�li loď a ja som
si poriadne ‘chlipol’ vody. V tej chvíli som však
skutočne nevnímal nič okolo seba, bol som plný
rados� a šťas�a,“ vracal sa v myšlienkach ku chvíľam výbuchu emócií 24-násobný majster Slovenska, ktorý si na svoju prvú medailu z MS musel počkať poriadne
dlho. “My sme mali jeden veľký
cieľ - vybojovať si postup na
olympijské hry. Medailu sme si
chceli nechať do Londýna. To, že
už teraz vyhráme, azda ani tým
najväčším op�mistom neprebleslo hlavou. Teraz pôjdeme na

Peter Gelle, Erik Vlček

skúsenejší Erik Vlček. “Človek si takéto preteky
vysníva. Bolo to fantas�cké. Erik tlačil od začiatku, ale ja som to nechcel uponáhľať. Vôbec som
nemal prehľad o tom, kde asi v poli sme, sústreďoval som sa len na tú poslednú dvojstovku, na
ktorej sme sa chystali zaútočiť. Že to bude zlato?
Tak to som naozaj nečakal,“ pridal sa “háčik“ lode
Peter Gelle.
Pre Erika Vlčeka to bol už siedmy �tul majstra
sveta a celkovo dvanásty vzácny kov zo svetových
šampionátov v kariére. “Bolo v tom veľké množstvo emócií, aj som si poplakal. Naposledy mi
�ekli slzy, keď som sa stal juniorským majstrom
sveta. Všetky �tuly mám zo štvorkajaka. Keď
však vyhráte vo štvorici, je to krásne, ale keď na
tom stupni víťazov stojíte iba dvaja, je to oveľa
emo�vnejšie,“ priznal sa v cieli rodák z Komárna,
ktorý v závere roka oslávi svoje tridsia�ny. “Je to
neopísateľný zážitok. Pre toto som drel celú kariéru. Na športe asi nie je nič krajšie, ako keď po

olympiádu ako jeden z favoritov. Už mám z tejto
pozície skúsenos�, Peter to �ež určite zvládne.
Z hľadiska prípravy nám to len prospeje,“ uzavrel
Erik Vlček.

Športovec DUKLY Banská Bystrica
si vybojoval titul majstra sveta
Peter Gelle je reprezentant Vojenského športového centra DUKLA Banská Bystrica a Erik Vlček
reprezentuje Športový klub polície Bra�slava.
„Veľmi ma teší, že desiatnik Peter Gelle spolu
s Erikom Vlčekom dokázali vybojovať �tul majstrov sveta. Vidieť, že keď spolu za�ahnu rezorty
obrany a vnútra, môže prísť skvelý výsledok aj
rýchlostnej kanois�ke. Úprimne obom blahoželám,“ s úsmevom zaželal všetko najlepšie k úspechu obom reprezentantom minister obrany Ľubomír Galko.

www.dukla.sk

„Myslím, že je to pre mňa a moju priateľku jeden
z najkrajších svadobných darov,“ povedal nám na
tlačovej konferencii 23. augusta desiatnik Peter
Gelle (nar 1984). V septembri sa to�ž po šesť a pol
ročnej známos� ženil.
Peter Gelle začal s kanois�kou v rodnom Štúrove.
Pokračoval na Športovom gymnáziu v Trenčíne.
„V DUKLE trénujem od roku 2005. O rok neskoršie som sa stal profesionálnym vojakom. Teší ma,
že môžem reprezentovať vojenský klub, ktorý mi
poskytuje výborné športové zázemie a určité sociálne istoty. DUKLA má na našom úspechu veľký
podiel a poďakovanie teda patrí aj jej,“ zdôraznil
majster sveta. Do dvojkajaku s Erikom Vlčkom si
sadol len pred niekoľkými mesiacmi. Jeho partner,
ktorý trénuje v Komárne, je zároveň členom mimoriad-

ne úspešného štvorkajaku. Preteká spolu s Richardom a Michalom Riszdorferovcami a Jurajom
Tarrom. Tí skončili v Szegede na štvrtom mieste
a �ež postúpili do Londýna. Miestenky na olympiádu si vybojovali aj Ivana Kmeťová a Mar�na
Kohlová v K2. „To, že ma Erik Vlček oslovil, sa
ukázalo ako šťastná voľba. Spočiatku tomuto
experimentu verilo len málo fanúšikov a možno
ešte menej odborníkov, takže o to som radšej, že
nám to vyšlo.“
Samozrejme, hlavnou mo�váciou Petra Gelleho
do budúcich mesiacov sú OH v Londýne. Aj preto
bude musieť zrejme oželieť povýšenie. „Už dosť
dlho som desiatnik, no pred povýšením na čatára
by som musel absolvovať viac ako dvojmesačný
kariérny kurz. V tomto štádiu športovej prípravy
by mi to však celkom narušilo všetky tréningové
plány. Takže čatárom azda až po olympiáde,“
usmeje úspešný sa reprezentant DUKLY aj Slovenska, dnes už aj majster sveta.
Ako povedal generálny sekretár Slovenského zväzu rýchlostnej kanois�ky Boris Bergendi, keďže
kvôli šetreniu nemohli postaviť loď s najnižšou
povolenou váhou, pretekali na takej, ktorá bola
opro� iným o 10 % ťažšia.
Pavol Vitko MOSR
1. miesto

Peter GELLE

K2, 1 000 m

11. miesto

Ľubomír HAGARA

C1, 200 m

12. miesto

Mar�n JANKOVEC

K1, 500 m

12. miesto

Ras�slav KOHÚT

C1, 500 m
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ZHODNOTENIE SEZÓNY 2011
NÁŠHO REPREZENTANTA MARIÁNA JUNGA
Do histórie slovenského vodného motorizmu sa
rok 2011 zapíše okrem výborných výsledkov našich reprezentantov aj jednou novou, výnimočnou skutočnosťou. Po prvý raz v histórii získal
Slovák na poduja�ach MS a ME až štyri medaily
v jednom roku. A to nie hocijaké, ale dve zlaté
a dve strieborné a stal sa tak najúspešnejším
pretekárom v kubatúrach 500 a 700. Skutočne
unikátny výkon, ktorý dosiahol náš reprezentant Marián Jung, člen DUKLY Banská Bystrica.
Ale poďme pekne poporiadku. Najdôležitejšou
súťažou, ktorej Marián ako aj celý jeho tým
prikladal najväčší dôraz, bol seriál MS kategórie Formula 500, ktorý je aj v rámci medzinárodnej federácie UIM hodnotený ako jeden
z najpres�žnejších seriálov v pretekoch motorových člnov. Seriál mal 6 pretekov a do konečného hodnotenia sa započítavalo 5 najlepších umiestnení. Každé poduja�e pozostávalo
s troch jázd, ktoré sa bodovo hodno�li podľa
umiestnenia a bodový súčet určoval poradie
na danom poduja�. Prvá polovica sezóny vyšla
Mariánovi výborne, keď dvakrát zvíťazil a raz
skončil na treťom mieste. V priebežnom poradí
Marián neustále viedol, no potom prišli aj menšie technické problémy, ktoré sa podpísali pod
občasné, nie celkom op�málne výkony nášho
pretekára v jednotlivých rozjazdách. Na pretekoch v nemeckom Bi�erfelde obsadil Marián
tre�e miesto, naopak jeho najväčší rival o �tul
majstra sveta Rakúšan A�la Havas zvíťazil, a do
záverečných dvoch kôl seriálu išiel Marián iba
s jednobodovým náskokom. Dráma sa vystupňovala počas nasledujúcich pretekov v Taliansku. Na štart v Auronze nastúpil Marián s úplne
novým motorom VRP, na ktorom boli uplatnené viaceré nové prvky. Počas pretekov sa ukázalo, že motor má v sebe obrovský výkonový

potenciál, no na druhej strane potreboval ešte
čas na doladenie. Po veľkej dráme nakoniec
Marián obsadil v Auronze druhé miesto a tak
pred poslednými pretekmi vo Viverone boli
karty v boji o �tul rozdané úplne jednoznačne:
Kto z dvojice Jung - Havas zvíťazí na poslednom
poduja�, bude majstrom sveta. Posledné poduja�e lepšie začal Jung, ktorý zvíťazil v tréningu
a vyhral aj prvú rozjazdu. Potom Havas zariskoval s nastavením motora – hop alebo trop. Motor mu vydržal, jazdu vyhral a pretekárov čakal
infarktový záver seriálu. Kto vyhrá poslednú
rozjazdu seriálu, bude majstrom sveta. Dráma,
na akú sa nepamätajú ani najstarší pamätníci
vodného motorizmu. Do poslednej rozhodujúcej jazdy musel zariskovať aj Marián, motor bol
preladený na najvyšší možný výkon mohlo sa
ísť na štart. Bolo jasné, že kto sa bude točiť po
štarte na prvej bóji ako prvý, bude mať obrovskú výhodu. Mariánovi štart vyšiel fantas�cky,
na bóji sa točil ako prvý a odštartoval tak svoju
jazdu za �tulom. Havas ho síce prenasledoval,
ale náš reprezentant si už prvenstvo nenechal
ujsť. Navyše v treťom kole Havasov motor nevydržal nápor a zastavil sa. V cieli potom mohla
vypuknúť obrovská oslava zisku �tulu majstra
sveta, pre Mariána už druhého v poradí v tejto
pres�žnej kategórii. Prvý získal v roku 2009.
Okrem seriálu MS Formula 500 sa Marián zúčastnil aj ďalších poduja� v kategóriách 500
a 700. Išlo o jednokolové MS a ME. Tie sa idú
vždy na štyri rozjazdy, pričom do konečného
hodnotenia sa každému pretekárovi započítavajú iba tri najlepšie výsledky.
V máji sa konali MS kategórie O-700 v Českej republike v Jedovniciach. Tam dominoval Mariánov
najväčší rival A�la Havas. Marián obsadil druhé

miesto a získal tak striebornú medailu, čo bol na
začiatok sezóny veľmi povzbudivý výsledok.
O mesiac sa išlo v poľskom Znine ME tejto kategórie. Preteky zas�hli Mariána vo vynikajúcej
forme, mal práve výborne rozbehnutú sezónu
vo Formula 500 a napriek tomu, že počas pretekov boli pomerne zložité poveternostné podmienky, keď poslednú jazdu museli organizátori
pre silný vietor zrušiť, Marián zvíťazil a obhájil
tak �tul majstra Európy z minulého roku.
Posledným poduja�m sezóny 2011 boli jednokolové ME kategórie O-500, ktoré sa konali
v nemeckom Laufene len dva týždne po drama�ckom vyvrcholení seriálu Formula 500.
Marián začal preteky výborne, vyhral meraný
tréning aj prvú rozjazdu, potom však prišiel
nepochopiteľný skrat usporiadateľov, ktorí počas druhej rozjazdy vpus�li na trať odťahové
plavidlo, ktoré spravilo vlny a práve na jednej
z nich Marián zahl�l motor a stra�l nádeje na
víťazstvo v rozjazde. Tre�u jazdu Marián suverénne vyhral a tak bol opäť v hre o �tul. Po
štarte Marián suverénne viedol, technická porucha na motore ho však zastavila tesne pred
dosiahnu�m vytúženého cieľa. Nakoniec s toho
bola „iba“ strieborná medaila, aj tak však rok
2011 je vďaka štyrom medailám z vrcholových
poduja� výnimočný.
Bolo by veľmi pekné, keby si tento mimoriadny
výkon Mariána Junga všimli aj zostavovatelia
koncoročných ankiet. Získať to�ž v jednom roku
dve zlaté a dve strieborné medaile na MS a ME
sa nepodarí každý rok a svedčí to o perfektnej
príprave a mimoriadnom nasadení športovca,
ako aj o schopnos� udržať si špičkovú výkonnosť počas celej sezóny. Žiaľ, v našich zemepisných šírkach niekedy ani to nestačí. Uvidíme.
O�o Polášek

www.dukla.sk
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MS VODNÝ SLALOM:
SLOVÁCI ZÍSKALI OSEM MEDAILÍ
ČUNOVO 11. septembra (SITA) - Slovensko potvrdilo aj na 34. majstrovstvách sveta vo vodnom
slalome v Čunove, že momentálne je v tomto športe svetovou jednotkou. Slováci vyhrali celkovú
medailovú bilanciu so ziskom 3 zlatých, 2 strieborných a 3 bronzových medailí a najlepší boli aj
v hodnotení olympijských disciplín (1 - 1 - 2). S vodnými slalomármi spod Ta�er momentálne
držia krok iba Francúzi, ktorí z Čunova odchádzajú so ziskom 2 zlatých, 2 strieborných a 1 bronzovej medaily.

Elena Kaliská do ﬁnále K1 postúpila „s odretými ušami“ z poslednej desiatej pozície a vo
ﬁnále sa zlepšila „iba“ o tri priečky. „Boli to
ťažké jazdy, nešlo mi to tak, ako by som si ja
predstavovala. Po dojazde do cieľa semiﬁnále
som neverila, že budem aj vo ﬁnále. Nakoniec
mi to vyšlo a to ma veľmi potešilo. Vo ﬁnále ma mrzí zaváhanie na záverečnom skoku
´Niagara´, mohlo to byť ešte o niečo lepšie.
Spokojnosť určite nie je stopercentná, vždy
je čo dolaďovať, zlepšovať. Je to šport, ideme
ďalej. Na budúci rok ma čaká veľa náročnej
roboty,“ naznačila aj svoju ďalšiu perspek�vu
skúsená 39-ročná Elena Kaliská.
Michal Mar�kán vo ﬁnále C1 začal svoju jazdu
dobre, po famóznom prejazde pro�vodnej dvanástej bránky však minul trinástku a musel sa
vrá�ť, čím výraznejšie stra�l. Jeho čas napokon

stačil na konečné 7. miesto. „Bola to otázka
jedného - dvoch záberov, možno prišli o zlomok sekundy neskôr ako mali. Žiadnej inej
chyby nie som si vedomý,“ vrá�l sa ku svojej
chybe vo ﬁnále 32-ročný Liptovskomikulášan
a pokračoval: „Bolí to, som veľmi sklamaný.
Najradšej by som sa niekde skryl a nechal to
v sebe doznieť,“ dodal Michal Mar�kán. Tre�
slovenský zástupca v C1 Alexander Sla�ovský
sa do ﬁnále neprebojoval, keď v semiﬁnále obsadil 12. pozíciu. Chanut Gargaud jazdí úspešne nielen singlkanoe, ale aj deblkanoe, v Čunove bol rovnako ako vlani v Tacene v C2 druhý.
V C1 za�aľ na výraznejší úspech čakal, v 3xC1
bol na MS 2009 strieborný. Ani v Čunove sa
jeho triumf nečakal, po výbornej jazde však
mohol oslavovať �tul.

Tomáš Kučera,
Ján Bátik

Michal Martikán

Finále K1 mužov na 34. majstrovstvách sveta Slovensko v tejto kategórii nemá ešte zlatú
bolo bez účas� SR. Ani jeden z dvojice domá- medailu a že som teda pri takejto historiccich kajakárov v 40-člennom semiﬁnále neus- kej udalos�. Je to skvelé. Som veľmi šťastná
pel. Mar�n Halčin, ktorý šokoval svojím tre�m a spokojná. Môžem s čistým svedomím odlemiestom v kvaliﬁkácii, vynechal 16. bránku, do �eť do USA, kde žijem s manželom,“ smiala sa
20. si ťukol a s 52 trestnými sekundami sa zara- Dana Mann-Beňušová. „Počuli sme hlásenie
dil vo výsledkovej lis�ne až na 38. miesto. Ľu- komentátora, že ďaleko zaostávame, preto
bomír Janček bojoval, ale ani on sa nevyhol ne- nás v cieli veľmi prekvapil konečný rezultát.
dovoleným dotykom bránky a skončil tridsiaty Konečne sme pretrhli tú našu smolu v tejto
druhý. Slovensko tak nezískalo v tejto kategórii disciplíne a máme zlato. Určite, že to celkom
miestenku na budúcoročnú olympiádu do Lon- nezahojí tú moju súkromnú boľačku z pokadýna. Mar�n Halčin si trúfal na domácej vode zeného štartu v individuálnych pretekoch,
na ﬁnále, ktoré by znamenalo preňho istotu ale mám veľkú radosť,“ pridala svoj pohľad
reprezentácie aj pre sezónu 2012 i pokojnej- Elena Kaliská. Slovenky skvele zvládnutým zášiu prípravu. Až po šestnástu bránku vyzeralo verom odsunuli na striebornú pozíciu Češky
všetko v poriadku. Ak by nedostal päťdesiatku, o 35 sto�n sekundy. Triu Štěpánka Hilgertová,
Slovensko by malo istú olympijskú miestenku. Irena Pavelková, Kateřina Kudějová sa nepoda“Urobil som chybu. Po výjazde z pätnástky rilo obhájiť �tul z vlaňajška. Bronz si vybojovali
som zaváhal, ale myslel som si, že mi to bude Nemky.
stačiť. Asi sa však zmenila voda, snažil
som sa niečo zachrániť, ale vedel som, že
Michal MARTIKÁN,
3x C1, hliadky
1. miesto
to bude na hrane a posúdení rozhodcov.
Alexander SLAFKOVSKÝ
Človek je v dobrej forme, ale stačí sto3x K1, hliadky
Elena KALISKÁ
1. miesto
�nkové zaváhanie a je to stratené. Išlo
3x C2, hliadky
BÁTIK
Ján
–
Tomáš KUČERA
2. miesto
sa mi dobre, nebolo to síce s ľahkosťou
C1
Michal MARTIKÁN
ako v kvaliﬁkácii, ale cí�l som sa fajn. Až
7. miesto
po šestnástku som dobre išiel do pro�K1
Elena KALISKÁ
7. miesto
prúdok. Prioritou bola dnes olympijská
Tomáš KUČERA – Ján BÁTIK C2
9. miesto
miestenka. Tá šestnástka ma veľmi mrzí,
C1
12. miesto Alexander SLAFKOVSKÝ
lebo som na nej nič nezarobil. Nemal som
3x K1, hliadky
v úmysle riskovať,” smú�l po semiﬁnále
19. miesto Mar�n HALČIN
Mar�n Halčin.
K1
Mar�n HALČIN
38. miesto

O zlaté medailové rados� v hliadkach pre
Slovensko sa postarali muži v C1 a ženy v K1.
Slovenské kajakárky sa dočkali historicky prvej
zlatej medaily v súťaži hliadok z majstrovs�ev
svet. Trio Elena Kaliská, Jana Dukátová a Dana
Mann-Beňušová vyhralo preteky 3xK1 žien
a tešilo sa z celkovo druhého cenného kovu
v tejto kategórii po striebre zo Seu d´Urgell
2009. „Priznám sa, ja som ani nevedela, že

Elena Kaliská

www.dukla.sk

Michal Mar�kán, Alexander Sla�ovský, Matej
Beňuš dosiahli vo ﬁnále 3xC1 suverénne najlepší čas a navyše išli aj čisto. Slováci v hliadkach
3xC1 vybojovali už svoj piaty �tul majstrov sveta v histórii a celkovo šiestu medailu (5 - 0 - 1).
Trio Mar�kán, Sla�ovský a Beňuš triumfovalo
aj na predchádzajúcich dvoch šampionátoch
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v Seu d´Urgell 2009 a Tacene 2010. Strieborní
Nemci zaostali za domácimi vodákmi o 4,98
sekundy, bronz si vybojovali Česi. „Bola to dobrá jazda až na ten záver. Za ´Niagarou´ sme
mali menšie problémy zmes�ť sa všetci traja
do toho malého priestoru, ale ustáli sme to.
Takto som si predstavoval záver šampionátu,
že práve my dáme zlatú bodku za účinkovaním slovenského �mu. Tre� �tul v rade? Áno,
sedíme si výkonnostne i ľudsky,“ vravel v cieli
šťastný Matej Beňuš, ktorý si na týchto MS vychutnával po bronze v C1 už druhú medailovú
radosť. Úplne inak to vnímal Michal Mar�kán.
Slzy v jeho očiach prezrádzali, že také ovácie,
aké im pripravili fanúšikovia, si chcel vychutnávať už po súťaži jednotlivcov. „Nie, ani toto
zlato nezahojí ranu zo sklamania v C1. U mňa
to nejako nefunguje. Ďakujem chalanom,
ktorí to zvládli bravúrne a divákom, ktorí to
ocenili,“ povedal zadržiavajúc plač. Alexander
Sla�ovský sa usmieval, ale chlapsky priznal,
že individuálna súťaž, v ktorej sa nekvaliﬁkoval
do ﬁnále a tým deﬁni�vne prišiel o olympiádu, ho ešte stále máta. „Spamätať sa z toho
a sústrediť sa na súťaž družs�ev bolo pre mňa
veľmi ťažké. Olympijský sen sa mi rozplynul.
Ísť ﬁnále na majstrovstvách sveta pred domácim publikom je odmenou za všetku drinu a ja
som sa jej nedočkal. Vlastne som divákom
nemohol ukázať, čo všetko viem. Je to trochu
náplasť na tú boľačku, ale pod ňou srdiečko
stále krváca,“ uzavrel Alexander Sla�ovský.
Blízko k zlatu boli aj deblkanois�. V 3xC2
však prehrali s Francúzmi v zostave Gauthier
Klausss - Ma�hieu Peche, Pierre Labarelle
- Nicolas Peschier, Fabien Lefévre - Denis Gargaud Chanut, ktorí obhájili triumf z Tacenu.
Francúzske trio lodí sa na dunajskej vode síce
nevyhlo zaváhaniu, ale bolo dostatočne rýchle
a tešilo sa zo zlatých medailí. Domáci v zostave
Pavol Hochschorner - Peter Hochschorner, Ladislav Škantár - Peter Škantár a Tomáš Kučera
- Ján Bá�k sa tesne po prejazde cieľom tešili
z prvenstva, ale po krátkej chvíli im na konto
pribudli najskôr štyri trestné sekundy za dotyk číslo sedemnásť a po úprave výsledkov
napokon iba s dvoma trestnými sekundami
zaostali za Francúzmi o 67 sto�n sekundy.
„Je to škoda, � fantas�ckí diváci, ktorí nás
prišli povzbudiť by si zaslúžili zlato,“ pousmial sa Peter Hochschorner a pokračoval:
„Chýbalo naozaj málo a mohlo to byť prvé
miesto. Podľa mňa si však až s odstupom
času uvedomíme, že aj striebro je skvelý
výsledok.“ Spokojný bol aj jeho brat Pavol.
„Naša jazda bola plynulá, pokojná, všetci
sme boli pokope až do konca. Sme šťastní, že máme my aj ako Slovensko ďalšiu
medailu. Teraz bude dôležité, aby sme ich
nazbierali čo najviac a dokázali si udržať
pozíciu najlepšej krajiny na svete,“ uzavrel Pavol Hochschorner.
V K1 mužov obhájili zlato Nemci, slovenské trio
Mar�n Halčin, Marcel Potočný a Ľubomír Janček zaváhalo pri prejazde 9. a 20. bránky a so
110 trestnými sekundami mu v konkurencii 22
�mov patrila konečná 19. priečka.
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STREĽBA-ME: JURČOV BRONZ V BT 40 MIX
BELEHRAD 4. augusta (SITA - Od vyslaného redaktora Ľuboša Bogdányiho) - Slovensko sa na majstrovstvách Európy v streľbe z guľových a brokových zbraní v Belehrade dočkalo druhej medaily. Po bronze družstva
junioriek v trape sa o zisk prvého individuálneho cenného kovu postaral strelec na bežiaci terč Miroslav Jurčo. Po stredajšom 4. mieste Petra
Pelacha v BT 30+30 dopadol Jurčo na druhý deň o stupienok lepšie, keď
bol tre� v druhej malokalibrovkovej disciplíne - BT 40 mix.
Kančiar VŠC DUKLA Banská Bystrica si na konto pripísal dovedna 392 bodov, čo bol zhodný
výkon, ako mali aj ďalší traja súperi. Nasledoval teda dodatočný k.o. rozstrel o bronz,
v ktorom 32-ročný Slovák ako jediný strelil
štyri desiatky a odsunul za seba svojich konkurentov.
“V rozstrele som mal výhodu, že som si vyžreboval najvýhodnejšie stanovište a pre
mňa bolo dobré aj to, že som strieľal prvý. Náročnejší bol ten prvý z dvoch
rozstrelov, stál ma viacej síl. Samozrejme, som veľmi rád, že to takto dopadlo. Priznám sa, nečakal som, že sa budem ešte rozstreľovať o medailu,” uviedol Jurčo, ktorý si po zisku striebra v tejto disciplíne na lanských
majstrovstvách sveta v nemeckom Mníchove vybojoval premiérové pódiové
umiestnenie na kon�nentálnom šampionáte.
Jurčo si pôvodne myslel, že prišiel o medailovú pozíciu v prvej polovici pretekov, v ktorej strelil 195 bodov. V druhej sa pridal o dva body viac (197).
“Škoda, že som v prvej čas� dal jednu osmičku, bolo to tesné. Zrejme som
sa tým pripravil o cenný kov,” poznamenal slovenský reprezentant počas
súťaže ešte netušiac, že nebude mať pravdu.
Ďalším slovenským kančiarom sa nedarilo, Peter Pelach skončil 18. a Peter
Plánovský až 20., čo zároveň pre družstvo znamenalo 6. priečku.
Počas druhého súťažného dňa boli slovenskí reprezentan� dvakrát blízko
zisku cenného kovu.
Tesne za stupňom víťazom skončil strelec na bežiaci
terč Peter Pelach, ktorý v malokalibrovkovej súťaži BT
30+30 obsadil 4. miesto výkonom 587 bodov. Kančiar
DUKLY Banská Bystrica ﬁguroval po utorkovej prvej
polovici pretekov až na 15. priečke, ale vydarenými
rýchlymi behmi (295 b.) sa vyšvihol medzi elitu tejto
disciplíny. V konečnom súčte delili Pelacha dva body od
bronzu. Miroslav Jurčo (586) obsadil 8. pozíciu. Družstvo mužov SR v zložení Pelach, Jurčo a Peter Plánovský
sa umiestnilo na 5. mieste (1745), ale jeho odstup na
stupeň víťazov bol až sedembodový.

3. miesto
4. miesto
5. miesto

6. miesto
8. miesto
8. miesto
12. miesto
20. miesto
20. miesto
21. miesto
58. miesto

Finále disciplíny ľubovoľná malokalibrovka na 60 výstrelov poležiačky bolo
bez slovenskej účas�. Najskúsenejší z trojice puškárov SR Jozef Gönci však
vo vyrovnanej súťaži mužov s vysokými výsledkami siahal po postupe medzi
najlepšiu osmičku, napokon však z toho bolo 12. miesto a výkon 596 bodov
(99-99-100-99-100-99). V záverečnej šiestej položke prišla deviatka v jeho
podaní v šiestom výstrele od konca. Inak by pri jeho mene svie�lo jednociferné umiestnenie.

“Som typ strelca, ktorý potrebuje dobré podmienky na kvalitný výkon.
Dnes také boli a ja som dosiahol jeden z troch najlepších tohtoročných výsledkov v tejto disciplíne,” uviedol krátko po pretekoch J. Gönci.
Rodený Košičan po absolvovaní 60 výstrelov v kvaliﬁkácii
mix
40
BT
Miroslav JURČO
ešte veril, že pri troche šťas30+30
BT
Peter PELACH
�a nebude ﬁnálová osmička
Peter PELACH,
nereálnou métou. V konečvá
družst
,
BT 30+30
Miroslav JURČO,
nom účtovaní mu chýbal
VSKÝ
PLÁNO
Peter
jediný bod. “Keď som tam
Peter PELACH,
mix, družstvá
stál a sledoval výsledkovú
40
BT
,
JURČO
Miroslav
tabuľu, tak som si myslel, že
Peter PLÁNOVSKÝ
mix
40
BT
môžem pri zaváhaní niektoH
Peter PELAC
rých zo súperov koketovať
30+30
BT
JURČO
Miroslav
s myšlienkou o ﬁnále. NaLM 60
Jozef GÖNCI
pokon stačilo, keby jeden
BT 40 mix
Peter PLÁNOVSKÝ
zo strelcov v postupujúcej
BT 30+30
Peter PLÁNOVSKÝ
osmičke s výkonom o bod
lepším ako ja dal namiesto
Jozef GÖNCI,
LM 60, družstvá
Zoltán BALÁŽ
desiatky jednu deviatku
LM 60
a nasledoval by k. o. rozZoltán BALÁŽ
strel o ﬁnále, v ktorom by
som mal šancu pobiť sa o miesto vo ﬁnále,”
pokračoval v rozhovore člen VŠC DUKLA Banská Bystrica.
Gönci odložil pušku približne po hodine od začiatku súťaže. Do uplynu�a časového limitu zostávalo ešte vyše desať
minút, ale on strieľal dlhšie, akoby si za ideálnych okolnos�
predstavoval. “Ležačku v ostatnom čase stále takto naťahujem. Mám problém so streleckým kabátom, je príliš
tvrdý. Necí�m pušku tak, ako by som potreboval. Hnevá
ma to, lebo som mohol zastrieľať ešte lepšie. Už som si
však objednal nový od ﬁrmy, ktorej kabát som používal
aj na začiatku kariéry,” dodal 35-ročný bronzový olympijský medailista z ľubovoľnej malokalibrovky 60 v americkej
Atlante 1996.

www.dukla.sk

3/2011

informačný spravodaj VŠC DUKLA Banská Bystrica

9

DŽUDO-MS: RANDL PREHRAL V TREŤOM ZÁPASE,
SKONČIL NA 9. MIESTE
PARÍŽ 26. augusta (SITA) - Slovenský reprezentant Milan Randl obsadil na 28. majstrovstvách sveta v džude v Paríži (23. - 28.
augusta) deviate miesto. Dvadsaťštyriročný borec VŠC DUKLA Banská Bystrica mal
v piatok v 1. kole v hmotnostnej kategórii
do 90 kg voľný žreb, v druhom si poradil
s Keňanom Evansom Kengarom na ippon,
v treťom triumfoval rovnako pred uplynu�m časového limitu nad Švajčiarom Dominiquom Hischierom. V štvrtom zápase
však už bol nad jeho sily piaty z aprílového kon�nentálneho šampionátu
favorizovaný Japonec Takaši Ono, s ktorým Randl prehral na body. Ono
napokon získal bronzovú medailu, svetovým šampiónom sa stal Grék
Ilias Iliadis.
Marián Benkóczky, aj keď mal prvé kolo voľné, žreb sa na ňom vybláznil
hneď v tom ďalšom. V pavúku mu bol priradený víťaz z OH v Pekingu. Aj
keď si Marián súpera vyše 3 minút kontroloval a do ničoho ho nepus�l,
pretekár takýchto kvalít si predsa len našiel spôsob ako si presadiť svoj
úchop a nad Mariánom zvíťazil.

MUŽI
Do 90 kg: 1. Ilias Iliadis (Gréc.), 2. Daiki Nišijama (Jap.), 3. Asley González
(Kuba) a Takaši Ono (Jap.), ... 9. Milan Randl (SR)

SKLAMANÝ MATEJ TÓTH
PO PÄŤDESIATKE: “CELÉ ZLE”
DÄGU 3. septembra (SITA) - Pre slovenských
reprezentantov sa preteky v chôdzi na 50 km
skončili katastrofou. Matej Tóth, ktorý bol najväčšou slovenskou medailovou nádejou, súťaž
nedokončil. Do cieľa nedošiel ani druhý slovenský reprezentant Miloš Bátovský, ktorého rozhodcovia vo štvrtom štarte na MS v kariére prvý
raz diskvaliﬁkovali. Stalo sa to tesne pred 40. kilometrom. Dvadsaťosemročný slovenský rekordér v tejto disciplíne Tóth sa naposledy objavil
v priebežných výsledkoch na medzičase na 25.
kilometri na 27. mieste so stratou 4:52 min na
vtedy vedúceho Austrálčana Nathana Deakesa,
potom už nie. Odstúpil na 28. kilometri.
“Ak by som mal preteky zhrnúť dvoma slovami,
povedal by som - bolo to celé zle. Ešte na začiatku som mal celkom dobrý pohyb, ale začal
som mať vysoký tep a vedel som, že s organizmom sa niečo deje. Na 20. kilometri som stra�l
kontakt so skupinkou a robilo mi problémy držať nejaký rytmus. Tep som mal takmer ako pri
súťaži na 20 km. Cí�l som sa, ako keby som mal
v nohách viac ako 40 kilometrov. Až také extrémne zlyhanie by som nečakal ani v najhorších snoch. Potom sa k tomu pridali problémy
so zadným stehenným svalom, preto nemalo
význam, aby som sa ďalej trápil. Dnes som na
to jednoducho nemal,” hľadal Matej Tóth príčiny neúspešného vystúpenia na 50 km.
Zverenec trénera Juraja Benčíka priznal, že po
príchode do Dägu cí�l, ako mu odchádza forma.
“Škoda, že to prišlo už teraz. Ešte doma som sa
cí�l dobre, ale prechodom do Kórey sa mi nabúral biorytmus a ani jeden deň som sa necí�l

úplne op�málne. S blížiacou sa súťažou na 50 km
som čakal, že moje pocity
sa budú zlepšovať, ale bolo
to stále horšie a horšie. Necí�l som sa vyslovene zle, ale pri tréningoch mi veľmi stúpal tep.
To isté sa stalo aj v pretekoch. Už po pár kilometroch mi bolo jasné, že obavy z posledných
dní, že s mojím telom sa niečo nega�vne deje,
sa potvrdili,” konštatoval odchovanec nitrianskej chôdze, ktorý neobhájil 10. pozíciu spred
dvoch rokov z Berlína.
Víťaz vlaňajšieho Svetového pohára a tre�
muž tohtoročných svetových tabuliek po predošlých štyroch úspešných štartoch (Dudince 2009
- 2., MS Berlín 2009 - 10., SP Chihuahua 2010
- 1., Dudince 2011 - 1.) nedokončil svoju prvú
súťažnú päťdesiatku v kariére.
“Je mi ľúto, že som sklamal ľudí, ktorí ma
podporovali a verili mi. Dúfam, že im to vyna-

www.dukla.sk

hradím na budúci rok na olympiáde. Teraz
nás s trénerom čaká analýza sezóny, no vyzerá to tak, že o rok to nebudeme tak hnať
a sústredíme sa kľúčovo len na vrchol sezóny,” podotkol Matej Tóth.
Miloš Bátovský dosiahol najlepšie umiestnenie na 50 km na MS vo svojej premiére
v roku 2005, keď prešiel cieľom osemnásty.
Potom to bolo stále horšie a horšie (2007
- 22., 2009 - 24.) a vyvrcholilo to sobotňajšou
diskvaliﬁkáciou.
“Taký je šport,” povzdychol si 32-ročný Bátovský. “Vidím, že odteraz si musím dávať pozor
nielen na súperov, ale už aj na rozhodcov. Zvyčajne sa mi nestáva, že by som dostával nejaké
napomenu�a, no a diskvaliﬁkácia, to už vôbec
nie. Jeden terčík som mal už od 7. kilometra,
ďalšie sa mi začali zbierať ku koncu - druhý
som dostal okolo 35. a tre�, znamenajúci diskvaliﬁkáciu, tesne pred 40. kilometrom. Pred
súťažou mi ani len vo sne nenapadlo, že by sa
takéto niečo mohlo stať. Nemyslím si, že by
som technicky išiel inak ako inokedy. No ak sa
traja z devia�ch rozhodcov na napomenu�ach
zhodli, asi na tom niečo bolo.”
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veľmi som to pokašľala. Je mi z toho nanič. Som
sklamaná sama zo seba. Asi som dopla�la na to,
že som veľmi chcela.“
Dana Velďáková tvrdí, že prvý pokus, hoci meral
len 13,96 m, bol najlepší, ale technicky dosť mizerný.
„Strašne som v ňom skok po skoku klesala. Ak by
som ho zvládla ako obvykle, mohol byť postupový,“ odhadovala.
Dvojnásobná bronzová medailistka z halových ME
skákala vo svojom deviatom veľkom seniorskom ﬁnále ako druhá v poradí. Za nevýhodu v porovnaní
so súperkami to však nepovažovala.
„Je jedno, či skáčem prvá alebo posledná. Vedela
som, že ak chcem do užšieho ﬁnále, musím dosiahnuť aspoň 14,20. Napokon stačilo aj o osem
cen�metrov menej. O to viac ma mrzí, že som
v najlepšej osmičke chýbala. Neskákalo sa mi
vôbec dobre a takéto niečo sa mi už dávno nestalo. Skákala som na ﬁgu,“ hnevala sa na seba
Velďáková.
Keby zopakovala kvaliﬁkačný výkon 14,28, ﬁnálová osmička by jej neušla a dokonca by si o jednu
priečku zlepšila svoje najlepšie umiestnenie na
MS. Pred dvoma rokmi v Berlíne skončila ôsma.
Sezóna sa pre Velďákovú nekončí. Črtá sa jej štart
vo ﬁnále Diamantovej ligy v Bruseli. Možno práve

TÓTH: “BOL TO ŠTANDARD”
KUČMÍN: “ODHADOL SOM SI SILY”
DÄGU 28. augusta (SITA) - Matej Tóth štrnásty, Anton Kučmín osemnásty. Takéto umiestnenia svie�li
pre menách slovenských chodeckých reprezentantov po pretekoch na 20 km. Pre Tótha mierne
sklamanie, pre Kučmína v konkurencii 46 chodcov
solídne umiestnenie.
“Na ôsmom kilometri prišlo k rapídnemu zrýchleniu, nastúpil Borčin a vedel som, že sa už pôjde
v ostrom tempe. Keďže to bolo ešte skoro, koncentroval som sa na seba, aby som tempo neprepálil. Necí�l som sa celkom dobre, nechcel som
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Majstrovstvá sveta v letnom biatlone na kolieskových lyžiach

SKÁKALA SOM NA FIGU
DÄGU 2. septembra (ŠPORT) - Chcela skončiť
v prvej osmičke a atakovať slovenský rekord 14,51
m, no napokon z toho bolo len 11. miesto a sotva priemerných 13,96 m. Sklamanie v hlase Dany
Velďákovej v našom telefonickom rozhovore po
ﬁnále súťaže trojskokaniek bolo zjavné.
Na súboj o medaily odchádzala z atle�ckej dediny
dobre naladená. „V noci pred ﬁnále som sa výborne vyspala, ráno som vstávala s úsmevom na perách a vydržalo mi to celý deň. Aj v rozcvičke ma
tréner Dubovský chválil, že bežecky i technicky je
to výborné. Potom prišli preteky a – nič... Večer
som si dobrú náladu pekne pokazila,“ povzdychla
si 30-ročná Košičanka.
Čo sa vlastne v trojskokanskom sektore udialo?
Po prvej sérii, v ktorej si zapísala svoj jediný platný
pokus, patrila Velďákovej ešte postupová siedma
priečka. V druhej sa po zlepšeniach Rusky Kuropatkinovej (14,23 m) a Kazašky Rypakovovej
(14,72 m) zosunula na nepostupovú deviatu a po
úvodnom pokuse Alžírčanky Rahouliovej v tretej
sérii (14,12 m) až na desiatu priečku. V úplne poslednom skoku prvej polovici súťaže sa pred ňu
dostala ešte aj Ukrajinka Jastrebovová (14,12 m).
„Videla som Rahouliovej skok a uvedomila som
si, že minimálne toľko musím dosiahnuť aj ja.
Snažila som sa zo všetkých síl zabojovať, ale
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niečo predčasne pokaziť. Keď sa hlavná skupinka
roztrhala, tempo sa mierne zvoľnilo. Ja som sa po
dvojkilometrovom okruhu pod osem minút znovu
do�ahol a v polovici trate som bol znovu v čelnej
skupinke,” vravel 28-ročný Matej Tóth, ktorému
nevyšla túžba prekonať svoje doterajšie najlepšie
dvadsiatkárske umiestnenie na MS, deviatu priečku z Berlína 2009.
Strieborný z tohtoročného Európskeho pohára už
na ďalšie zrýchlenie okolo 12. kilometra nedokázal zareagovať a sústredil sa na to, aby išiel svojím
tempom a v závere sa pokúsil
predbehnúť čo najviac súperov.
“Možno, ak by som nemal od
štrnásteho kilometra dve napomínania, v závere by som
sa mohol o jedno miestečko
posunúť, ale v tejto situácii
som nechcel riskovať diskvaliﬁkáciu. Vedome som síce
nespomaľoval, ale �e dve
červené ma predsa len trochu
brzdili,” vravel 28-ročný Matej
Tóth.
Tvrdí, že nemal zlý deň, ale nebolo to ani nič mimoriadne.
“Horšie pocity som prežíval
len v závere, keď vyšlo slnko,
stúpla teplota a začal som sa
prehrievať. Predviedol som
štandardný výkon, čomu zodpovedá aj umiestnenie. Chýbala mi iskra,” priznal.

www.dukla.sk

ŠTAFETOVÝ TITUL RUSOM, BRONZ PRE SLOVENSKO

tam by mohla prekonať vytúžený slovenský rekord. Bol by však sa�sfakciou za nevydarené dägské ﬁnále?
„Určite by som sa potešila, keby na konci sezóny
svie�l v tabuľkách pri mojom mene výkon 14,52
a viac,“ elegantne sa vyhla priamej odpovedi.

V cieli dvadsiatky sa
chodec banskobystrickej DUKLY prežehnal:
“Robím to vždy, je to
moje
poďakovanie
sa Bohu. Za všetko...
Antonovi Kučmínovi
v banskobystrickej DUKLE stanovili cieľ skončiť
do 18. miesta. Odchovanec dubnickej chôdze tento cieľ splnil do bodky.
“Teší ma, že som stanovenú úlohy splnil a som
spokojný aj s časom,” hodno�l Kučmín svoje nedeľňajšie vystúpenie na MS, v ktorom v náročných
podmienkach zaostal za svojím osobným rekordom
1:23:21 h iba o 36 sekúnd.
“Pre mňa bolo výhodné, že sa začalo trochu voľnejšie a zrýchľovalo sa až postupne. Do pätnásteho kilometra sa mi až na miernu bolesť v chodidle
išlo dobre. Lenže potom ma naplo na vracanie
a na štyri-päť sekúnd som sa musel dokonca zastaviť,” vravel.
Pokus dostať z tela, čo tam nepatrí, nevyšiel, ale
Kučmín potom trochu vyšiel z rytmu. Aj boľavé
chodidlo sa potom ozývalo čoraz viac, ale to mal
do cieľa len päť kilometrov.
“Sústredil som sa len na preteky, na nič iné a ani
na bolesť som nemyslel. Potom mi prišlo zle ešte
raz, ale bolo to už len sto metrov - možno aj menej
- pred cieľom. Som spokojný, že som dobre odhadol svoje sily a všetko napokon dobre dopadlo.”
11. miesto

Dana Velďáková

Trojskok

14. miesto

Matej Tóth

20 km chôdza

18. miesto

Anton Kučmín

20 km chôdza

31. miesto

Mária Czaková

20 km chôdza

nedokončil

Matej Tóth

50 km chôdza

DQ

Miloš Bátovský

50 km chôdza

NOVÉ MESTO NA MORAVE 22. septembra (SITA)
- Slovenskí biatlonis� Anastasia Kuzminová, Janka
Gereková, Miroslav Ma�aško a Pavol Hurajt (všetci
VŠC DUKLA) si v pretekoch miešaných štaﬁet na 2x6 + 2x7,5 km na Majstrovstvách
sveta v letnom biatlone na kolieskových
lyžiach v Novom Meste na Morave vybojovali bronzové medaily. V polovici pretekov
boli na čele 9-členného štartového poľa,
Janka Gereková odovzdávala Miroslavovi
Ma�aškovi s takmer polminútovým náskokom. “Štafetu som preberala druhá, podarilo sa mi dostať sa na čelo a vypracovať aj
náskok. Musím však priznať, že v kategórii
žien bola konkurencia neporovnateľne
slabšia ako u chlapcov,” objek�vne priznala 26-ročná rodáčka z Liptova.
Miroslava Ma�aška už po prvom z troch
okruhov dobehli dvaja súperi - Ukrajinec
a domáci Čech. Jaroslav Soukup však po
streľbe v stoji išiel na dva trestné okruhy a Miroslav Ma�aško sa dokázal udržať v kontakte s Andrijom Deryzemľom až po odovzdávku. Finišman

slovenského kvarteta Pavol Hurajt preberal s minimálnym odstupom druhý. Čoskoro ich však dobehol Rus Dmitrij Jarošenko a bronzový medailista

z minuloročnej olympiády v kanadskom Vancouveri potom nedokázal odolať tlaku rusko-ukrajinského tandemu. Dobehol do cieľa tre�, Slováci tak

rovnako ako vlani získali bronz. Titul si vybojovali
Rusi najmä vďaka skvelému výkonu Jarošenka.
“Konečný výsledok je výsledkom družstva. Nie
som sklamaná, hoci v polovici to možno
vyzeralo na vzácnejší kov. Ešte raz však
opakujem, že konkurencia v mužskej kategórii je tu naozaj skvelá. Obhájili sme
bronz, môžeme byť spokojní,” dodala
Janka Gereková.
“Vyzeralo to skutočne na lepší výsledok,
ale medaila je medaila, to nám už nikto
nevezme. Je to úspech, ja som spokojný.
Všetci štyria zabojovali, bez nadsadenia
môžem povedať, že veľkú časť pretekov
sme ich robili práve my. Miro Ma�aško
nie je bežecky taký dobrý, ako boli Ukrajinec s Rusom, Paľo Hurajt zasa urobil až
štyri chyby na strelnici. To je na pretekára jeho kalibru veľa. Z medailistov sme
mali najviac dobíjaní. To budeme musieť zlepšiť,” zhrnul výkon a výsledok slovenskej
štafety šé�réner slovenskej reprezentácie Milan
Gašperčík.

BRONZ V ŠPRINTE PRE GEREKOVÚ

NOVÉ MESTO NA MORAVE 24. septembra (SITA)
- Slovenská reprezentantka v biatlone Janka Gereková obsadila v rýchlostných pretekoch žien na 7,5
km na Majstrovstvách sveta v letnom biatlone na
kolieskových lyžiach v Novom Meste na Morave
tre�e miesto a po bronze v pretekoch miešaných
štaﬁet si vybojovala už druhú medailu rovnakej
hodnoty na tomto šampionáte. Za víťaznou Vaľ
Semerenkovou z Ukrajiny zaostala o 32,3 sekundy.
“Som veľmi rada, že to takto dopadlo. Nechala som po jednom terčíku na oboch streleckých
položkách. Najmä ´stojka´ ma mrzí, pretože tam
mi ušiel posledný výstrel. Po štyroch presných zásahoch som sa už videla na tra�, namiesto toho
som išla na trestný okruh. Mohlo to byť výsledkovo ešte lepšie. Bežalo sa mi veľmi dobre. V poslednom okruhu som už cí�la únavu, ale ešte som
sa dokázala vnútorne zaprieť a vyžmýkať zo seba
všetko. Mala som informácie, že idem na medailu, to pretekára vždy zdvihne. Verím, že som ešte
neskončila s pódiovými umiestneniami a bola by
som rada, keby sa mi zadarila aj iná ako bronzová medaila,” povedala pre agentúru SITA Janka
Gereková.

Prekvapilo až 13. miesto Anastasie Kuzminovej,
keď ju zo slovenského �mu preds�hla aj Mar�na
Chrapánová, ktorá skončila jedenásta. “Máme
z Jankinej medaily veľkú radosť. Nebol to z jej
strany bezchybný výkon, na strelnici nechala dva
terče, ale skvele bežala. Klobúk dole pred jej bojovnosťou. Milo ma prekvapila Mar�na Chrapánová. Pred šampionátom bola chorá a my sme
uvažovali, či ju vôbec nominovať. Jej jedenáste
miesto je preto vynikajúce. Nasťa Kuzminová sa
pred pretekmi necí�la dobre, na prvej strelnici
nechala stáť tri terče, to ju deﬁni�vne položilo,”
skomentoval výsledky slovenských žien šé�réner
Milan Gašperčík.
V kategórii mužov triumfoval Dmitrij Jarošenko,
ktorý mal už vo štvrtok najväčšiu zásluhu na šta-

fetovom víťazstve Ruska. Potvrdil, že je vynikajúco
bežecky disponovaný, keď ho na ceste za zlatom
nezastavili ani dva chybné výstrely, po ktorých
musel absolvovať trestné okruhy. Najlepším Slovákom v 55-člennom štartovom poli bol Pavol
Hurajt na 12. mieste. “Muži s výnimkou Paľa Hurajta veľa krúžili po trestných okruhoch. V takejto
vyrovnanej konkurencii ísť tri či dokonca štyri
trestné okruhy je naozaj veľa. Myslím si však, že
v s�hacích pretekoch nie sú celkom bez šancí na
lepšie umiestnenie. Musia však podať iný strelecký výkon,” pridal Milan Gašperčík aj hodnotenie
mužov.
3. miesto

Jana GEREKOVÁ

rýchlostné preteky

3. miesto

KUZMINOVÁ, GEREKOVÁ,
MATIAŠKO, HURAJT

miešaná štafeta

8. miesto

Jana GEREKOVÁ

s�hacie preteky

11. miesto

Mar�na CHRAPANOVÁ

rýchlostné preteky

12. miesto

Pavol HURAJT

rýchlostné preteky

13. miesto

Anastasia KUZMINOVÁ

rýchlostné preteky

14. miesto

Matej KAZÁR

s�hacie preteky

16. miesto

Mar�na CHRAPANOVÁ

s�hacie preteky

17. miesto

Anastasia KUZMINOVÁ

s�hacie preteky

20. miesto

Miroslav MATIAŠKO

s�hacie preteky

22. miesto

Pavol HURAJT

s�hacie preteky

24. miesto

Matej KAZÁR

rýchlostné preteky

27. miesto

Mar�n OTČENÁŠ

rýchlostné preteky

27. miesto

Mar�n OTČENÁŠ

s�hacie preteky

28. miesto

Miroslav MATIAŠKO

rýchlostné preteky

7. miesto

Andrea HÔRČIKOVÁ

miešaná štafeta

25. miesto

Nikola HURAJTOVÁ

s�hacie preteky

28. miesto

Andrea HÔRČIKOVÁ

rýchlostné preteky

29. miesto

Andrea HÔRČIKOVÁ

s�hacie preteky

33. miesto

Nikola HURAJTOVÁ

rýchlostné preteky

49. miesto

Ľubomír LAPIN

rýchlostné preteky

Juniori
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ŠO RÔZNE

Igor KOČIŠ

Založenie ŠO Rôzne sa viaže k 1. januáru 1990. Vzniklo po zrušení AŠD plavecké športy a športová gymnas�ka. Hlavným dôvodom vytvorenia ŠO rôzne
bolo umožniť v armádnych podmienkach prípravu športovcov a napomáhať
rozvoju športom, ktoré nemajú vytvorené samostatné športové oddelenia
a pritom na medzinárodnom poli dosahujú vynikajúce výsledky. V súčasnos�
rozvíja činnosť pod vedením hlavného trénera Jiřího Waltera. Po dobu jeho
existencie sa v ňom vystriedali športovci týchto športov: plávanie, karate,
orientačný beh, lyžovanie na tráve, radio-orientačný beh, sánkovanie, triatlon, športová gymnas�ka, lukostreľba, kulturis�ka, športová streľba, silový
trojboj, vodný slalom a zjazd, motokros, parašu�zmus, zjazdové lyžovanie,
vodný motorizmus, karate, moderný päťboj, tenis.
ŠO Rôzne združuje 20 zamestnancov, z toho sú štyria tréneri a šestnásť športovcov.
V stredisku mládeže DUKLA pripravujeme momentálne 12 zmluvných športovcov.
Medzi hlavné výkonnostné ciele na rok 2011 patrili medailový zisk a ﬁnálové
umiestnenie na vrcholných medzinárodných poduja�ach.
Pod medailové úspechy sa tento rok podpísal Marián Jung, ktorý získal �tul maj-

Adam ŽAMPA
narodený: 13.9.1990
šport: zjazdové lyžovanie
tréner: Tomáš Žampa
v DUKLE od roku: 2010
MAJSTROVSTVÁ SVETA
24. miesto 2011 Ga-Pa slalom

Hlavný tréner

Jiří WALTER

Starší tréner

Ľuboš KRIŽKO, čat.

tréner

Jozef ŠOŠKA,
Timotej ZUZULA

tajomník

Lucia LONGAUEROVÁ

ZLATO

STRIEBRO

Olympijské hry

1

1

1

3

Majstrovstvá sveta

19

20

28

68

Majstrovstvá Európy

24

17

13

53

1

1

2

Majstrovstvá sveta
juniorov
3

1

1

5

SPOLU

47

40

44

131

stra sveta vo vodnom motorizme v kategórii formula 500 a striebornú medailu
v kategórii O-700. Na majstrovstvách Európy v kategórii O-700 získal zlato a v kategórii formula 500 striebro. Majstrom Európy v kulturis�ke sa stal rtm. Štefan Havlík
v kategórii do 100 kg. Vodní zjazdári rtm. Ján Šutek, des. Štefan Grega rtn. Peter
Šoška a Matúš Kunhart prispeli k zlatej medaile na majstrovstvách sveta a Európy
v hliadkach 3x C2 v zjazde a šprinte. Matúš Kunhart s rtn. Petrom Šoškom získali na
majstrovstvách Európy striebornú medailu v šprinte.
Veronika Zuzulová sa nestra�la vo svetovom pohári v zjazdovom lyžovaní, kde získala dvakrát druhé a jedenkrát tre�e miesto. V celkovom hodnotení jej patrí piate
miesto v slalome. V októbri a novembri čakajú kulturistov majstrovstvá sveta, kde
očakávame popredné miesta.

des. Štefan GREGA
rtm. Ján ŠUTEK

narodený: 12.3.1974
šport: vodný motorizmus
tréner: Ján Miškovič
v DUKLE od roku: 1999
MAJSTROVSTVÁ SVETA
2. miesto
2002 Tartu OSY 400
2. miesto
2003 Brodenbach OSY 400
3. miesto
2004 Ersci OSY 400
3. miesto
2004 Ji-Nan 125 ccm
3. miesto
2005 Tallinn 125 ccm
3. miesto
2007 Znin 350ccm
2. miesto
2008 Stewartby 350ccm
1. miesto
2009 Auronzo formula 500
3. miesto
2010 Bore�o formula 500
2. miesto
2011 Jedovnice O-700
1. miesto
2011 Viverone formula 500

www.dukla.sk

narodený: 23.3.1981
šport: plávanie
tréner: Jiří Walter, Ľuboš Križko
v DUKLE od roku: 2010

MAJSTROVSTVÁ SVETA
1. miesto
2005 Šanghaj do 70 kg
2. miesto
2008 Manama do 75 kg
2. miesto
2009 Dauha do 75 kg
2. miesto
2009 Laughlin tlak na lavičke
3. miesto
2010 Baku do 75 kg
MAJSTROVSTVÁ EURÓPY
1. miesto
2006 Bra�slava do 75 kg

MAJSTROVSTVÁ SVETA
30. miesto 2010 Dubaj 50 m voľný spôsob

Matúš KUNHART
rtn. Peter ŠOŠKA
narodení: 27.9.1986
21.10.1976
šport: vodný zjazd
tréner: Jozef Šoška
v DUKLE od roku: 2007, 1999
MAJSTROVSTVÁ SVETA
1. miesto 2008 Iurea C2, šprint
MAJSTROVSTVÁ EURÓPY
1. miesto 2009 Boﬀe�o C2, šprint
3. miesto 2011 Krajevo C2, šprint

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY
3. miesto
2000 Outon Broat OSY 400
1. miesto
2001 Miláno OSY 400
1. miesto
2002 Duisburg OSY 400
2. miesto
2003 Ersci OSY 400
1. miesto
2004 Bi�erfeld 125 ccm
3. miesto
2005 Bi�erfeld 125 ccm
3. miesto
2007 Bi�erfeld 250ccm
3. miesto
2009 Jedovnice O-700
2. miesto
2009 Bore�o O-500
1. miesto
2010 Grunau O-700
1. miesto
2011 Znin O-700
2. miesto
2011 Laufen formula 500

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY
10. miesto 2010 Eidhoven 50 m voľný spôsob
13. miesto 2010 Eidhoven 50 m motýlik

voj. 2. st. Samuel PIASECKÝ
narodený: 31.10.1984
šport: gymnas�ka
tréner: Mar�n Zvalo
v DUKLE od roku: 2010
MAJSTROVSTVÁ SVETA
8. miesto
2010 Ro�erdam bradlá
MAJSTROVSTVÁ EURÓPY
12. miesto 2011 Berlín viacboj

Jana PURDJAKOVÁ

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY
2. miesto 2001 Kyjev do 57 kg
1. miesto 2009 Bra�slava do 55 kg

Marián JUNG

Roman KUČÍK

narodený: 24.8.1976
šport: kulturis�ka
tréner: Milan Čížek
v DUKLE od roku: 2003

narodená: 11.6.1976
šport: kulturis�ka
tréner: Ľuboš Čapka
v DUKLE od roku: 2001
MAJSTROVSTVÁ SVETA
2. miesto 2002 Brno do 57 kg
1. miesto 2003 Španielsko do 57 kg
1. miesto 2004 Santa Susanna do 57 kg
1. miesto 2005 Santa Susanna do 57 kg
2. miesto 2006 Santa Susanna do 57 kg
1. miesto 2006 Las Vegas tlak na lavičke
1. miesto 2007 S. Suzzana do 55 kg
1. miesto 2007 Las Vegas tlak na lavičke
1. miesto 2008 S. Suzzana do 55 kg
1. miesto 2008 Las Vegas tlak na lavičke
1. miesto 2009 Laughlin tlak na lavičke
1. miesto 2009 Laughlin tlak na lavičke,
absolútna víťazka
1. miesto 2010 Mexico City do 55 kg
1. miesto 2010 Mexico City absolutka
1. miesto 2010 Las Vegas tlak na lavičke

narodení: 22.8.1973
17.12.1972
šport: vodný zjazd
tréner: Jozef Šoška
v DUKLE od roku: 1994, 1995
MAJSTROVSTVÁ SVETA
3. miesto 1996 Landeck C2
2. miesto 2000 Tréignac C2
2. miesto 2002 Valsesia, C2
2. miesto 2004 GaPa C2
3. miesto 2010 Sort C2
MAJSTROVSTVÁ EURÓPY
2. miesto 1997 Bourg St. Maurice C2
3. miesto 1999 Bovec C2
2. miesto 2001 Valsesia C2
1. miesto 2003 Karlove Vary C2
2. miesto 2003 Karlove Vary C2
2. miesto 2005 Chalaux C2
2. miesto 2009 Boﬀe�o C2,

rtm. Štefan HAVLÍK
narodený: 10.9.1975
šport: kulturis�ka
tréner: Kopček, Čížek
v DUKLE od roku: 2001
MAJSTROVSTVÁ SVETA
1. miesto
2003 Bombaj do 85 kg
2. miesto
2006 Ostrava do 100 kg
2. miesto
2007 Džedžu do 100 kg
MAJSTROVSTVÁ EURÓPY
1. miesto
2001 Baku do 90 kg
3. miesto
2005 Brašov do 87,5 kg
1. miesto
2006 Bra�slava do 90 kg
1. miesto
2010 Maastricht kulturis�ka, do 90 kg
1. miesto
2011 Soﬁa do 100 kg

BRONZ

Majstrovstvá Európy
juniorov

nrtm. Klaudio FARMADÍN
narodený: 23.3.1979
šport: karate
v DUKLE od roku: 2001
MAJSTROVSTVÁ SVETA
3. miesto 2002 Madrid
3. miesto 2004 Monterrey
MAJSTROVSTVÁ EURÓPY
3. miesto 2003 Brémy do 75 kg
3. miesto 2004 Moskva absoludka
3. miesto 2005 Viedeň kumite do 80 kg
2. miesto 2007 Bra�slava kumite, bez rozdielu váh
3. miesto 2008 Tallinn kumite, do 75 kg
2. miesto 2010 Cascais Goja-Rya, do 84 kg
AKADEMICKÉ MAJSTROVSTVÁ SVETA
1. miesto 2004 Čierna Hora absolutka
3. miesto 2004 Čierna Hora kumite, do 75 kg
2. miesto 2006 New York kumite, do 75 kg
3. miesto 2006 New York absolutka
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Tomáš ZMORAY
narodený: 26.7.1989
šport: lyžovanie
disciplína: skoky na lyžiach
tréner: Ján Tánczos
v DUKLE od roku: 2010

Daniel VACVAL
narodený: 4.6.1992
šport: plávanie
tréner: Jiří Walter, Ľuboš Križko
v DUKLE od roku: 2011
MAJSTROVSTVÁ SVETA
38. miesto 2010 Dubaj 50 m prsia
38. miesto 2010 Dubaj 100 m prsia
MAJSTROVSTVÁ EURÓPY
21. miesto 2010 50 m prsia
29. miesto 2010 100 m prsia
MAJSTROVSTVÁ EURÓPY JUNIOROV
20. miesto 2010 50 m prsia
30. miesto 2010 100 m prsia

Veronika ZUZULOVÁ
narodená: 15.7.1984
šport: zjazdové lyžovanie
tréner: Timotej Zuzula
v DUKLE od roku: 2005
OLYMPIJSKÉ HRY
15. miesto 2006 Torino kombinácia
22. miesto 2006 Torino slalom
10. miesto 2010 Vanouver slalom
MAJSTROVSTVÁ EURÓPY
1. miesto
2009 Amnéville slalom, hala

OLYMPIJSKÉ HRY
43. miesto 2010 Vancouver HS-140
52. miesto 2010 Vancouver HS-106

www.dukla.sk
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rade v K2 500 m a ziskom zlatej, striebornej a bronzovej medaile v sérii
pretekov svetového pohára v disciplíne K1 500 m. Na ďalších výborných
tohtoročných výsledkoch sa podieľali: Marián Ostrčil (ôsme miesto v C1
5000 m na majstrovstvách Európy), Ľubomír Hagara (ôsme miesto v C1
200 m na majstrovstvách Európy a jedenáste miesto na MS), Mar�n Jan-

ŠO Rýchlostná kanois�ka
Družstvo rýchlostnej kanois�ky stálo pri zrode armádneho strediska
vrcholového športu. Základný kameň úspechov armádneho športového družstva (AŠD) rýchlostnej kanois�ky položil začiatkom sedemdesiatych rokov tréner Vladimír Špaček. Za úspechmi kanoistov na medzinárodnom poli v tomto období stáli: Ladislav Válek, Peter Biskupič,
Jindřich Wybraniec, Vra�slav Odvárko a ďalší. Družstvo rýchlostnej
kanois�ky bolo v roku 1985 premiestnené, z dôvodu reorganizácie armádneho športu, do pražskej DUKLY. V roku 1993 družstvo obnovilo
svoju činnosť v Armádnom stredisku vrcholového športu DUKLA Trenčín. Samotné AŠD rýchlostnej kanois�ky bolo vytvorené v septembri
1994. Od roku 2001 vedie družstvo Mgr. Slavomír Kňazovický, ktorý po
OH 2000 ukončil svoju úspešnú pretekársku kariéru. Kanois� z DUKLY
Trenčín sa pravidelne zúčastňujú na vrcholných svetových poduja�ach
kde obsadzujú popredné umiestnenia. Od roku 1993 do roku 2011 na
Olympijských hrách, Majstrovstvách sveta a Európy získali celkom 26
medailových umiestnení, ktoré sú spojené s menami: A�la Szabó,
Slavomír Kňazovický, Peter Páleš, Peter Gelle, Ras�slav Kužel, Mar�n
Chorváth, Marián Ostrčil, Juraj Lipták, Ladislav Belovič, a ďalší.
ZLATO

STRIEBRO

Olympijské hry

1

Majstrovstvá sveta

2

2

4

8

Majstrovstvá Európy

3

2

5

10

1

1

Majstrovstvá sveta
juniorov

narodený: 25.8.1987
šport: rýchlostná kanois�ka, K4
tréner:
Ras�slav Kužel,
Radovan Šimočko
v DUKLE od roku: 2007

Hlavný tréner Slavomír KŇAZOVICKÝ
Starší tréner Radovan ŠIMOČKO, por.

Majstrovstvá Európy
juniorov

1

1

4

6

SPOLU

6

6

14

26

MAJSTROVSTVÁ SVETA
12. miesto 2011 Szeged C1 500m
MAJSTROVSTVÁ EURÓPY
4. miesto 2010 Trasona C1, 500 m
MAJSTROVSTVÁ EURÓPA U23
10. miesto 2007 Belehrad C1, 500m, do 23rokov
15. miesto 2009 Pozňan C1, 500m, do 23rokov

des. Peter GELLE
narodený: 23.8.1984
šport: rýchlostná kanois�ka, K1, K2
tréner: Ras�slav Kužel, Radovan Šimočko
v DUKLE od roku: 2005
MAJSTROVSTVÁ SVETA
2. miesto
2010 Poznaň K1, 500m
1. miesto
2011 Szeged K2, 1000m
MAJSTROVSTVÁ EURÓPY
8. miesto
2006 Račice K4, 2 00m
3. miesto
2007 Belehrad K1, 500m, do 23rokov
7. miesto
2010 Trasona K2, 1000m
2. miesto
2011 Belehrad K2, 500m
12. miesto 2011 Belehrad K1, 1000m
AKADEMICKÉ MAJSTROVSTVÁ SVETA
1. miesto
2010 Poznaň K1, 500m
2. miesto
2010 Poznaň K1, 1000m
5. miesto
2010 Poznaň K2, 200m
7. miesto
2010 Poznaň K4, 1000m

Ras�slav KUŽEL, nrtm.

Tajomník

Dana VACEKOVÁ

Mechanik

Miroslav LUKÁČIK

ŠO rýchlostná kanois�ka má v súčasnos� trinásť zamestnancov, z toho sú
traja tréneri, devia� profesionálni športovci a jeden mechanik. V stredisku mládeže DUKLA sa pripravuje momentálne 9 zmluvných športovcov.
Hlavným výkonnostným cieľom na rok 2011 bolo vybojovanie olympijskej miestenky na OH Londýn 2012 a dosiahnu�e ﬁnálových umiestnení
na vrcholných medzinárodných poduja�ach (MS, ME, ME do 23 rokov
a pretekov svetového pohára).
Pod medailové úspechy sa tento rok podpísal des. Peter Gelle ziskom zlatej medaily na majstrovstvách sveta v maďarskom Szegede v disciplíne K2
1000 m, striebornej medaily na majstrovstvách Európy v srbskom Beleh-

des. Rastislav KOHÚT
narodený: 5.7.1986
šport: rýchlostná kanois�ka, C1
tréner: Slavomír Kňazovický
v DUKLE od roku: 2006

Tréner

Ľubomír BEŇO
narodený: 30.1.1988
šport: rýchlostná kanois�ka, K2, K4
tréner: Ras�slav Kužel, Radovan Šimočko
v DUKLE od roku: 2007
MAJSTROVSTVÁ SVETA
14. miesto 2009 Dartmouth K2, 200 m
MAJSTROVSTVÁ EURÓPY
5. miesto
2010 Moskva K4, 1000m, do 23 r.
8. miesto
2011 Zágreb K1 200 m, do 23 r.
12. miesto 2011 Zágreb K1 500 m, do 23 r.
AKADEMICKÉ MAJSTROVSTVÁ SVETA
5. miesto
2010 Poznaň K4, 200 m

5. miesto
5. miesto
5. miesto
12. miesto

2010 Poznaň K2, 500 m
2010 Poznaň K2, 200 m
2010 Poznaň K4, 500 m
2010 Poznaň K4, 1 000 m

rtm. Ľubomír HAGARA
narodený: 14.1.1985
šport: rýchlostná kanois�ka, C1, C2
tréner: Slavomír Kňazovický
v DUKLE od roku: 2004
MAJSTROVSTVÁ SVETA
11. miesto 2005 Zágreb C2, 1000m
11. miesto 2005 Zágreb C2, 500m
7. miesto
2006 Szeged C2, 200m
7. miesto
2007 Szeged C2, 200m
7. miesto
2009 Dartmouth C1, 200m
11.miesto 2011 Szeged C1 200m
MAJSTROVSTVÁ EURÓPY
9. miesto
2005 Poznaň, C2 1000m
10. miesto 2005 Poznaň C2, 500m
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6. miesto
2006 Račice C2, 200m
9. miesto
2006 Račice C2, 500m
5. miesto
2010 Trasona C2, 200m
9. miesto
2010 Trasona C2, 500m
8. miesto
2011 Belehrad C1, 200m
AKADEMICKÉ MAJSTROVSTVÁ SVETA
6. miesto
2010 Poznaň C1, 500m
4. miesto
2010 Poznaň C1, 200m

MAJSTROVSTVÁ SVETA
12. miesto 2011 K1, 500 m
MAJSTROVSTVÁ EURÓPY
3. miesto 2009 Poznaň K4, 500 m, do 23 rokov
5. miesto 2010 Moskva K4, 1 000 m, do 23 rokov
9. miesto 2011 Belehrad K2, 1 000 m
11. miesto 2011 Belehrad K1, 500 m

čat. Tomáš MARTINEK

15

kovec a Tomáš Mar�nek (deviate miesto v K2 1000 m na majstrovstvách
Európy), Mar�n Jankovec (dvanáste miesto v K1 500 m na MS), Ľubomír
Beňo (ôsme miesto v K1 200 m na majstrovstvách Európy do 23 rokov),
Ras�slav Kohút (dvanáste miesto v C1 500 m na MS) .

Martin JANKOVEC

BRONZ

1
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Andrej DIVINEC
narodený: 17.6.1989
šport: rýchlostná kanois�ka
tréner: Radovan Šimočko
v DUKLE od roku: 2009
MAJSTROVSTVÁ SVETA
18. miesto 2011 Szeged K1, 200 m
MAJSTROVSTVÁ EURÓPY
3. miesto
2009 Poznaň K4, 500 m,
do 23 r.
MAJSTROVSTVÁ SVETA JUNIOROV
3. miesto
2007 Račice K4, 500 m
5. miesto
2007 Račice K4, 1000 m

MAJSTROVSTVÁ EUR. JUNIOROV
5. miesto
2007 Belehrad K4,
500 m
5. miesto
2010 Moskva K4,
1 000 m, do 23 r.
12. miesto 2011 Zágreb K2,
200 m

čat. Marián OSTRČIL

narodený: 12.3.1983
šport: rýchlostná kanois�ka, K2, K4
tréner: Ras�slav Kužel, Radovan Šimočko
v DUKLE od roku: 2001

narodený: 15.10.1980
šport: rýchlostná kanois�ka, C1
tréner: Slavomír Kňazovický
v DUKLE od roku: 1999-2006, 2010

MAJSTROVSTVÁ SVETA
5. miesto 2005 Zágreb K4, 200 m
6. miesto 2006 Széged K4, 200 m
MAJSTROVSTVÁ EURÓPY
2. miesto 2004 Poznaň K4, 500 m, do 23 r.
8. miesto 2004 Poznaň K2, 500 m, do 23 r.
6. miesto 2005 Poznaň K4, 200 m
8. miesto 2006 Račice K4, 200 m
7. miesto 2010 Trasona K2, 1 000 m
8. miesto 2010 Trasona K2, 500 m
9. miesto 2011 Belehrad K2, 1 000 m
MAJSTROVSTVÁ SVETA JUNIOROV
3. miesto 2001 Brazília K2, 1 000 m

OLYMPIJSKÉ HRY
7. miesto 2004 Atény C1, 1 000 m
12. miesto 2008 Peking C1, 1 000 m
MAJSTROVSTVÁ SVETA
8. miesto 2006 Szeged C1, 500 m
2. miesto 2007 Duisburg C1, 1 000 m
3. miesto 2010 Trasona C1, 5 000 m
8. miesto 2010 Trasona C1, 1 000 m
MAJSTROVSTVÁ EURÓPY
4. miesto 2007 Pontevedre C1, 1 000 m
3. miesto 2010 Poznaň C1, 5 000 m
8. miesto 2011 Belehrad C1, 1 000 m
MAJSTROVSTVÁ EURÓPY JUNIOROV
1. miesto 1998 Nyköping C1, 500 m
2. miesto 1998 Nyköping C1, 1 000 m
1. miesto 2002 Zágreb C1, 500 m, do 23 r.

Boris VISZLAY
narodený: 31.10.1989
šport: rýchlostná kanois�ka
tréner: Radovan Šimočko
v DUKLE od roku: 2010
MAJSTROVSTVÁ EURÓPY
3. miesto 2009 Poznaň K4, 500 m, do 23 r.
MAJSTROVSTVÁ SVETA JUNIOROV
3. miesto 2007 Račice K4, 500 m
MAJSTROVSTVÁ EURÓPY JUNIOROV
5. miesto 2007 Belehrad K4, 500 m
5. miesto 2010 Poznaň K4, 1000 m, do 23 r.
AKADEMICKÉ MAJSTROVSTVÁ SVETA
5. miesto 2010 Poznaň K4, 200 m
5. miesto 2010 Poznaň K4, 500 m
7. miesto 2010 Poznaň K4, 1 000 m
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ŠO ŠPORTOVÁ STREĽBA
Športová streľba je súčasťou DUKLY takmer od jej vzniku tak, ako je
neodmysliteľnou súčasťou všetkých armád a ich športových stredísk.
Popri českej v Plzni vznikla slovenská DUKLA v septembri 1969 v Liptovskom Mikuláši – Okoličnom. Po presídlení do Banskej Bystrice
v roku 1975 a rozšírení počtu pretekárov sa markantne rozšíril i počet úspešných výsledkov. O ich kvalite svedčí i to, že športová streľba
v 40-ročnej histórii DUKLY patrí k najúspešnejším športom so ziskom
110 medailí z vrcholných poduja� ako OH, MS a ME.
Absolútnou jednotkou prvého obdobia bol Ivan Némethy so šies�mi
medailami z majstrovs�ev sveta a Európy. Bol špecialistom na ľubovoľnú pištoľ, v ktorej štartoval na olympijských hrách.
Až vznikom samostatnej Slovenskej republiky sa emancipácia športových strelcov priaznivo premietla aj v DUKLE. Zisk 14 medailí z majstrovs�ev Európy v Brne v roku 1993 bol presvedčivým argumentom
pre zriadenie samostatného športového družstva. Strelci tak fungujú
v DUKLE od 1. septembra 1994.
Výsledky novej éry strelcov presvedčivo dokazujú talentovanosť i kvalitu práce vo VŠC DUKLA, ako o tom svedčí šta�s�ka. Hlavným trénerom a súčasne trénerom pištoliarov je Tibor Kiss, trénerkou puškárov je Ivana Švecová a trénerom bežiaceho terča je Peter Plánovský.
V hierarchii najvyššie stojí Jozef Gönci so ziskom 40 medailí: 2 bronzové z OH, 8 medailí z MS a MSJ, 30 medailí z ME a MEJ. Ostatní strelci,
či už pištoliari alebo „kančiari“, nedosiahli za�aľ štart na olympijských
hrách. Strelci na bežiaci terč získali doteraz 5 �tulov z juniorských
majstrovs�ev sveta a 7 �tulov ME a MEJ. Celkovo táto disciplína získala 51 medailí z vrcholných poduja�.
ŠO športová streľba združuje v troch skupinách streleckých disciplín
(pušky, pištole, bežiaci terč) 11 zamestnancov, z toho traja tréneri a osem
športovcov. V stredisku mládeže DUKLA pripravujeme momentálne štyroch zmluvných športovcov.

narodený: 11.12.1984
šport: športová streľba
disciplína: puška
tréner: Ivana Švecová
v DUKLE od roku: 2009
MAJSTROVSTVÁ SVETA
10. miesto 2010 Mníchov VzPu 60
MAJSTROVSTVÁ EURÓPY
3. miesto 2005 Tallinn VzPu 60,
družstvá
3. miesto 2006 Moskva VzPu 60,
družstvá
2. miesto 2007 Deauville VzPu 60,
družstvá
2. miesto 2008 Winterthur VzPu 60,
družstvá

Michal HOMOLA

Hlavný tréner

Tibor KISS

tréner

Ivana ŠVECOVÁ

tajomník

Jana NIKOLAJOVÁ

ZLATO

STRIEBRO

BRONZ

Olympijské hry

2

2

Majstrovstvá sveta

1

9

8

18

Majstrovstvá Európy

8

19

22

49

Majstrovstvá sveta
juniorov

6

4

3

13

Majstrovstvá Európy
juniorov

10

9

9

28

SPOLU

25

41

44

110

Hlavným výkonnostným cieľom na rok 2011 bol medailový zisk a ﬁnálové umiestnenie na vrcholných medzinárodných poduja�ach. Nie menej
dôležitým cieľom na tento rok bolo vybojovanie si OH miestenky na Londýn 2012.
Pod medailové úspechy sa tento rok podpísali des. Peter Pelach ziskom
zlatej medaile na halových majstrovstvách Európy v Brescii a rtm. Miroslav Jurčo bronzovou medailou na majstrovstvách Európy v Belehrade.
Na poduja�ach svetového pohára sa trikrát prebojoval do ﬁnále nrtm.
Jozef Gönci a vybojoval si už piatykrát účasť na olympijské hry! Historickým úspechom je olympijská miestenka pištoliara rtn. Juraja Tužinského
za 5. miesto na SP v Sydney. Ostatní príslušníci majú poslednú možnosť
získať olympijskú miestenku na halových majstrovstvách Európy vo
februári 2012 vo Fínsku.

Zoltán BALÁŽ

nrtm. Jozef GÖNCI
narodený: 18.3.1974
šport: športová streľba
disciplína: puška
v DUKLE od roku: 1993
OLYMPIJSKÉ HRY
3. miesto 1996 Atlanta LM 60
3. miesto 2004 Atény VzPu 60
MAJSTROVSTVÁ SVETA
1. miesto 1998 Barcelona LM 3x40
MAJSTROVSTVÁ EURÓPY
1. miesto 1999 Arnhem VzPu 60, hala
1. miesto 1999 Bordeaux LM 3x 40
1. miesto 2003 Göteborg VzPu 60
1. miesto 2007 Granada LM 3x 40
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rtm. Miroslav JURČO

narodený: 29.3.1984
šport: športová streľba
disciplína: puška
tréner: Ivana Švecová
v DUKLE od roku: 2004

narodený: 26.10.1978
šport: športová streľba
disciplína: bežiaci terč
tréner: Peter Plánovský
v DUKLE od roku: 1997

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY
3. miesto 2006 Moskva VzPu 60,
družstvá
2. miesto 2007 Deauville VzPu 60,
družstvá
2. miesto 2008 Winterthur VzPu 60,
družstvá

MAJSTROVSTVÁ SVETA
3. miesto 2009 Heinola VzBT 40mix, družstvá
3. miesto 2009 Heinola BT 30+30, družstvá
2. miesto 2010 Mníchov BT 40 mix

des. Peter PELACH

narodený: 22.7.1974
šport: športová streľba
disciplína: bežiaci terč
tréner: Peter Plánovský
v DUKLE od roku: 1992
MAJSTROVSTVÁ SVETA
2. miesto 2006 Záhreb BT 20+20
3. miesto 2006 Záhreb BT 30+30
2. miesto 2008 Plzeň BT 40mix
3. miesto 2009 Heinola BT 30+30
MAJSTROVSTVÁ EURÓPY
1. miesto 2011 Brescia VzBT 40 mix
3. miesto 2003 Plzeň BT 40 mix

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY
2. miesto 2005 Tallinn VzBT 40 mix, družstvá
3. miesto 2005 Belehrad BT 30+30, družstvá
3. miesto 2005 Belehrad BT 20+20, družstvá
2. miesto 2009 Praha VzBT 20+20 mix, družstvá
3. miesto 2011 Belehrad BT 40 mix

rtm. Peter PLÁNOVSKÝ
narodený: 4.5.1974
šport: športová streľba
disciplína: bežiaci terč
v DUKLE od roku: 1992
MAJSTROVSTVÁ SVETA
3. miesto 2009 Heinola VzBT 40mix, družstvá
3. miesto 2009 Heinola BT 30+30, družstvá
3. miesto 2010 Mníchov VzBT 40 mix, družstvá
2. miesto 2010 Mníchov BT 40 mix, družstvá
3. miesto 2010 Mníchov BT 30+30, družstvá
MAJSTROVSTVÁ EURÓPY
2. miesto 2005 Tallinn VzBT 40 mix, družstvá
3. miesto 2005 Belehrad BT 30+30, družstvá
3. miesto 2005 Belehrad BT 20+20, družstvá
2. miesto 2009 Praha VzBT 20+20 mix, družstvá

Ivan SISÁK

rtn. Juraj TUŽINSKÝ

narodený: 11.7.1990
šport: športová streľba
disciplína: pištoľ
tréner: Tibor Kiss
v DUKLE od roku: 2011

narodený: 24.8.1984
odvetvie: športová streľba
disciplína: pištoľ
tréner: Tibor Kiss
v DUKLE od roku: 2003

MAJSTROVSTVÁ SVETA JUNIOROV
6. miesto 2010 Mníchov ŠPi 30+30,
družstvo

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY
3. miesto 2006 Moskva VzPi 60, družstvá
1. miesto 2009 Praha VzPi 60, družstvá
3. miesto 2010 Meraker VzPi 60
3. miesto 2010 Meraker VzPi 60,
družstvá
8. miesto 2011 Brescia VzPi 60

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY JUNIOROV
15. miesto 2009 Praha VzPi 60
15. miesto 2010 Meraker VzPi 60
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Armádní sportovní centrum DUKLA

Naprosto oprávněně
jste velkým vzorem pro
ostatní české sportovce

Na čtyřech mistrovstvích světa, která se uskutečnila začátkem září, předvedli reprezentan� Armádního sportovního centra Dukla mimořádné výkony a přivezli čtyři medaile.
Na atle�ckém MS v Tegu získala první zářijový den oštěpařka Barbora Špotáková stříbrnou medaili, druhé místo obsadil 3. září v závodu skifařů v Bledu na MS ve veslování Ondřej Synek a ve
stejný den se stal biker Jaroslav Kulhavý v Champéry mistrem světa. Před dvěma dny proběhlo
ﬁnále MS ve sportovní střelbě, kde v disciplíně trap vystřílel David Kostelecký stříbro.

Špotáková má po fantastické
bitvě stříbrnou medaili
Atletka Barbora Špotáková předvedla úžasnou
bitvu v nejlepším závodu historie oštěpařek
o �tul na mistrovství světa. Nakonec vybojovala v Tegu stříbro.
Ve ﬁnále hodila pátým pokusem 71,58 metru,
Ruska Maria Abakumovová předvedla výkon
sezóny a za 71,99 metru dostala kov nejcennější. Zaostala jen o 29 cen�metrů za světovým
rekordem Špotákové, který má hodnotu 72,28
metru.
„Mariu jsem neviděla házet víc než měsíc.
Obvykle se na velké soutěže připraví a přijede
velmi silná. Je vždycky velmi těžké s ní bojovat na velkých závodech. Asi se teď musím
připravit, abych příště mohla hodit 73 metrů,“
pověděla Špotáková, která získala tře� medaili
ze světového šampionátu: 2007 - zlato, 2009
- stříbro a 2011 opět stříbro.

světa v cross country Jaroslava Kulhavého, vicemistryni světa v hodu oštěpem nadporučici
Barboru Špotákovou a držitele dvou stříbrných medailí z mistrovství světa ve sportovní
střelbě disciplíně trap Davida Kosteleckého.
Gratulaci za vynikající výkony přijali reprezentan� Armádního sportovního centra DUKLA
v pracovně ministra Vondry, za přítomnos� náměstka Michaela Hrbaty, ředitele ASC DUKLA
plukovníka Jaroslava Priščáka a Kateřiny Neumannové.
Ministr Vondra sportovcům poblahopřál: „Naprosto oprávněně jste velkým vzorem pro
ostatní české sportovce a moc vám děkuji za
získání zlaté a stříbrných medailí na mistrovstvích světa ve švýcarském Champéry, v Tegu
a Bělehradu pro Českou republiku a armádu.“
Jaroslavu Kulhavému gratuloval: „Vaši vynikající jízdu jsem sledoval v televizi. Skvělým
výkonem jste završil nejlepší sezonu, kdy jste
se stal mistrem světa, Evropy a celkovým vítězem Světového poháru. Jsem moc rád, že

duhový dres. Byl to nejtěžší, ale taky nejhezčí závod mojí kariéry,“ řekl šestadvace�letý
cyklista, který dosáhl největšího úspěchu kariéry a pro Česko vybojoval vůbec první zlatou
medaili z elitní kategorie v historii mistrovství
světa.

Ondřej Synek se v průběhu ﬁnálového závodu nejprve držel na druhém místě za Alanem
Campbellem z Velké Británie, který již tradičně
po startu nasadil nejvyšší tempo. Po polovině
tra� však Synek společně s Drysdalem Campbella předs�hli a bylo jasné, že se o držiteli
�tulu rozhodne mezi nimi. Do ﬁniše dřív nastoupil šampion z let 2005, 2006, 2007 a 2009,
jehož kralování na MS před rokem Synek v Drysdaleově domácím prostředí na jezeře Karapiro přerušil. Veslař pražské Dukly tak zopakoval
výsledek ze šampionátu 2007 v Mnichově,
kde byl také druhý, a vybojoval šestou medaili
z mistrovství světa, z toho pátou na skifu.

z Pekingu získal 146 bodů a o tři body zaostal
za vítězným Italem Fabbrizim, který minul jediný terč a vyrovnal tak světový rekord. Šestatřice�letý rodák z Brna si připsal svůj nejlepší
výsledek z mistrovství světa, kde byl dosud
v jednotlivcích nejlépe čtvrtý před dvěma lety
ve Slovinsku. Nejcennější jeho výsledek je zlatá medaile z LOH v Pekingu, na kontě má také
juniorský �tul mistra světa i zlato z mistrovství
Evropy.
V soutěži družstev spolu s Jiřím Gachem a Jiřím
Liptákem přidal další stříbrnou medaili. David
Kostelecký si tak upevnil pozici pro nominaci
na olympijské hry v Londýně, kam z české trojice mohou jet jen dva reprezentan�.
Ve středu 14. září 2011 přijal ministr obrany
Alexandr Vondra úspěšné medailisty olympijských disciplín z mistrovství světa - mistra
reprezentujete Českou republiku a armádní
sport, a že logo Dukly Praha na své helmě zviditelňujete na špičkových závodech.“
Báře Špotákové poděkoval za další nervy drásající ﬁnálový souboj o nejvyšší metu a další
překonání 70 metrové hranice. Na Davida
Kosteleckého se obrá�l se slovy: „Soutěže ve
střelbě, bohužel, nejsou často přejímány televizí, ale jako olympijského vítěze vás samozřejmě sleduji a blahopřeji vám k zisku stříbrných
medailí v soutěži jednotlivců i družstev v disciplíně trap na mistrovství světa v Bělehradě.
Při hodinové neformální diskusi pak společně
probírali jednotlivé závody a disciplíny, zákonitos� oštěpu, horských kol i sportovní střelby.

Kostelecký v trapu
vicemistrem světa
Armádní brokový střelec David Kostelecký vystřílel 6. září na mistrovství světa v Bělehradě
stříbrnou medaili v trapu. Olympijský vítěz

Biker Kulhavý mistrem světa
Skifař Synek dovezl
ze šampionátu v Bledu stříbro
Skifař Ondřej Synek na světovém šampionátu
ve slovinském Bledu vybojoval stříbrnou medaili. Z veslařského trůnu jej v sobotu 3. září
sesadil Novozélanďan Mahé Drysdale, který
získal pátý �tul mistra světa v kariéře.

19

Fantas�ckou sezonu předvedl Jaroslav Kulhavý.
Letos dokázal vyhrát mistrovství Evropy, celkově Světový pohár, a za hustého lijáku se ve švýcarském Champéry stal mistrem světa v cross
country horských kol. Biker Dukly Praha porazil svého největšího rivala, Švýcara Schurtera,
o 47 vteřin.
„Jsem strašně šťastný. O tomhle jsem snil celou kariéru. Jsem rád, že mi to vyšlo a mám

www.dukla.sk

Sportovci Dukly pak předali ministru Vondrovi
upomínkové předměty. Bára Špotáková přinesla malý dárek z Tegu - korejské cigarety, Jaroslav Kulhavý svůj závodní reprezentační dres
a David Kostelecký střeleckou olympijskou
vestu.
Text a foto: Ivana Roháčková
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FK DUKLA
Devätnásty ročník najvyššej futbalovej súťaže v ére
samostatného Slovenska odštartoval už v polovici
júla. FK Dukla Banská Bystrica nebude už deviatu
sezónu v rade medzi elitou chýbať. Na predsezónnej
tlačovej konferencii zástupcovia klubu predstavili
ciele na tento ročník súťaže. “Prvým cieľom je, že
hráme s veľmi mladým �mom našich odchovancov popretkávaným skúsenými hráčmi, ktorí prešli týmto klubom a do každého zápasu chceme ísť
s cieľom o čo najlepší športový výsledok. Sami sme
zvedaví a tešíme sa, ako to dopadne. V druhej línii
sa chceme pobiť o tú polohu, aby sme stále mali
o čo hrať. Sú dve cesty. Tak cez Corgoň ligu, ako aj
Slovenský pohár,” začal na margo cieľov prvého �mu
generálny riaditeľ FK Dukla Tomáš Geist. V ambíciách
pokračoval aj hlavný tréner prvého mužstva Štefan
Zaťko: “Snažíme sa zveľaďovať našich hráčov,
ktorí sú talentovaní a mladí. Mojim
záujmom je, aby �to mladí hráči napredovali popri skúsených. Posilnenie
kádra sa snažíme prispôsobovať našim individuálnym podmienkam. Ciele
sú v tejto lige u každého. Buď budete
hrať o záchranu alebo o pohár. Tieto
podmienky a mužstvo by nemalo mať
nič spoločné so záchranou a čo najdlhšie zostať v pozíciách, kde sa bude hrať
o poháre.”
Príchody do A �mu: Marek Bažík (Polonia
Bytom), Juraj Chupáč (hosť. do konca sezóny MŠK
Žilina), Miroslav Gálik, Branislav Ľupták (obaja juniorka FK Dukla), Lukáš Laksík (návrat z hosť. v FO ŽP
Podbrezová).
Odchody z A �mu: Viktor Pečovský (MŠK Žilina), Dalibor Pleva, Mouhamadou Seye, Jozef Adámik, Andrej
Hesek (všetci ukončenie zmluvy).
V uplynulej sezóne piaty najlepší futbalový celok pod
Tatrami odštartoval sezónu 2011/2012 zápasom na
domácom trávniku Štadióna SNP pro� �mu FC Nitra.
“Nevstúpili sme do prvého zápasu, resp. do tejto
sezóny, šťastne. Mrzí ma, že napriek úsiliu a snahe
nezískalo mužstvo aspoň bod. Ľahko sme darovali
súperovi víťazstvo 1:2. Viacerí hráči nepodali ani

štandardné výkony,” povedal k prvému zápasu tejto
sezóny hlavný tréner Štefan Zaťko.
V ďalšom kole sme do Dunajskej Stredy išli s odhodlaním získať body, ktoré sme doma stra�li. Nakoniec sa
nám to aj podarilo a zvíťazili sme v pomere 1:3. “Na
začiatku nám chýbala iskra, potom sme prevzali inicia�vu, začali dobre kombinovať a dostali sa aj na
dostrel a do vedúceho gólu sme hrali dobre. Po vyrovnávajúcom góle získali domáci prevahu a v tejto
fáze sa mohol zápas zlomiť v ich prospech. V druhom
polčase bolo otázkou, že kto dá druhý gól, ten bude
sebavedomejší. V konečnom dôsledku sme vyhrali
zaslúžene,” zhodno�l stretnu�e Zaťko.
Po zápase s Dunajskou Stredou rozšíril rady gólmanov
FK Dukla skúsený 33-ročný rodák z Trenčína Tomáš
Belic. “K angažovaniu nového brankára sme boli
nútení tým, že Borošovi sa obnovilo zranenie
a Pindroch si zlomil kos�čku v členku.
Nemohli sme tak zostať s jedným brankárom. Boli tu na skúške dvaja brankári
a rozhodli sme sa pre Belica,” povedal
na margo novej posily asistent trénera
Zaťka Dušan Tóth.
V treťom kole sme pod Urpínom privítali
hráčov z Košíc. „Nečaká nás ľahký súper,
ale myslím si, že kvalita nášho mužstva
sa ukáže,“ povedal pred stretnu�m hlavný tréner Dukly a jeho zverenci aj podali
kompaktný kolek�vny výkon, keď v tejto sezóne dosiahli víťazstvo so za�aľ najvyšším skóre
4:0. Skúsený stredopoliar Marek Bažík sa v pozápasovom hodnotení zameral aj na nega�va, z ktorých
si musia červeno-bieli zobrať ponaučenie: “Musíme
priznať, že prvých dvadsať-dvadsaťpäť minút sme
sa vyložene hľadali a bolo tam trochu chaosu. Pre
Košice je to krutá prehra, pretože je to dobrý manča�, čo potvrdili v prvých dvoch kolách. Potvrdili to
aj tu, akurát my sme mali v prvom polčase šťas�e,
keď sme nemali ani šance a viedli sme 2:0, čo ich trochu položilo na lopatky.“ Zápas podľa Bažíka ovplyvnili zlomové momenty v prvom polčase: “Tomáš
Belic chy�l stopercentnú šancu, takže nás podržal.
Pomohol nám prvý gól. Ale myslím si, že aj za stavu

3:0, 4:0 tam bola kopa stratených lôpt, v niektorých
situáciách sme strašne nervózni, čo nám nesvedčí.
Na tom budeme musieť popracovať, lebo sa nám to
môže vypoms�ť. Musíme hlavne hrať kľudne, lebo
futbal hrať vieme.”
Vo víťaznom trende sme pokračovali aj v 4. kole v Prešove, jediným gólom Jaroslava Prekopa v 85. minúte.
V ďalších kolách nás čakali nároční súperi z čela minuloročnej tabuľky. V týchto stretnu�ach sa duklistom
podarilo bodovať len raz, keď dosiahli bezgólovú remízu v Senici. Paradoxne v oboch domácich stretnu�ach (so Slovanom a Žilinou) bodovo vyšli naprázdno.
Mo�vácia bola veľmi veľká a chlapci �ež chceli potvrdiť výsledky z predchádzajúcich kôl. “Podali sme statočný výkon, v určitých fázach aj kvalitný. Rozhodlo
viacero momentov. Určite chyba nášho stopéra pri
prvom góle a nepremenená penalta. Slovan má
kvalitu, ktorá rozhodla v zlomových momentoch.
My sme naše príležitos� zbrklosťou a nerozvážnosťou nezvládli,” povedal po zápase s majstrom hlavný
tréner a takto sa vyjadril k duelu so Žilinou: “Žilina
dobre kombinuje, chceli sme jej zobrať priestor zvýšenou agresivitou. Prvý polčas sa nám to celkom darilo, no v druhom dejstve sme za pár minút celý výsledok hodili za hlavu. Rozbehnutých Žilinčanov sme
už potom ťažko mohli dobehnúť, súper nás potrestal
a hrozil z každého brejku. Žilina nás hlavne v defenzívnej činnos� vyzliekla donaha a ukázala nám, kde
nás tlačí topánka.”
V auguste sa rozbehol aj 43. ročník Slovenského pohára. FK Dukla Banská Bystrica vstúpi do slovenskej
pohárovej súťaže v polovici septembra. Súperom
červeno-bielych bude v druhom kole ambiciózny
druholigový �m MFK Zemplín Michalovce. Druhé
kolo sa odohrá na jeden zápas, pričom v prípade
nerozhodného stavu po 90-�ch minútach rozhodujú
rovno strely zo značky pokutového kopu. Samozrejme hráči Dukly sa z východu so sklonenými hlavami
vracať nechcú. “Vieme o tom, že Michalovce majú
už druhý rok najvyššie ambície. Chcú postúpiť do
ligy, majú tam kvalitné podmienky a myslím si, že aj
hráčsky káder. Doma sú mimoriadne silní. Samozrejme súpera rešpektujeme, ale dúfam, že našu kvalitu
ukážeme v zápase, budeme úspešní a postúpime do
ďalšieho kola,” povedal tréner A �mu Dukly Štefan
Zaťko.
Zuzana Očenášová

Kluby s Duklou v názve
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TRENČÍN DAL DEMITROVI POSLEDNÉ ZBOHOM
Vo štvrtok,
15.septembra 2011,
sa konala
v Trenčíne
posledná rozlúčka
s Pavlom Demitrom.
Na pietnej akcii,
plnej emócii,
spomienok i sĺz,
sa zúčastnili �sícky ľudí.

Už od skorého rána sa pred zimným štadiónom v Trenčíne zhromažďovali
návštevníci, ktorí chceli vzdať hold hokejovej legende a symbolickým položením kvetov ho odprevadiť na poslednú cestu. Fanklub Dukly dal vyrobiť a vyvesiť na štadión veľký farebný pútač s nápisom: “Občas sa zhora na
nás pozri, my sme �, ktorí nikdy nezabudnú...”. Členovia fanklubu si zaslúžia mimoriadne uznanie aj za dvojdňovú pomoc organizátorom s úpravou
štadióna a jeho okolia.
Od 10:00 sa brány štadióna otvorili a popred pódium, umiestnené na ľadovej ploche štadióna, sa začal ťahať zdanlivo nekonečný rad spomínajúcich fanúšikov. 210 minút nepretržite prúdili rady kondolujúcich ľudí, hromady kve�n a vencov ukazovali, že Pavol Demitra bol medzi ľuďmi veľmi
obľúbený. Pri rakve sa v pravidelných intervaloch striedali hokejis� Dukly
Trenčín, oblečení v špeciálnych čiernych dresoch, ktoré si hráči obliekli
v piatkovom zápase s Banskou Bystricou na počesť pamiatky legendy.
Hodinu pred začiatkom oﬁciálnej rozlúčky sa už vchod pre verejnosť uzatvoril a šancu rozlúčiť sa dostali priatelia a spoluhráči Pavla Demitru, ako
aj ostatní pozvaní hos�a, medzi ktorými nechýbali hokejové legendy, čelní
hokejoví funkcionári a osobnos� poli�ckého i spoločenského života. Pred
pódiom sa postupne predstavili a vzdali hold svojmu hokejovému vzoru
aj všetci hokejis� domáceho klubu, od tých najmenších až po seniorský
�m.
Tesne pred pätnástou hodinou prišla aj rodina Pavla Demitru, ktorá zaujala miesta v prvom rade, úprimnú sústrasť im vyjadril osobne aj prezident
Slovenskej republiky Ivan Gašparovič. Potom už začal oﬁciálny program,
ktorý otvoril Pavol Habera, ktorý v sprievode klaviristu Juraja Tatara zaspieval dojímavú pieseň – Boli sme raz milovaní. Aj dojatý moderátor rozlúčky Slavomír Jurko vzápä� len s námahou dočítal svoj prejav na počesť
Pavla Demitru. Po ňom vyšiel na pódium s príhovorom katolícky kňaz Norbert Pšenčík. Vystriedal ho predseda predstavenstva Dukly Jozef Mitocha,
ktorý svoje rozprávanie o kamarátovi efektne spojil s výzvou pre fanúšikov, ktorí si zakričali meno svojho obľúbenca. Po ďalšom vystúpení prezidenta SZĽH Igora Nemečka zaspieval spevácky zbor Gospel Family skladbu
Hallelujah, pri ktorej väčšine prítomných naskakovali na tele zimomriavky.
Po gospelovej hudobnej vložke na pódium vyšlo desať slovenských hokejových reprezentantov, desať dobrých kamarátov Pavla Demitru. Za
všetkých sa prítomným prihovoril Marián Gáborík, ktorého pripomenu�e
lyžiarskych schopnos� Demitru na chvíľu uvoľnilo atmosféru.
Na záver za doprovodu piesne od Celine Dion rakvu s pozostatkami Pavla
Demitru odviezli zo štadióna, prítomní diváci povstali a dlhotrvajúcim potleskom poslednýkrát dali Paľovi zbohom.

A-�m 2011 - 2012
Horný rad zľava: Jakub Brašeň, Michal Faško, Patrik Vajda, Marek Hlinka, Jaroslav Prekop, Michal Pančík, Patrik Johancsik, Saša Savič, Miroslav Gálik, Matúš Turňa, Fabián
Slančík Stredný rad zľava: Branislav Pindroch, Jakub Považanec, Ľuboš Kupčík, Lukáš Laksík, Mar�n Jakubko, Peter Boroš, Juraj Chupáč, Dušan Uškovič, Tomáš Hučko,
Branislav Ľupták, Ján Ďurčo Dolný rad zľava: Pavel Purdek (fyzioterapeut), Fran�šek Kunzo (vedúci mužstva), Mar�n Poljovka, Roland Praj (tréner brankárov), Štefan
Zaťko (hlavný tréner), Dušan Tóth (asistent trénera), Marek Bažík, Roman Švantner (kondičný tréner), Jozef Michálik (masér)

www.dukla.sk

Účasť na rozlúčke bola veľká, tribúny štadióna boli zaplnené, ďalší priaznivci mohli sledovať rozlúčku na veľkoplošných obrazovkách pred štadiónom. Je len málo takých osobnos�, akou bol Pavol, čo ukazuje aj tento čas
po jeho tragickej smr�, ktorý dokázal spojiť veľké množstvo ľudí. Všetkým
bude Pavol Demitra chýbať a budú na neho spomínať s úctou a obdivom.
Paľko, ďakujeme za všetko. Odpočívaj v pokoji.
Marián Vychovalý

www.dukla.sk
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KRPÁLEK VYHRAL
I RISKOVAL PRE KAMARÁTA
BANSKÁ BYSTRICA - Veľkými závesmi na oknách „vyrobené“ prítmie v hale na Š�avničkách pred
ﬁnálovými zápasmi 27. ročníka Turnaja SNP v džude navodilo zvláštnu atmosféru Memoriálu
Zoltána Pálkovácsa v kategórii do 100 kg.
Na plátne premietli po príhovoroch niekoľko fotograﬁí z albumu jedného z najlepších slovenských džudistov histórie, ktorý tragicky zahynul
v septembri 2010 pri autonehode v Rakúsku.
V hale zostalo �cho, zraky všetkých sa zapichli
na fotograﬁe muža z ocele, ktorý by sa 6. augusta 2011 dožil tridsiatky.
Jeho klub, VŠC DUKLA Banská Bystrica,
pridal k Turnaju SNP
aj Zoltánov memoriál
v kategórii do 100 kg
s prémiou �síc eur
pre víťaza. Tú kategóriu Zolo ešte vlani
vyhral...
Štrnásť
džudistov
nastúpilo na tatami
v rámci memoriálu.
Z Paksu pricestoval bývalý olympijský víťaz
z Barcelony 1992 Maďar Antal Kovács, ktorý
bol veľkým vzorom pre Pálkovácsa. Kimono si
neobliekol, prišiel len na otočku.
Najlepším bol podľa predpokladov napokon Lukáš Krpálek, česká džudis�cká jednotka, adept
na medailu na MS v Paríži. Vo ﬁnále udržal v zovre� svojich rúk Poliaka Larema a zvíťazil na ippon pred limitom.

„Prišiel som, lebo Zolo bol môj veľký kamarát a spoločne sme sa pripravovali na veľké
súťaže,“ vravel Krpálek, ktorého štart týždeň
pred MS bol malým riskom, ale rodák z Jihlavy
predsa len prišiel. „Bol som mu aj na pohrebe
v Rimavskej Sobote. Bol odmalička môj veľký
vzor. Pamätám si, že ako štrnásťročný som bol
na sústredení v Nymburku, tam ma Zolo vyzval na tréningový súboj a šepol mi do ucha:
,Neboj sa, ja � neublížim’. Mali sme spolu nesmierne veľa zážitkov.
Napriek majstrovstvám
sveta som z úcty k nemu
nemohol na turnaji chýbať. Víťazstvo venujem
Zolovi. Zarobil som si
�sícku, ale aj keby tú
prémiu nevypísali, aj tak
by som bol, z úcty k nemu, tu. Tréner českej
reprezentácie ma síce nerád púšťal, ale sľúbil
som mu, že nebudem riskovať a ak by bol nejaký ťažký duel, tak by som sa na to vykašľal.“
Džudis� DUKLY nastúpili na turnaji v kimonách,
na ktorých mali ešte od vlaňajšieho play-oﬀ
extraligy našitú menovku Pálkovács. Vraveli,
že Zolo im stále chýba. Nielen na tatami, ale aj
v živote.

VÝSLEDKY TURNAJA

do 60 kg: 1. Abinovič (Chor.), 2. Pulkrábek (ČR),
3. Delgado (Šp.) a Poliak (Mladosť Žilina),
do 66 kg: 1. Dubský (ČR), 2. Zámbori, 3. Öri
(obaja Maď.) a Ječmínek (ČR),
do 73 kg: 1. Kovačevič (Srb.), 2. Vaníček (ČR),
3. Kubena (VŠC DUKLA) a Brysz (Poľ.),
do 81 kg: 1. Turek, 2. Bartel (obaja ČR), 3. Stadlev (Maď.) a Kumrič (Chor.),
do 90 kg: 1. Plonski (Poľ.), 2. Szakács (Slávia Trnava), 3. Hegedüs (DUKLA) a Horváth (Maď.),
do 100 kg: (Memoriál Zoltána Pálkovácsa): 1.
Krpálek (ČR), 2. Larem, 3. Wojcik a Szyprowski
(všetci Poľ.),
nad 100 kg: 1. Juhász (Maď.), 2. Boško (Chor.),
3. Rovere (Tal.).
IVOR LEHOŤAN
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FILIP ŠTANCEL PIATY
NA ME DORASTENCOV V DŽUDE
27. júna sa vrá�la
naša dvojčlenná
výprava z dejiska
tohtoročných Majstrovs�ev Európy
dorastencov.
Filip Štancel (VŠC DUKLA) prvé tri zápasy s prehľadom
vyhral. Vo štvrtom zápase sa stretol s reprezentantom Ukrajiny, ktorý Filipa porazil. No v zápase o tre�e
miesto s ruským reprezentantom prišiel zlom. Podľa
slov trénera ešte 28 sekúnd pred koncom viedol Filip
na wazari. Avšak kvôli zranenému kolenu musel Filip
zápas vzdať a “prenechať” bronzovú medailu súperovi.
Po príchode na Slovensko čaká Filipa vyšetrenie magne�ckou rezonanciou, ktoré ukáže rozsah poškodenia.
Dúfajme, že zranenie nebude vážne a onedlho bude
Filip opäť vo forme.
Radovan Furda

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY
JUNIOROV A U 23 V KANOISTIKE
8. miesto

Šimon ŽĎÁRSKY

K1, 500 m, juniori

8. miesto

Ľubomír BEŇO

K1, 200 m, U23

12. miesto

Ľubomír BEŇO

K1, 500 m, U23

12. miesto

Andrej DIVINEC

K2, 200 m, U23

14. miesto

Šimon ŽĎÁRSKY

K1, 200 m, juniori

18. miesto

Ondrej PÚČEK

C1, 200 m, juniori

VZPIERANIE-MSJ:
KOVÁČ V PENANGU CELKOVO 13.
PENANG 5. júla (SITA) - Matej
Kováč (VŠC DUKLA) obsadil
v súťaži do 94 kg na 37.
majstrovstvách sveta juniorov a 17. majstrovstvách
sveta junioriek vo vzpieraní v malajzijskom Penangu
13. priečku. Devätnásťročný
mladík, ktorý nedávno uspel
v juniorskej kategórií na národnom šampionáte, sa predstavil vo výkonnostnej Bskupine a nadvíhal dovedna 325 kg. Pred štartom elitných vzpieračov mu patrila priebežná druhá priečka.
V trhu dosiahol 11. (147 kg) a v nadhode 13. (178 kg)
najhodnotnejší výkon.
Muži - do 94 kg - dvojboj: 1. Saeid Mohammadpour (Irán) 385 kg (175+210), 2. Jevgenij Kolomiec
(Rus.) 375 (170+205), 3. Alexandr Zaičikov (Kaz.) 371
(165+206),... 13. Matej Kováč (SR) 325 (147+178)
Trh: 1. Mohammadpour 175, 2. Kolomiec 170, 3. Zaičikov 165,... 11. Kováč 147
Nadhod: 1. Mohammadpour 210, 2. Zaičikov 206, 3.
Leonard Cobzariu (Rum.) 206,... 13. Kováč 178.

U23 nevybojovali žiadnu medailu. Najbližšie k nej
bol kajakár Mar�n Halčin (VŠC DUKLA), ktorý skončil
štvrtý. Za pódiom pre medailistov zaostal o 74 sto�n
sekundy.
4. miesto

Mar�n HALČIN

K1, do 23 rokov

5. miesto

Patrik GAJARSKÝ,
Lino WEBBINK

3x C1, do 23 rokov

6. miesto

Patrik GAJARSKÝ

C1, do 23 rokov

6. miesto

Miroslav URBAN

3x K1, juniori

6. miesto

Mar�n JAŠEK,
Marko GURECKA

3x C1, juniori

7. miesto

Miroslav MATEJKA,
Patrik GAJARSKÝ

3x C2, do 23 rokov

8. miesto

Kris�na ZÁRUBOVÁ

3x K1, do 23 rokov

9. miesto

Mar�n HALČIN

3x K1, do 23 rokov

18. miesto

Patrik GAJARSKÝ
Miroslav MATEJKA

C2, do 23 rokov

26. miesto

Marko GURECKA

C1, juniori

30. miesto

Lino WEBBINK

C1, do 23 rokov

30. miesto

Kris�na ZÁRUBOVÁ

K1, do 23 rokov

JUNIORSKÉ ME: STRMEŇOVÁ
PIATA V CHÔDZI NA 10 000 M
TALLINN 21. júla (SITA) - Slovenská reprezentantka Katarína
Strmeňová (VŠC DUKLA B. Bystrica) obsadila na 21. juniorských majstrovstvách Európy
v estónskom Tallinne v chôdzi
na 10 000 m solídne 5. miesto
časom 49:22,01 min v konkurencii 24
pretekárok.
“Katka potvrdila svoje postavenie medzi najlepšími
Európankami a ja osobne som takéto umiestnenie
očakával,” hodno�l Strmeňovej vystúpenie tréner
Roman Benčík. “Rozhodujúce bolo, že v takmer tridsaťstupňovej horúčave zvolila správnu tak�ku. Od
začiatku si išla svojím tempom a nenechala sa vyprovokovať rýchlym úvodom súperiek. V úvode sa pohybovala okolo 10. až 12. miesta, medzičas v polovici
trate mala 24:35 min. Tempo aj vzhľadom na počasie
v druhej päť�sícke kleslo a Katka sa pomaly doťahovala na štvorčlennú skupinku pretekárok na 5. až 8.
mieste. V poslednom kilometri, ktorý absolvovala za
4:44 min, predviedla urputný ﬁniš a skončila napokon piata.”

Strmeňovej umiestnenie na MEJ v Tallinne je o to
cennejšie, že na začiatku roka šesť týždňov pauzovala
pre silný výron v členku, so špeciálnou prípravou začala až v polovici apríla a mala len jedinú šancu splniť
limit na MEJ v júni na pretekoch v litovskom Alytuse.
“Žiaľ, ani záverečná príprava nebola v Katkinom
prípade ideálna. Okrem tréningov mala aj rôzne iné
povinnos�. Preto som rád, že potvrdila svoj talent
a povesť súťaživého typu chodkyne,” skonštatoval
Roman Benčík.
Titul juniorskej majsterky Európy si vybojovala Jelena
Lašmanovová z Ruska v juniorskom svetovom rekorde
a rekorde šampionátu 42:59,48 min pred svojimi krajankami Svetlanou Vasilievovou (44:52,98) a Annou
Jerminovou (46:49,00).

MAJSTROVSTVÁ SVETA
JUNIOROV VO VODNOM
ZJAZDE

6. miesto

Patrik KRAUS

3x K1, zjazd

7. miesto

Patrik KRAUS

3x K1, šprint

8. miesto

Patrik KRAUS

K1, zjazd

32. miesto

Patrik KRAUS

K1, šprint

ZÁPASENIE:
MS JUNIOROV
BUKUREŠŤ 26. júla (SITA)
- Svoj úvodný duel nezvládol a so šampionátom sa
hneď v úvodný deň rozlúčil
Máthé Hencz, ktorý v kategórii do 74 kg nestačil
na Chorváta Ivana Zirduma.
Viac sa darilo Norbertovi
Hosnédlovi, ktorý v kategórii do
60 kg najprv zdolal Slovinca Dritana Hajriziho, no potom prehral s Uzbekom Bobirbekom Zajlobidinovom.
V následnej repasáži prehral so Švédom Niklasom
Amnemom.
12. miesto

Norbert
HOSNÉDL

grécko- rímsky štýl,
do 60 kg

23. miesto

Maté HENCZ

grécko-rímsky štýl, do 74 kg

MAJSTROVSTVÁ SVETA
JUNIOROV V RÝCHLOSTNEJ
KANOISTIKE

SLOVÁCI V KATEGÓRII
DO 23 ROKOV BEZ MEDAILY
Banja Luka (SITA)
- Slovenskí vodní
slalomári si na majstrovstvách Európy
juniorov a pretekárov do 23 rokov
v bosnianskej Banja Luke v kategórii

www.dukla.sk
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7. miesto

Šimon ŽDÁRSKY

K1, 500 m

11. miesto

Šimon ŽDÁRSKY

K1, 1 000 m
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VÝSLEDKY VŠC DUKLA BANSKÁ BYSTRICA 20. 6. – 16. 9. 2011

1.m. Peter Gelle

K2, 1 000 m

Majstrovstvá Európy juniorov

11.m. Ľubomír Hagara

C1, 20 m

Tallin (Estónsko) 21.-24.7.

5.m. Katarína Strmeňová

Szeged (Maďarsko)
18.-21.8.

10 000 m chôdza

Majstrovstvá sveta juniorov do 17r.
Lille (Francúzsko) 6.-10.7.

3. 7. 1941
Atle�ke sa začal venovať od roku 1956
v TJ Znojmo. Tu sa postupne vypracoval
do čs. dorasteneckej a juniorskej reprezentácie v behoch na 1500 a 3000 m.
Základnú vojenskú službu absolvoval
v Dukle Praha. V roku 1964 bol prijatý
do ďalšej služby. Vo Vyššom vojenskom učiliš� Otakara Jaroša vo Vyškove na Morave sa podieľal na vedení ŠD atle�ky. S týmto družstvom bol
v októbri 1965 premiestnený do Banskej Bystrice. Do vzniku samostatného Armádneho strediska vrcholového a výkonnostného športu 1. 9.
1967 pôsobili atlé� s futbalistami a postupne prichádzajúcimi ďalšími
športovými družstvami v rámci VÚ 1743 Banská Bystrica.
Počas 25 rokov pôsobenia v armádnom športe prešiel postupne funkciami inštruktora športu, trénera a viacerými organizačnými a štábnymi
funkciami.
Vysokoškolské vzdelanie získal štúdiom na PF v Banskej Bystrici.
V druhej polovici 60. rokov uplynulého storočia patril k popredným čs.
bežcom vo vytrvalostných disciplínach, najmä v maratóne.
V rokoch 1976 – 1980 vykonával funkcie vedúceho družstva a asistenta trénera futbalu ako kondičný tréner. Tu výrazne prispel k tomu, že po
10 rokoch futbalis� Dukly Banská Bystrica v roku 1977 opäť postúpili do
čs. 1. ligy.
V rokoch 1981 – 1986 pôsobil vo vedení ASVŠ Dukla Banská Bystrica
ako náčelník štábu. Koncom roku 1986 odišiel zo zdravotných dôvodov
do zálohy.
Po odchode do občianskeho života naďalej pracoval v športových
a telovýchovných funkciách na Okresnom a Krajskom útvare SZTK v Banskej Bystrici a okrem toho aj v AK UMB Banská Bystrica. Naďalej úzko
spolupracoval s vedením Dukly Banská Bystrica.
Za dlhoročné ak�vne telovýchovné a športové pôsobenie bol ocenený čestnými uznaniami mesta Banská Bystrica, SAZ, SZLH a Slovenského
olympijského výboru.

Aký bol najkrajší moment Vašej funkcionárskej kariéry?
Patril som od roku 1965 k zakladajúcim členom Dukly Banská Bystrica,
preto takých momentov počas môjho pôsobenia v armádnom vrcholovom športe bolo postupne celý rad. Najskôr po postupe družstva atlétov
do čs. celoštátnej ligy, súboj s družstvom Dukly Praha o 1. miesto v tejto
súťaži, keď na atle�ku v B. Bystrici chodilo viac ako 4000 divákov.
Pre nás, ktorí sme boli v Dukle B. Bystrica od samého začiatku, bolo dôležité a rozhodujúce potvrdenie správnos� nastúpenej cesty v kvalite
športovej prípravy, organizátorskej a riadiacej práce v ASVŠ. Najlepšiu
odpoveď nám prinášal stále viac rastúci počet medailí a úspechov na Európskych a svetových poduja�ach. K najúspešnejším športovcom tejto
doby v Dukle patrili športový strelec Ivan Némethy, skokani na lyžiach
Karel Kodejška (náš prvý majster sveta) a Jiří Parma, džudis� Jaroslav Kříž
a Vladimír Novák, atlé� Jozef Pribilinec, Pavol Blažek, Ivan Kováč a Jiří
Šišovský, moderný päťbojár Milan Kadlec, ako aj mnoho ďalších.
Osobne si vysoko vážim a cením zlatú olympijskú medailu z OH
v Moskve v roku 1980, získanú futbalistom Fra�škom Kunzom v družstve
Československa, keď som sa na jeho príprave v Dukle v B. Bystrici podieľal ako kondičný tréner.
Čo hovoríte na vývoj v DUKLE teraz?
Treba povedať, že súčasná DUKLA je výrazne iná ako Dukla „za našich
čias“. Duklu zo 70. – 80. rokov tvorilo až 140 vojakov základnej vojenskej
služby vybraných športových odvetví. Im sa umožňovalo, aby počas jej
trvania ďalej rozvíjali svoj športový talent. Najlepším z nich sa vytvárali
potrebné podmienky prija�m do ďalšej služby tak, aby mohli pokračovať
na ceste za ďalšími úspechmi na vrcholných športových poduja�ach. Výrazná pozornosť �ež bola venovaná výchove a príprave mládeže.
Súčasné VŠC DUKLA predovšetkým sústreďuje a vytvára podmienky
pre najlepších slovenských športovcov tých športových odvetví, v ktorých už dosahujú výsledky vysokej medzinárodnej úrovne.
Stále sa považujem za „Dukláka“ a preto som hrdý na každý úspech
našich armádnych športovcov na vrcholných Európskych a svetových súťažiach a na letných a zimných OH. Prajem si, aby týmto športovcom na
ich ceste za ďalšími úspechmi bolo zo strany štátu poskytované potrebné
všestranné zabezpečenie tak, aby sa i naďalej mohli vracať z vrcholných
súťaží s výraznými úspechmi a medailami.

Rio de Janeiro (Brazília)
18.-24.7.

5 000 m chôdza

4.m. Mar�na Hrašnová

kladivo

de� a ich rodičia (členovia občianskeho
združenia PONS), vedúca III. turnusu Elena
Beniačová

K1, 200 m

12.m. Mar�n Jankovec

K1, 500 m

Viverone (Taliansko) 4.9.

9.m. Mar�n Benák

oštep

Majstrovstvá Európy

1.m. Marián Jung

formula 500

10.m. Peter Horák

výška

2.m. Marián Jung

formula 500

1.m. Mar�kán, Sla�ovský

3x C1

1.m. Elena Kaliská

3x K1

2.m. Kučera – Bá�k

3x C2

7.m. Michal Mar�kán

C1
K1

Majstrovstvá sveta

Laufen (Nemecko) 19.9.
Vodný slalom

Londýn (Anglicko) 5.8.

3.m. Dana Velďáková

trojskok

Brusel (Belgicko) 16.9.

6.m. Dana Velďáková

trojskok

Majstrovstvá sveta

Medzinárodné preteky
Lignano (Taliansko) 25.6.

1.m. Jana Velďáková

diaľka

Ljubljana (Slovinsko

1.m. Jana Velďáková

diaľka

Čunovo 7.-11.9.

Nancy (Francúzsko) 25.6.

2.m. Mar�na Hrašnová

kladivo

7.m. Elena Kaliská

Budapešť (Maďarsko) 30.7.

2.m. Renáta Medgyesová

diaľka

9.m. Tomáš Kučera
- Ján Bá�k

C2

12.m. Alexander Sla�ovský

C1

Svetová univerziáda
13.m. Mária Czáková

20 km chôdza

11.m. Dana Velďáková

trojskok

14.m. Matej Tóth

20 km chôdza

Majstrovstvá Európy juniorov a U23

Majstrovstvá sveta
Daegu (Korea) 27.8.-4.9.

Banja Luka 14.-17.7.
(Bosna a Hercegovina)

IBU cup

Osrblie 15.-17.7.

1.m. Anastasia Kuzminová

LB, rýchlostné preteky

5.m. Pavol Hurajt

LB, s�hacie preteky

6.m. Pavol Hurajt

LB, rýchlostné preteky

Medzinárodné preteky
Wanaka (N. Zéland) 24.8.

3.m. Anastasia Kuzminová

42 km bežecké lyžovanie

Cyklis�ka

6.m. Patrik Tybor

bodovacie preteky

10.m. Patrik Tybor

hromadný štart

Torokszenmíklos
(Maďarsko) 6.8.

2.m. Patrik Tybor

jednotlivci

5.m. Matej Vyšna

jednotlivci

Plock (Poľsko) 19.-.20.8.

3.m. Matej Jurčo

jednotlivci

3.m. Matej Vyšna

jednotlivci

5.m. Matej Jurčo

jednotlivci

Šen-Čen (Čína) 12.-23.8.
Medzinárodné preteky

Kláštor pod Znievom 21.8.

Praha (Česko) 12.-14.7.

Londýn (Anglicko)

3.m. Milan Randl

do 90 kg

7.m. Marián Benkóczky

do 81 kg

5.m. Milan Randl

do 90 kg

Svetový pohár
Miami (USA) 2.7.

1.m. Milan Randl

do 90 kg

K1

8.m. Mar�n Halčin

K1

1.m. Michal Mar�kán

C1

13.m. Matej Kováč

dvojboj, do 94 kg

4.m. Richard Tkáč

do 77 kg

14.m. Terézia Sasaráková

dvojboj, do 53 kg

3.m. Miroslav Jurčo

BT 40 mix

4.m. Peter Pelach

BT 30+30

5.m. Jurčo, Pelach,
Plánovský

BT 30+30, družstvá

8.m. Peter Pelach

BT 40 mix

12.m. Jozef Gönci

LM 60

12.m. Robert Hosnédl

gr.-rímsky štýl, do 60 kg

10.m. Marián Mihálik

gr.-rímsky štýl, do 84 kg

8.m. Patrik Kraus

K1, zjazd

Svetová univerziáda
Šen-Čen (Čína) 12.-23.8.
Majstrovstvá Európy juniorov
Bukurešť (Rumunsko) 12.9.
Športová streľba
Majstrovstvá Európy

Zápasenie

Bukurešť (Rumunsko) 26.7.
Majstrovstvá sveta
Istanbul (Turecko) 12.-16.9.

5.m. Filip Štancel

do 90 kg

9.m. Milan Randl

do 90 kg

3.m. Pavol Kubena

do 73 kg

Majstrovstvá sveta
Paríž (Francúzsko 26.8.

C1

1.m. Elena Kaliská

Majstrovstvá sveta juniorov

Majstrovstvá Európy dorastencov
Co�onera (Malta) 25.-27.6.

1.m. Alexander Sla�ovský

Majstrovstvá sveta juniorov do 17r.

Svetové vojenské hry
Rio de Janeiro (Brazília)
18.-24.7.

C1, do 23 rokov

Vzpieranie

Belehrad (Srbsko) 2.-7.8.

Džudo

K1, do 23 rokov

6.m. Patrik Gajarský

Predolympijské preteky

Penang (Malazija) 5.7.

Svetová univerziáda

4.m. Mar�n Halčin

Svetový pohár

Biatlon

Puerto La Cruz
(Venezuela) 9.7.

ujímavé ceny – darčeky od DUKLY.
Ďakujeme za krásne športové poduja�e
všetkým organizátorom z DUKLY a asistentom, vážime si ich ochotu, trpezlivosť
a ľudskosť.

12.m. Andrej Divinec

Vodný motorizmus

14.m. Nikola Piliarová

Diamantová liga

Šen-Čen (Čína) 12.-23.8.

25

Majstrovstvá sveta

Atle�ka

Svetové vojenské hry

Zdeněk
Michna

Občianske združenie PONS pre ťažko zdravotne pos�hnuté de� v Banskej Bystrici organizuje pre �eto de� už niekoľko rokov letné denné tábory. Sú to vždy štyri týždenné
turnusy v mesiacoch júl – august. Dôležité
je pripraviť pre de� zaujímavý a podnetný
program, ktorý by ich odpútal od zdravotných problémov a vniesol im do života radosť a smiech.
Dňa 12. 8. 2011 pracovníci Vojenského
športového centra DUKLA Banská Bystrica – Silvia Cisáriková, Pavol Blažek a jeho
dcéra Zuzana Jamrichová zorganizovali pre
12-člennú skupinu zdravotne pos�hnutých
de� Paralympijské hry v areáli Športového
gymnázia na ul. Trieda SNP v Banskej Bystrici. Pripravili pre nich zaujímavé športové
disciplíny, primerané ich zdravotným pos�hnu�am. Za pomoci asistentov – dobrovoľníkov, študentov SŠ a VŠ, de� všetky
disciplíny úspešne zvládli. Potešili ich aj za-

informačný spravodaj VŠC DUKLA Banská Bystrica

Zjazd na divokej vode
Majstrovstvá sveta juniorov
Opava (Česko) 25.-31.7.

MT SNP
Banská Bystrica 20.8.

MT Brno (Česko) 17.9.

3.m. Dušan Hegadüs

do 90 kg

2.m. Matej Hajas

do 90 kg

3.m. Mar�n Jantek

do 60 kg

14.m. Samuel Piasecký

hrazda

2.m. Štefan Havlík

do 95 kg

Gymnas�ka
Svetový pohár
Gent (Belgicko) 4.9.
Kulturis�ka

Október:
14.10. 2011 - MS v kulturis�ke žien, Novy Sad, Srbsko
8.-16.10. 2011 - MS v športovej gymnas�ke – Tokyo, Japonsko
22.10.2011 – „Memoriál Juraja Ondra“ v modernom päťboji
– Banská Bystrica
22. - 23.10. 2011 - SP v plávaní, Berlín, Nemecko

Medzinárodná súťaž
Bajkal (Rusko) 13.8.

November:
18. – 20.11.2011 - ME do 23 rokov v jude – Baku
11. – 20.11.2011 - MS vo vzpieraní – Paríž Francúzsko
November 2011 - MS v kulturis�ke mužov Bombay, India

Rýchlostná kanois�ka
Majstrovstvá Európy juniorov a U23
Záhreb (Chorvátsko) 1.-3.7.

8.m. Šimon Žďársky

K1, 500 m, juniori

8.m. Ľubomír Beňo

K1, 200 m, U23

7.m. Šimon Ždársky

K1, 500 m

11.m. Šimon Ždársky

K1, 1 000 m

Majstrovstvá sveta juniorov
Brandenburg (Nemecko)
29.-31.7.

www.dukla.sk

December:
8. – 11.12.2011 - ME v plávaní v krátkom bazéne 25m – Šte�n, Poľsko

www.dukla.sk

V PRIESTOROCH VOJENSKÉHO ŠPORTOVÉHO CENTRA DUKLA
OTVORILI STARONOVÚ SÁLU OLYMPIJSKÉHO KLUBU BANSKÁ BYSTRICA

Banská Bystrica 23. júna (SOV) – Do hlavných osláv Olympijského dňa (23. júna)
na Slovensku, ktoré sa tohto roku uskutočnili v Banskej Bystrici, vhodne zapadlo otvorenie staronovej sály Olympijského klubu Banská Bystrica v priestoroch Vojenského športového centra DUKLA. Zúčastnilo sa na ňom niekoľko
desiatok ľudí, medzi nimi viacerí olympionici z regiónu na čele s olympijskými
víťazmi Jozefom Pribilincom a Anastasiou Kuzminovou. Prítomní boli aj viacerí
poprední predstavitelia Slovenského olympijského výboru a zástupcovia olympijských klubov Prievidze, Mar�na a Šiah. Medzi hosťami boli riaditeľ Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Peter Novotňák a viceprimátorka
Banskej Bystrice Katarína Čižmárová, ale aj primátor Šiah Tibor Löwy. Hos�teľmi príjemného popoludnia boli Robert Leitl, vtedy poverený vedením VŠC
DUKLA a teraz jeho riaditeľ, a predseda OK Banská Bystrica Mar�n Vrábel.
Olympijský klub v Banskej Bystrici patrí medzi najstaršie spomedzi 18 regionálnych olympijských klubov na Slovensku - otvorili ho v júli 1993. Pätnásť rokov
stál na jeho čele bývalý veliteľ Armádneho športového klubu Dukla Banská
Bystrica Ivan Čierny, ktorý sa na slávnostnom akte prihovoril prítomným ako
čestný predseda OK a zároveň predseda Združenia olympijských klubov SR.
Pripomenul, že po jeho odchode z veliteľskej funkcie nové vedenie DUKLY
utlmilo činnosť olympijského klubu, ktorý vtedy zároveň prišiel o sálu, slúžiacu
na spoločenské stretnu�a členov a na akcie klubu. Vyslovil veľké poďakovanie
Petrovi Korčokovi, ktorý bol riaditeľom VŠC DUKLA posledné dva roky (až donedávna) a z tejto pozície veľmi podporil znovuotvorenie klubovej sály.
Osobitnú atmosféru príjemnému stretnu�u dodalo úvodné vystúpenie známeho herca Juraja Sarvaša. Osemdesiatnik sa vyznal zo srdečného vzťahu k športu nielen v prípade seba, ale aj množstva svojich dávnych hereckých kolegov.
Slovami básnika Milana Rúfusa sa posťažoval, že „na ľudí sa zabúda“ a zmienil
viacero niekdajších skvelých športových osobnos�, o ktoré médiá dnes takmer
nezavadia. Keď potom predniesol slávnu Couber�novu „Ódu na šport“, pohladil dušu všetkých prítomných slovami. A ešte to zdupľoval slovami, že toto
skvelé dielo by malo byť dostupné vo všetkých slovenských školách.
Predseda OK Banská Bystrica a olympionik v atle�ke zo Soulu 1988 Mar�n Vrábel zdôraznil, že olympijský klub v meste pod Urpínom sa môže oprieť o obrovskú športovú tradíciu (z regiónu okolo Banskej Bystrice pochádza napríklad
vôbec prvý olympionik zo Slovenska Alojz Szokol, úspešný účastník OH 1896)
a silu VŠC DUKLA. Konštatoval, že veľkou úlohou klubu je propagovať olympizmus a šport medzi mládežou i celou verejnosťou, ale jedným dychom aj
upozorňovať na zhoršujúci sa stav mladej generácie. Vyslovil nádej, že novootvorená klubová miestnosť (s pútavou výzdobou) bude nielen miestom stretávania sa olympionikov, ale aj sieňou na prezentáciu úspechov i na vzdelávanie
mládeže. Ocenil záslužnú prácu množstva učiteľov. Uviedol, že mesto Banská
Bystrica bolo už dávno priekopníkom olympiády materských škôl, teraz je cieľom dosiahnuť v regióne podobný úspech aj s olympiádou základných škôl.
Prezident Slovenského olympijského výboru Fran�šek Chmelár zdôraznil nostalgiu chvíle, ktorú navodilo vystúpenie Juraja Sarvaša, ale aj fakt, že OK Banská Bystrica sa vracia do svojich niekdajších priestorov. Poďakoval sa doterajšiemu riaditeľovi VŠC DUKLA Petrovi Korčokovi, ktorý k tomu pootvoril dvere,
i jeho nástupcovi Robertovi Leitlovi za to, že jeho rozhodnu�e nespochybnil
a dvere zase nezavrel. F. Chmelár za veľkú úlohu všetkých prítomných označil
prilákanie mládeže naspäť k športu, na čom musia športové spolky pracovať
spoločne so školami, klubmi a hlavne so samosprávami. Prítomnosť predstaviteľov mesta i kraja na tejto slávnos� označil za pozi�vny signál a poďakoval
sa za ňu. „Olympijské medaily majú význam len vtedy, keď majú patričnú
odozvu v činnos� de� a mládeže,“ zdôraznil.
Súčasťou slávnostného aktu bolo aj odovzdanie vyznamenaní Slovenského
olympijského výboru členom OK Banská Bystrica. Bronzový odznak SOV si
z rúk prezidenta Fran�ška Chmelára prevzal dlhoročný organizátor a propagátor športových poduja� v regióne Jozef Ivan, Medailu SOV bývalý popredný
chodec Pavol Szikora a Ďakovný list SOV niekdajší dlhoročný tréner skokov na
lyžiach Miroslav Mar�nák.
Ľubomír Souček

www.dukla.sk

