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Editoriál
Nežijeme práve ľahké časy. Svet, Európa a Slovensko v nej sa zmietajú v kríze. Ekonomickej, politickej, filozofickej 
i morálnej. Stále viac sa spochybňujú hodnoty, tradície, mementá minulosti; stále nástojčivejšie nám chýbajú vzory, 
ideály, novodobí hrdinovia. Som hrdý na to, že práve rezort obrany môže takéto vzory ponúknuť – a to nielen na poli 
bojovom ako napríklad v Afganistane, ale aj v kolbištiach a arénach, v ktorých prebiehajú zápasy síce mierumilovnejšie, 
ale o to urputnejšie. Som hrdý na to, že reprezentanti VŠC DUKLA v týchto prestížnych súbojoch víťazia. Som pyšný 
na to, že len za posledné tri roky sa vitrína „duklianskych“ trofejí z majstrovstiev sveta a Európy rozrástla o vyše sto 
zlatých, strieborných a bronzových kusov, a doplnila tak celkovú zbierku na úctyhodných 706 medailí. To sú úspechy, 
pred ktorými treba naozaj sňať pomyselný klobúk. A nič na tom nemení ani fakt, že tento rok sme v Londýne mali väčšie 
očakávania, než aké sa naplnili – jediný bronz z letnej olympiády je v ére samostatnosti Slovenska pre VŠC DUKLA Banská 
Bystrica najchudobnejší výsledok. 

Vzory a idoly potrebujeme všetci – vnútri rezortu i za mimo neho. Nechať sa učičíkať úspechmi minulosti by bolo asi 
najistejšou cestou do zabudnutia. Preto sme pristúpili k dôslednej analýze stavu VŠC, ale aj výkonov všetkých vojenských 
reprezentantov. Preto som si nechal predložiť novú koncepciu rozvoja armádneho športu na roky 2012-2016. Jej prvú 
verziu, ktorú mi predložilo vedenie DUKLY, som nechal prepracovať, pretože vôbec nereflektovala na súčasný stav 
v oblasti športu a jeho rozvoj. Verím, že nová verzia tohto dokumentu bude reálnejšie odrážať potreby DUKLY a jej 
športovcov. Pretože je v záujme nás všetkých prijať opatrenia a stanoviť postupy tak, aby sa vrcholový armádny šport 
dostal tam, kam aj vďaka podpore zo strany rezortu obrany a štátu musí patriť.

Martin Glváč 
minister obrany SR
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Vojenské športové centrum DUKLA Banská 
Bystrica si pripomína 45 rokov činnosti

Slovenskí vojenskí športovci v rámci Československa dlho pôsobili a zís-
kavali úspechy v strediskách na českom území. Medzi najvýznamnejšie 
postavy tohto obdobia patrili olympijskí víťazi v boxe Július Torma a Ján 
Zachara, pričom športové reprezentácie mali vo svojom strede mnohých 
vynikajúcich športovcov zo Slovenska. V bývalom Armádnom telocvič-
nom klube v rokoch 1948 – 1953, v Ústrednom dome armády v rokoch 
1953 – 1963 či v Dukle Praha v rokoch 1963 – 1967, taktiež v menších 
VTJ Dukla sa viac či menej uplatnili slovenské športové talenty. Až eman-
cipačné úsilie v politickom „odmäku“ v šesťdesiatych rokoch 20. storočia 
bolo korunované zriadením armádnych stredísk Dukla aj na Slovensku. 
Najprv v roku 1967 v Banskej Bystrici a v roku 1969 v Trenčíne. Dnes sú 
oba vojenské športové kluby v spoločnom Vojenskom športovom centre 
DUKLA Banská Bystrica. Tento športový gigant si pripomína 45 rokov čin-
nosti, čo je príležitosť pripomenúť najvýznamnejšie úspechy vojenských 
športovcov, veľkou mierou sa podieľajúcich na histórii športu na Sloven-
sku. 

Míľniky Armádneho strediska
po Vojenské športové centrum

Štruktúra vojenského športu na Slovensku prešla viacerými peripetiami 
a reorganizáciami, ktoré boli viac či menej k jeho prospechu. Prvým bolo 
Armádne stredisko, v ktorom sa športovalo i vojenčilo, pričom veľa vecí 
sa robila takrečeno „za pochodu“. Zriadením ASVŠ Dukla v roku 1974 do-
stal vrcholový šport vo vtedajšej Čs. armáde dôležité kvalitatívne impul-
zy, čo sa prejavilo v personálnych i materiálnych podmienkach. K ďalším 
zmenám prišlo po udalostiach v novembri 1989. Vrcholným orgánom sa 
v roku 1990 stala Správa telesnej výchovy a športu Čs. armády. Po vzni-
ku samostatnej Slovenskej republiky došlo k ďalšej reorganizácii a v roku 
1994 k zmene názvu na Armádny športový klub Dukla s podriadenosťou 
Ministerstvu obrany SR. Od 1. januára 2006, po ďalšej transformácii, fun-
guje Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica, ktoré zastrešuje 
aj Trenčín. V súťažiach po vojenskej linke štartovali športovci Dukiel v sú-
ťažiach SKDA v rokoch 1967 – 1990, v súťažiach CISM za ČSFR od roku 
1991 a za samostatné Slovensko od roku 1993.

ŠPORTOVÝ GIGANT JUBILUJE
V priebehu 45 rokov viac ako 40 športov

Počas štyridsaťročnej existencie Dukiel vo všetkých formách stredísk 
v Banskej Bystrici i v Trenčíne mali vojenskí športovci obrovský rozsah 
v podobe viac ako štyridsať odvetví. Zapísali sa tak nezmazateľne do po-
vedomia širokej verejnosti. Vo VŠC DUKLA Banská Bystrica v súčasnos-
ti pôsobia tieto športové oddiely: atletika, biatlon, cyklistika (Trenčín), 
džudo, rýchlostná kanoistika (Trenčín), športová streľba, vodný slalom 
(Liptovský Mikuláš), vzpieranie, zápasenie a rôzne (karate, kulturistika, 
lyžovanie, moderný päťboj, plávanie, vodný motorizmus, športová gym-
nastika, zjazd na divokej vode).
V Banskej Bystrici pôsobili športy: futbal (od roku 1993 samostatne FK 
Dukla), jachting, lukostreľba, z lyžovania behy, skoky a lyžovanie na tráve, 
z motorizmu autokros a motokros, orientačný beh, orientačné potápa-
nie, sánkovanie, silový trojboj, šerm, športová gymnastika, tenis, triat-
lon a vodné pólo. V Trenčíne zanikli športy: armwrestling (pretláčanie 
rukou), basketbal, box, z cyklistiky krasojazda, hádzaná, ľadový hokej 
(od roku 1993 samostatný HC Dukla), jachting, jazdectvo, kick-box, orien-
tačný beh, silový trojboj, skialpinizmus, spoločenské tance, stolný tenis, 
šach, šerm, športová gymnastika, triatlon, veslovanie a volejbal.

1 – Družstvo rýchlostnej kanoistiky 1971
2 – Družstvo vzpierania 1969
3 – Družstvo skokanov na lyžiach 1972
4 – Družstvo atlétov 1970
5 – Družstvo biatlonu 1979
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Najviac olympionikov má atletika

Vôbec prvými olympionikmi boli v roku 1968 dvaja športovci: na zimných 
OH v Grenobli štartoval lyžiar – zjazdár Jaroslav Janda a na letných OH 
v Mexico City hral futbalista Ladislav Petráš. Odvtedy štartovalo na do-
terajších olympiádach 147 vojenských športovcov v 16 športoch, pričom 
ide o spoločný počet Dukiel z Banskej Bystrice i Trenčína. Jednotlivé špor-
ty mali doteraz tieto počty olympionikov: atletika 35, cyklistika 18, biat-
lon 18, rýchlostná kanoistika 12, vodný slalom a lyžovanie po 11, džudo 
9, vzpieranie 7, moderný päťboj a zápasenie po 5, ľadový hokej 4, pláva-
nie 3, športová streľba a športová gymnastika po 3 futbal 2 a jachting 1.

Štrnásť športovcov získalo 20 medailí

Kto najviac šíril olympijskú slávu športovej Dukly? Prvým olympijským 
víťazom bol cyklista Anton Tkáč v šprinte v Montreale 1976. Na rovna-
kých OH bol Bohumil Starnovský členom strieborného družstva moder-
ných päťbojárov. Futbalista František Kunzo hral vo víťaznom mužstve 
ČSSR na OH 1980 v Moskve. Na tých istých OH získal džudista Vladimír 
Kocman bronzovú medailu v ťažkej hmotnosti. Atlét Jozef Pribilinec do-

Olympijská sláva športovej Dukly
Do jedinečnej histórie novovekých olympiád, práve 116-ročnej, sa nezanedbateľne zapísali i vojenskí športovci zo Slo-
venska. Od zriadenia vrcholového športu v rezorte bývalej Čs. armády v roku 1967 až po terajší útvar, podliehajúci Mi-
nisterstvu obrany SR, uplynulo len 45 rokov. Za ten čas získali športovci Dukly 20 olympijských medailí. 

šiel víťazne do cieľa chodeckej „dvadsiatky“ na OH 1988 v Soule. V tomto 
juhokórejskom meste získal striebornú medailu ďalší atlét Jan Železný 
v hode oštepom. Na zimných OH sa podieľali Jiří Parma a František Jež 
ako členovia bronzového družstva skokanov na lyžiach roku 1992 v Al-
bertville. Na OH 1996 v Atlante, po prvý raz pre samostatné Slovensko, 
získali vojenskí športovci tri medaily: zlatú Michal Martikán vo vodnom 
slalome (C-1), striebornú v rýchlostnej kanoistike Slavomír Kňazovický 
(C-1) a bronzovú Jozef Gönci v športovej streľbe v ľubovoľnej malokalib-
rovke na 60 rán. Dvakrát bol „strieborný“ singlkanoista Michal Martikán 
na ďalších OH 2000 v Sydney a OH 2004 v Aténach. V Aténach opäť vy-
strieľal bronzovú medailu Jozef Gönci, avšak vo vzduchovej puške na 60 
rán. Vodná slalomárka Elena Kaliská (K-1) bola po súťaži vo vodáckom 
areáli Helliniko pri Aténach dekorovaná zlatou medailou ako vôbec prvá 
Slovenka v histórii. V roku 2008 na olympijských hrách v Pekingu získali 
zlaté medaily vodní slalomári Elena Kaliská v K1 a Michal Martikán v C1. 
Biatlonistka Anastasia Kuzminová pre DUKLU vybojovala zlatú medailu 
na zimných olympijských hrách vo Vancouveri v roku 2010 v rýchlostných 
pretekoch a pridala striebornú medailu v stíhacích pretekoch. Na tých is-
tých olympijských hrách doplnil kolekciu bronzovou medailou biatlonista 
Pavol Hurajt v pretekoch s hromadným štartom. Na olympijských hrách 
v Londýne získal bronzovú medailu Michal Martikán v C1. Pre Martikána 
je to už piata olympijská medaila z piatich olympiád. 

1 – Jozef Pribilinec
2 – Michal Martikán
3 – Anton Tkáč
4 – Elena Kaliská
5 – Anastasia Kuzminová
6 – František Kunzo
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Z 292 svetových medailí je 87 zlatých

Kritérium svetovosti patrí pre športovcov DUKLY medzi prioritné, veď 
práve tým spĺňajú hlavný cieľ. Celkove má doteraz DUKLA 292 medailí 
z majstrovstiev sveta a z nich je 87 zlatých, delí sa o ne 67 v seniorských 
a 20 v juniorských kategóriách. Ako sa na tituloch podieľajú jednotlivé 
oddiely VŠC DUKLA: rôzne 40, vodný slalom 19, športová streľba 7, cyk-
listika 8, športová streľba 7, biatlon 5, vzpieranie a zápasenie po 3, rých-
lostná kanoistika 2. Majstra sveta doteraz nemajú z ostatných športov 
atletika a džudo To však neznižuje reprezentantov uvedených športov 
a ich výsledky v celej 45-ročnej histórii.

Najvyššie vodní slalomári a Michal Martikán

Ako prezrádza štatistika, najväčšími „zberateľmi“ medailí z majstrovstiev 
sveta sú oddiely rôzne 99, vodný slalom 45 a biatlon 38. Do povedomia 
sa najviac zapísali títo športovci – majstri sveta: Michal Martikán (vodný 
slalom), Jana Purdjaková (kulturistika), Ján Šutek – Štefan Grega (zjazd 
na divokej vode), Anton Tkáč (cyklistika), Martin Tešovič (vzpieranie). Pri 
tejto príležitosti si zaslúžia zmienku majstri sveta, ktorí sú tiež pojma-
mi vo svojich športoch: Ján Germánus (armwrestling), Vladimír Vačkář 
– Miroslav Vymazal, Vítězslav Vobořil – Roman Řehounek (všetci cyklis-
tika – tandemy), Jaroslav Horváth a Igor Kočiš (obaja kulturistika), Peter 
Jurčík a Karol Janouš (obaja rádioorientačný beh), Jozef Gönci (športová 
streľba).

Bilancia z majstrovstiev Európy: 313 medailí

Skutočne impozantné číslo predstavuje už počet 124 titulov majstrov 
Európy, ktorý zahŕňa kategórie dospelých i juniorov. Len málo športov 
v Dukle doteraz nie je ozdobených zlatou medailou z vrcholných súťaží 
nášho kontinentu. Poradie úspešnosti jednotlivých odvetví podľa počtu 
získaných titulov: rôzne 34, vodný slalom 33, športová streľba 18, vzpie-
ranie 14, biatlon 10, atletika 6, rýchlostná kanoistika po 4, džudo a zá-
pasenie po 2, parašutizmus 1. Seniorských titulov z tohto počtu je 82 
a juniorských 42. Z celkového počtu 706 medailí športovcov Dukly z OH, 
MS a ME je 394 z majstrovstiev Európy.

Z vrcholných vojenských súťaží 257 medailí

Športovci Dukly majú ešte jednu skúšku svetovosti na špeciálnych vo-
jenských šampionátoch. V predošlom režime v rámci súťaží Športového 
výboru spriatelených armád SKDA (v rokoch 1958-1989), v nových poli-
tických a spoločenských podmienkach v súťažiach Medzinárodnej rady 
vojenského športu CISM (od roku 1991). V prvých súťažiach, ktorými 
boli Letné resp. Zimné spartakiády spriatelených armád a Majstrovstvá 
spriatelených armád získali športovci Dukly 121 medailí. Na doterajších 
Svetových vojenských hrách stáli Duklisti na stupňoch v 22 prípadoch 
a na Majstrovstvách sveta CISM to bolo v 40 prípadoch, čo predstavu-
je celkom 62 medailí. Na vojenských „olympiádach“ všetkých druhov 
tak reprezentanti Dukly B. Bystrica (aj s Trenčínom) získali celkom 183 
medailí. Súčet vojenských medailí spolu s 706 medailami z OH, MS, MS 
juniorov, ME, ME juniorov tak predstavuje číslo 889.

Najslávnejšie mená z vojenských „olympiád“

Uspieť na vojenských „olympiádach“, neraz doslova v olympijskej kon-
kurencii, bolo a je stále veľmi ťažké. Víťaz má taktiež veľké renomé, pre-
to si vojenskí šampióni z Dukly zaslúžia osobitnú zmienku. V súťažiach 
SKDA takými boli atléti Peter Suchán (kros), Martin Vrábeľ (kros), Július 
Ivan (110 m cez prekážky) a Jozef Pribilinec (chôdza), biatlonista Peter 
Zelinka, cyklisti Milan Puzrla, Zdeněk Dohnal, Anton Tkáč, Vendelín Kve-
tan a tandem Radek Valenta – Pavel Martínek, džudisti Ján Gregor a Jiří 
Hubálovský, lyžiari – skokani Karel Kodejška, Jozef Rusko, Ján Jelenský, 
Ladislav Dluhoš, Peter Číž a zjazdár Bohumír Zeman, rýchlostný kanoista 
Ladislav Nagy, športoví strelci Ivan Némethy (pištoľ), Adolf Jakeš (puš-
ka), vzpierač Dušan Poliačik, zápasníci Miroslav Janota, Vladislav Bojko, 
Dušan Masár, Tibor Jankovics a Petr Stehel (všetci gréckorímsky štýl). V 
súťažiach CISM „pozlátili“ svoje výkony takí športovci, ako atléti Róbert 
Štefko (kros), Igor Kováč (110 m cez prekážky), Milan Haborák (guľa) 
a Miloslav Konopka (kladivo), cyklista Matej Jurčo, džudisti Marek Ma-
tuszek a Zoltán Pálkovács, plavec Ľuboš Križko (znak), vzpierač Martin 
Tešovič a zápasník Attila Bátky (gréckorímsky štýl).

Spracované podľa textov
Miroslava Hazuchu

Ako Dukla dobývala svet
Dosiahnuť na medailu na majstrovstvách sveta v akomkoľvek športovom odvetví – to pasuje medailistu na najvyššie 
miesta hierarchie, to prekonáva iba olympijský úspech. Vo svetovej konkurencii sa športovci Vojenského športového 
centra Dukla Banská Bystrica uplatnili vo svojej 45-ročnej histórii výrazne. Pri jubilejnom bilancovaní VŠC DUKLA je ak-
ceptované spoločné zastrešenie i s Trenčínom, zaradené sú teda i medaily tamojšieho klubu. 

1 – Milan Kadlec – medailista z majstrovstiev sveta a Európy v modernom päťboji
2 – Igor Kováč – medailista z majstrovstiev sveta v atletike
3 – Vladimír Vačkář – Miroslav Vymazal – majstri sveta v dráhovej cyklistike 
4 – Martin Tešovič – majster sveta vo vzpieraní
5 – Ivan Némethy – medailista z majstrovstiev Európy v športovej streľbe
6 – Jaroslav Horváth – majster sveta v kulturistike
7 – Jiří Parma – majster sveta v skokoch na lyžiach
8 – Pavol Blažek – majster Európy v atletike 
9 – Ján Šutek – Štefan Grega – majstri sveta v zjazde na divokej vode
10 – Jaroslav Katriňák – medailista z majstrovstiev sveta v motokrose
11 – Attila Bátky – medailista z majstrovstiev sveta v zápasení
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Prierez našou históriou
Dukla Banská Bystrica

1965 do Banskej Bystrice premiestnili prvé armádne športové 
družstvo – futbal 

1965 príchod AŠD atletika

1966 príchod AŠD lyžovanie - skok

1966 vznikla športová rota v rámci vojenského útvaru – veliteľ roty 
kpt. Vladimír KOVAČIČ

1967 vzniklo Armádne stredisko AS ako samostatný útvar 
do AS premiestnili AŠD džudo

1968 

veliteľ AS Dukla pplk. Imrich GIBALA
do AS premiestnili AŠD vzpieranie 
Prvý účastník zimných olympijských hier – Jaroslav JANDA- 
zjazdové lyžovanie
Prvý účastník olympijských hier – Ladislav PETRÁŠ - futbal

1969 do AS premiestnili AŠD športová gymnastika zo ZŤU Bratisla-
va 

1970 

do organizačnej štruktúry AS sa pričlenilo AŠD vodné pólo 
v Žiline
v Liptovskom Mikuláši – Okoličnom začala sa budovať odlú-
čená základňa AŠD : biatlon, moderný päťboj, šerm, športová 
streľba

1972 Veliteľ AS Dukla mjr. Karel ČERNÝ

1973
Prvý medailista MS – Karel KODEJŠKA – lety na lyžiach 
Prvá medaila ME – Ivan KOVÁČ, Jozef SAMBORSKÝ, 
Ján ŠIŠOVSKÝ – atletika, štafeta 4x 2kolá, hala 

1974 AS dostalo štatút „Stredisko vrcholového športu“ ASVŠ

1975 Prvý majster sveta – Karel KODEJŠKA – lety na lyžiach 

1976 Prvý olympijský medailista – Bohumil STARNOVSKÝ
– moderný päťboj 

1977 Veliteľ ASVŠ Dukla pplk. Jozef NAGY

1978 Prvý juniorský majster Európy – Karel PURKERT – džudo 

1979 Prvý medailista MS juniorov – Jozef SKALNÍK – biatlon 

1980 Prvý olympijský víťaz – František KUNZO – futbal 

1982 Veliteľ ASVŠ Dukla pplk. Vladimír KOVAČIČ

1985 vzniklo Stredisko vrcholového športu mládeže SVŠM

1986 Veliteľ ASVŠ Dukla pplk. Ondrej ZELEŇANSKÝ

 1986 Prvý majster Európy – Jozef PRIBILINEC – atletika 
Prvý medailista ME juniorov – Vladimír KOCMAN – džudo

1990 Veliteľ ASVŠ Dukla pplk. Ivan ČIERNY

1991 Čsl. armáda sa stala členom „Medzinárodnej rady vojenské-
ho športu“ CISM

1994 
 

Reorganizácia ASVŠ a zmena názvu na Armádny športový 
klub AŠK
vznikli nové AŠD športová streľba a vodný slalom
Prvý juniorský majster sveta – Michal MARTIKÁN
– vodný slalom

1995 Prvé zlato zo Svetových vojenských hier
– Igor KOVÁČ - atletika 

1996 

Prvá olympijská medaila v ére samostatnosti Slovenska
– Jozef GÖNCI – športová streľba
Prvá zlatá olympijská medaila v ére samostatnosti Sloven-
ska – Michal MATRIKÁN – vodný slalom

2001 Riaditeľ AŠK Dukla Ľubomír ROŠKO

2004 Prvá zlatá olympijská medaila Slovenky v histórii novodo-
bých  o olympijských hier – Elena KALISKÁ – vodný slalom

2006 Vznik Vojenského športového centra Dukla Banská Bystrica

Prierez našou históriou
Dukla Trenčín

1969 vznik Armádneho strediska Dukla Trenčín
prvý veliteľ pplk. Emil BELLA

1974
AS dostalo štatút „Stredisko vrcholového športu“ ASVŠ 

Prvý majster sveta – Anton TKÁČ – dráhová cyklistika

1976
Prvý olympijský víťaz – Anton TKÁČ – dráhová cyklistika
Prvý medailista MS juniorov – Ladislav KOVACS – vzpieranie
Prvý medailista ME juniorov – Ladislav KOVACS - vzpieranie

1979 veliteľ ASVŠ pplk. Dušan ČIKEL

1982 veliteľ ASVŠ pplk. Rudolf VILČEK

1983
Prvý medailista ME – Jozef SCHWENDTNER – zápasenie

Prvý juniorský majster sveta – Jozef SCHWENDTNER
- zápasenie

1985 vzniklo Stredisko vrcholového športu mládeže SVŠM

1987 Prvý juniorský majster Európy – Richard MATEJKA
- zápasenie

1988 veliteľ ASVŠ pplk. Ján VLČKO 

1994
reorganizácia ASVŠ a zmena názvu na Armádny športový klub 
AŠK

Prvý majster Európy – Ján GERMÁNUS – silový trojboj

1995 veliteľ AŠK plk. František LACKO

1996
Prvá olympijská medaila v ére samostatnosti Slovenska pre 
Duklu Trenčín – Slavomír KŇAZOVICKÝ
– rýchlostná kanoistika

1999 veliteľ AŠK mjr. Ľubomír VACEK

2006 Vznik Vojenského športového centra Dukla Banská Bystrica

Prierez našou históriou
VŠC DUKLA Banská Bystrica

2006 riaditeľ VŠC DUKLA Ľubomír ROŠKO

2008
Zisk dvoch zlatých medailí na olympijských hrách v Pekingu 
zásluhou Eleny KALISKEJ a Michala MARTIKÁNA vo vodnom 
slalome

2009 riaditeľ VŠC DUKLA Peter KORČOK

2010 Prvá zlatá olympijská medaila Slovenky na zimných olympij-
ských hrách – Anastasia KUZMINOVÁ – biatlon

2011 riaditeľ VŠC DUKLA Robert Leitl

2012
riaditeľ VŠC DUKLA Dušan Poláček

Michal MARTIKÁN získal na svojej piatej olympiáde piatu 
medailu 2-2-1 

1 – Výprava Dukly na svetové vojenské hry 1995 Rím
2 – Igor Kováč – 1. miesto SVH 1995 Rím
3 – Plavci na MS CISM 2002
4 – Matej Tóth – medalista zo SVH 2007 Hyderabad 
5 – Slávnostný nástup na SVH 2007 Hyderabad 
6 – Biatlon na ZSSA 1979 v Zakopanom 
7 – Róbert Štefko – medailista z MS CISM v krose 

1 2

3

4

5

6
7
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Zdeněk ČADEK,
Zoltán BALÁŽ,
Matúš JANCEK
– športová streľba

2. miesto LM 60, družstvá
Akademické majstrovstvá sveta Kazaň, 
Rusko 5. – 9. 9.

 Klaudio FARMADIN
– karate

1. miesto kumite, do 80 kg
Majstrovstvá sveta Carrera 3. – 4.11.

Peter GELLE
– rýchlostná kanoistika

3. miesto K2, 1 000 m
Majstrovstvá Európy Záhreb 22. – 25. 6.

8. miesto K2, 1 000 m
Olympijské hry Londýn 27. 7. – 12. 8.

Peter GELLE,
Martin JANKOVEC
– rýchlostná kanoistika

6. miesto K4, 1 000 m
Olympijské hry Londýn 27. 7. – 12. 8.

Jana GEREKOVÁ,
Miroslav MATIAŠKO,

Matej KAZÁR
– biatlon

3. miesto letný biatlon, miešané štafety
Majstrovstvá Európy Osrblie 27. – 29. 7.

Ľubomír HAGARA
– rýchlostná kanoistika

6. miesto C1, 200 m
Olympijské hry Londýn 27. 7. – 12. 8.

Štefan HAVLÍK
– kulturistika

2. miesto do 100 kg
Majstrovstvá Európy Santa Susanna 5. – 6. 5.

VYHLÁSENIE NAJLEPŠIEHO ŠPORTOVCA
REZORTU MINISTERSTVA OBRANY SR 2012

 
Je tu koniec roka 2012 a VŠC DUKLA Banská Bystrica môže bilancovať.

Počas slávnostného večera 19. decembra vyhlási najlepších športovcov v rezorte Ministerstva obrany SR.
Pre lepší prehľad Vám ponúkame zoznam nominovaných športovcov

a ich najväčšie úspechy v tomto roku.
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Marián JUNG
– vodný motorizmus

1. miesto formula 500
Majstrovstvá sveta Boretto 8. – 9. 9.
1. miesto O-700
Majstrovstvá sveta Štúrovo 22. – 23. 9

Elena KALISKÁ
– vodný slalom

3. miesto 3x K1
Majstrovstvá Európy 
Augsburg 10. – 13. 5.

Matej KAZÁR
– biatlon

3. miesto letný biatlon stíhacie preteky
Majstrovstvá Európy Osrblie 27. – 29. 7.

Igor KOČIŠ
– kulturistika

1. miesto do 70 kg
Majstrovstvá sveta Guayaquil 10. – 11.11

Michal KOŠUT
– vodný motorizmus

3. miesto formula 350
Majstrovstvá Európy Laufen 15. – 16. 9.

3. miesto formula 250
Majstrovstvá Európy Laufen 15. – 16. 9.

Anastasia KUZMINOVÁ
– biatlon

2. miesto letný biatlon rýchlostné preteky
Majstrovstvá Európy Osrblie 27. – 29. 7.

2. miesto letný biatlon stíhacie preteky
Majstrovstvá Európy Osrblie 27. – 29. 7.

István LÉVAI
– zápasenie

1. miesto gréckorímsky štýl, do 60 kg
Majstrovstvá Európy Belehrad 7. – 11. 3.

Martina HRAŠNOVÁ
– atletika

2. miesto hod kladivom
Majstrovstvá Európy Helsinky
28. 6. – 1. 7.
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Alexander SLAFKOVSKÝ
– vodný slalom

1. miesto 3x C1
Majstrovstvá Európy Augsburg 10. – 13. 5.

Jana PURDJAKOVÁ
– kulturistika

1. miesto do 55 kg
Majstrovstvá sveta Bialystok 6. – 7. 10.

Matej RUSNÁK
– rýchlostná kanoistika

3. miesto C1, 5 000 m
Majstrovstvá Európy Záhreb 22. – 25. 6.

Michal MARTIKÁN
– vodný slalom

1. miesto 3x C1
Majstrovstvá Európy Augsburg 10. – 13. 5.

Alexander SLAFKOVSKÝ
– vodný slalom

1. miesto C1
Svetový pohár – celkový víťaz

Matej TÓTH
- atletika

8. miesto 50 km chôdza 
Olympijské hry Londýn 27. 7. – 12. 8.

Veronika ZUZULOVÁ
– zjazdové lyžovanie

2. miesto Are slalom 10.3.
2. miesto Schladming slalom17.3.
3. miesto Kranjska Gora slalom 22.1.
Svetový pohár v lyžovaní

Michal MARTIKÁN
– vodný slalom

3. miesto C1, 
Olympijské hry Londýn 27. 7. – 12. 8.



www.dukla.sk www.dukla.sk

16 174/2012 4/2012informačný spravodajca VŠC DUKLA Banská Bystrica informačný spravodajca VŠC DUKLA Banská Bystrica

Jakub GRIGAR
– vodný slalom

3. miesto 3x K1, juniori
Majstrovstvá Európy Solkan 5. – 9. 9.

Marko GURECKA
– vodný slalom

3. miesto 3x C1, juniori
Majstrovstvá Európy Solkan 5. – 9. 9.

Miroslav URBAN
– vodný slalom

3. miesto 3x K1, juniori
Majstrovstvá Európy Solkan 5. – 9. 9.

Martin MRAČNA
– vodný slalom

3. miesto 3x C1, juniori
Majstrovstvá Európy Solkan 5. – 9. 9.

Igor MICHALOVIČ
Jakub TOMKO

– vodný slalom

2. miesto 3x C2, juniori
Majstrovstvá Európy Solkan 5. – 9. 9.

Miroslav URBAN
– vodný slalom

1. miesto K1, juniori
Majstrovstvá sveta Wausau 11. -15. 7.

Martin HALČIN
– vodný slalom

1. miesto K1, do 23 rokov
Majstrovstvá Európy Solkan 5. – 9. 9.
3. miesto 3x K1, do 23 rokov
Majstrovstvá Európy Solkan 5. – 9. 9.

Jakub GRIGAR
– vodný slalom

3. miesto K1, juniori
Majstrovstvá sveta Wausau 11. -15. 7.
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BIALYSTOK 7. októbra (SITA) - Slovenka Jana Purdjaková sa 
stala rekordný deviatykrát majsterkou sveta v kulturistike. Na 
víkendovom šampionáte v poľskom Bialystoku triumfovala 
v kategórii do 55 kg a obhájila vlaňajší titul.

Pretekárka banskobystrickej DUKLY vyhrala svetový šampionát 
premiérovo v roku 2000 vo Varšave a potom trikrát za sebou v Santa 
Susanne (2003, 2004, 2005), v roku 2006 skončila druhá a ďalšie 
dve prvenstvá potom pridala v rokoch 2007 a 2008. v roku 2009 
MS vynechala, lebo štartovala na ME v Bratislave a Svetových hrách 
v neolympijských športoch v Kao-hsiungu na Taiwane (obe súťaže 
vyhrala). V posledných troch rokoch však Purdjaková opäť zvíťazila. 
Tentoraz však neobhájila absolútne prvenstvo, predstihla ju víťazka 
súťaže nad 55 kg Renee Campbellová z Veľkej Británie. Najúspešnejšia 
účastníčka svetových šampionátov - amatérov v histórii priznala, že 
najčerstvejší titul získala najľahšie zo všetkých, ktoré má doteraz na 
konte. „Už pri rozcvičovaní som videla, že titul majsterky sveta by mi 

KULTURISTIKA MS: PURDJAKOVÁ
ZÍSKALA REKORDNÝ DEVIATY TITUL

nemal uniknúť. Súperky boli slabšie pripravené, navyše, z rôznych 
dôvodov v Bialystoku chýbali v mojej hmotnostnej kategórii Srbky 
a Rusky, ktoré sa minulý rok na MS predviedli v dobrom svetle,“ 
uviedla 36-ročná rodáčka z Popradu. „Ak by som v Poľsku nezískala 
titul majsterky sveta, bola by som veľmi sklamaná. Mala by som celý 
rok o čom uvažovať,“ zdôraznila úspešná slovenská reprezentantka, 
ktorá na súťažné pódiá chce nastupovať ešte niekoľko sezón. 
„Kedysi dávno som povedala, že mojím cieľom je vyhrať jedenásť 
titulov majsterky sveta, lebo 11. júna som sa narodila. Teraz ich 
už mám na konte deväť, ale ak mi bude zdravie slúžiť, chcela by 
som pokračovať aj ďalej a neobmedzovať sa iba métou jedenástich 
prvenstiev. Všetko bude závisieť od môjho zdravia a chuti trénovať, 
lebo motiváciu ešte stále mám,“ uviedla Purdjaková. Slovenka podľa 
vlastných slov súťaží na svetových šampionátoch v podstate sama so 
sebou. „Možno aj preto sa tak dobre pripravujem, lebo nerada by 
som na šampionáte vyhorela. Robím všetko preto, aby som bola 
s výkonom spokojná,“ dodala Purdjaková.

Bratislava (SITA) - Slovenskí reprezentanti v kulturistike aj na MS 
v Ekvádore potvrdili, že stále patria k absolútnej svetovej špičke. Päť 
predstaviteľov slovenskej kulturistiky dokázalo v dejisku MS 2012 
vybojovať tri medaily, z toho dve zlaté. Majstrom sveta v kategórii 
do 70 kg sa už šiestykrát v kariére stal 36-ročný člen VŠC DUKLA Igor 
Kočiš. V ekvádorskej Guayaquile vyhral kategóriu do 70 kg. Druhé zlato 
pre farby SR pridal v hmotnosti do 90 kg 39-ročný Marián Čambal. 
Titul majstra sveta v superťažkej hmotnosti nad 100 kg sa nepodarilo 
obhájiť Rastislavovi Solárovi, ktorý si v Ekvádore vybojoval striebro. 
Reprezentanti SR získali na majstrovstvách sveta v kulturistike od roku 
1993 celkovo už 31 cenných kovov, z toho 13 zlatých (bilancia 13 - 11 - 7).
 
„Máme za sebou najúspešnejšie majstrovstvá sveta v histórii 
samostatného Slovenska. Ešte nikdy sa nám na svetovom šampionáte 
nepodarilo získať dve zlaté a jednu striebornú medailu,“ konštatoval 
po návrate vedúci slovenskej výpravy na MS a prezident Slovenskej 
asociácie kulturistiky, fitnes a silového trojboja (SAKFST) Milan Čížek. 
Podľa šéfa slovenských kulturistov čerstvo dosiahnutý úspech je o to 
cennejší, že sa oň zaslúžilo iba päť kulturistov. Na MS 2012 štartovalo 
celkovo 173 účastníkov z 33 krajín.
Igor Kočiš, ktorý si na MS majstrovský titul vybojoval už v rokoch 2001, 
2002, 2003, 2005 a 2011, dominoval v najpočetnejšie obsadenej 
kategórii šampionátu, v ktorej sa predstavilo až 29 kulturistov, z toho 
piati Egypťania. „Tohtoročný šampionát sa začal o deň skôr ako býva 

IGOR KOČIŠ SA STAL ŠIESTYKRÁT
V KARIÉRE MAJSTROM SVETA

zvykom, takže celý deň pred súťažou som strávil v kolotoči sauna, 
vaňa, sauna, vaňa. Musel som upravovať hmotnosť, pretože počas letu 
do Ekvádoru som mal štyri kilá nad povolený limit. Do začiatku mojej 
súťaže som sa však dostal na požadovanú hmotnosť. Moja forma teda 
gradovala v pravý čas,“ vrátil sa k dianiu na šampionáte jediný zástupca 
Európy v tejto hmotnostnej kategórii. Keďže Igor Kočiš sa v minulosti 
už viackrát pokúšal štartovať v kategórii do 75 kg, novinárov zaujímalo, 
kedy do tejto kategórie prestúpi definitívne.
„Ak by som chcel uspieť v kategórii do 75 kg, musel by som celý rok byť 
zdravý. A to sa mi v poslednom čase nedarí. Aj teraz možno pôjdem 
na operáciu s boľavým kolenom. Uvidím, čo na moje bolesti povedia 
lekári. Prípravu na MS mi sťažovali bolesti ramena, preto som nemohol 
trénovať s vyššími hmotnosťami. Som veľmi rád, že som získal zlato 
práve v kategórii do 70 kg, lebo sa mi v priamom súboji podarilo zdolať 
Brazílčana Santosa, ktorý nedávno vyhral Arnold Classic. Jeho skalp 
je veľmi cenný,“ vysvetlil skúsený slovenský pretekár dôvody, prečo 
v hmotnosti do 75 kg bol doteraz na MS dvakrát druhý a raz tretí.

„Aby sa teraz pri formovaní novej koncepcie štátnej podpory športu 
nestalo to, že veľké športy pohltia malé a neolympijské. Lebo naše 
úspechy už takmer dve desaťročia potvrdzujú, že kulturistika patrí 
k výkladnej skrini slovenského športu. A to aj napriek tomu, že sme 
malý a neolympijský šport,“ konštatoval Milan Čížek.
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Kapitánka Špotáková podruhé armádní 
sportovkyní roku

Oštěpařská královna z olympiády v Londýně kapitánka Barbora Špotá-
ková se stala vítězkou ankety o nejlepšího armádního sportovce roku 
2012, která byla vyhlášena poslední říjnový den v Domě armády Praha. 
Jak už se stalo poslední roky tradicí, byl při této příležitosti pokřtěn i 
nástěnný „duklácký“ kalendář s fotografiemi Jana Saudka na příští rok 
a kronika úspěchu Zlatý lesk z Londýna. 

Ve sportovním resortu armády vyhrát anketu „o nejlepšího“ není snad-
né. O titul se ucházeli hned tři zlatí z olympiády v Londýně - Kulhavý, Svo-
boda a Špotáková. Nakonec se vítězkou stala, a o 41 bodů moderního 
pětibojaře poručíka Davida Svobodu porazila, obhájkyně zlata z Pekin-
gu oštěpařka Barbora Špotáková. Pravděpodobně obhajoba a vítězství 
v Diamantové lize pomohla k zopakování prvenství z roku 2008. „Musím 
říct, že i já bych neskromně vybrala sebe, poznala jsem na vlastní kůži, že 
obhájit zlato je desetkrát těžší a klukům budu za čtyři roky držet palce,“ 
přiznala šampionka. 

Třetí místo obsadil biker Jaroslav Kulhavý, čtvrté zbylo na dalšího medai-
listu, stříbrného skifaře z Londýna, kapitána Ondřeje Synka. Nejlepším 
kolektivem se pak stal bronzový čtyřkajak ve složení nadpraporčík Jan 
Štěrba, Daniel Havel, vojín Lukáš Trefil a vojín Josef Dostál. Nejlepším 
trenérem byl vyhlášený kouč oštěpařů major Jan Železný a nejlepším 
juniorem dráhový cyklista Dukly Brno Jakub Vývoda. 

Výsledky ankety Armádní sportovec roku 2012: 
1. Špotáková (atletika) 1371 b., 2. Svoboda (moderní pětiboj) 1330, 3. 
Kulhavý (horská kola) 1270, 4. Synek (veslování) 1044, 5. Veselý (atletika) 
776, 6. Hilgertová (vodní slalom) 514, 7. Sychra (sportovní střelba) 347, 
8. Melich (atletika) 239, 9. Maslák (atletika) 214, 10. Holuša (atletika) 
179. 

Armádní kolektiv roku 2012: 
1. Štěrba, Havel, Trefil, Dostál (rychlostní kanoistika, K4) 1387, 2. Januš, 
Nikl, Jonáš (sportovní střelba) 804, 3. Volf, Štěpánek (vodní slalom, C2) 
760. 

Armádní sportovní centrum DUKLA
- resortní středisko Ministerstva obrany ČR

Osobnosti z Nebe slávy 

Kalendář s portréty olympijských medailistů a talentů armádního spor-
tu vytvořený k 65. výročí vzniku armádního vrcholového sportu (1. října 
1948) při tiskové konferenci, která předcházela slavnostnímu večeru, 
sektem pokřtil ministr obrany Alexandr Vondra, ředitel ASC Dukla plu-
kovník Jaroslav Priščák, trojnásobný olympijský vítěz oštěpař major Jan 
Železný, držitel dvou stříbrných olympijských medailí skifař nadporučík 
Ondřej Synek a zlatí z londýnské olympiády - moderní pětibojař poručík 
David Svoboda a biker Jaroslav Kulhavý.

Ministr Vondra ještě před křtem nejdříve poděkoval Janu Saudkovi, že 
spolupráci s Duklou nevzdává, ale že v ní pokračuje. „Zatímco já jsem vel-
ký sportovní fanda, moje manželka ne. Zato je ale fanynkou kalendářů 
Dukly od Saudka, o ten je vždycky velká rvačka. Chtějí ho po mně žena i 
děti a včera se „grémium“ usneslo, že toto je nejlepší a nejpovedenější 
kalendář. Zobrazení vynikajících sportovců dnešních dnů, ale i z minulos-
ti, symbolizuje propojení tradice Dukly se současností,“ zhodnotil kalen-
dář, který vyšel v nákladu 5 000 kusů.

Popáté se do fotografování pustil světoznámý fotograf Jan Saudek. Na 
šestadvaceti stranách černobílého kalendáře zachytil 44 legend a osob-
ností a hvězd, které reprezentovali armádní vrcholový sport v období 
od ATK 1948 až po Duklu a rok 2012. Na 52 černobílých fotografií sa-
mostatných portrétů i společných fotografií, pořízených v ateliéru před 
„plesnivou zdí“se sešlo celkem 31 olympijských medailistů, z toho 14 
olympijských vítězů (tři vícenásobní), kteří přivezli dohromady 47 nej-
cennějších kovů, dalších osm jsou nejlepší sportovci či mistři světa 
a Evropy, dva medailisté z MS a předseda Českého olympijského výbo-
ru.

Na zadní stranu kalendáře Jan Saudek napsal:

Byl to fantastický raut! Ale počkat! Počkat! Všichni si myslí, že raut je 
nějaká žranice – to zase prrr… Omyl. Ve slovníku je psáno: „Setkání vy-
brané společnosti.“ No – to bych prosil! Taky že jo!
 Chtěl jsem tedy portrétování pojmout jako velkou společenskou udá-
lost: dámy ve večerních toaletách, důstojní gentlemani ve střízlivých 
tmavých kabátcích – žádné svaly, dresy, pot a nezměrné úsilí potřebné 
k dosažení vrcholu by neměly být patrné – nu, některým se můj vzkaz, 
má koncepce, nějak nedoručila, a tak přijeli v kostkovaných košilích 
jako kovbojové na rodeo, ale pořád to byli oni: výkvět naší reprezen-
tace. Bývá opatrnickým zvykem nikoho zvlášť nejmenovat, ale když já 
musím: Jaroslav Holík přišel po strašné operaci, statečný a nezlomný 
chlapák – a předvedl mi jednou pro vždy, co je odvaha, bojovnost a sil-
ná vůle, kterou ostatně měl vždycky – jemu jsem vděčný za to, že mi 
ukázal, jak naše drobné starosti jsou k smíchu před lidskou velikostí. 
Ještě něco: všichni, od mladičké dívky Evy Samkové až po milovanou 
Danu dámu Zátopkovou měli něco jedinečného: uměli to, co já neu-
mím. A byli nejlepší. Nabral jsem z nich obrovskou sílu a hluboce, po 
slovansku se před nimi skláním. 
    A teď aby to znělo trochu vznešeně: přirovnávám ten společný por-
trét k nebi plnému hvězd, k oslnivé obloze. Viděl jsem tam hvězdy te-
prve vycházející, ale i už trvale zářící na tom mém nebi – a pár jich bylo 
té největší velikosti – to byli ti, které u nás každý zná.
Na tohle nebe Slávy se já nikdy nedostanu, ale směl jsem se tam dívat 
– a to stačí.

Jan Saudek
dělník fotografie

Podruhé, už jako součást slavnostního večera, kalen-
dář Dukla 2013 pokřtili všichni armádní medailisté 
z londýnské olympiády, ředitel ASC Dukla a fotograf 
Jan Saudek s Pavlou Hodkovou.

Zlatý lesk z Londýna,
kronika úspěchu 

Nabízí zážitky, emoce a pocity ze zákulisí, které ne-
ukázaly ani televizní kamery a nepopsali novináři. 
Přináší nejen fakta, která si historie pamatuje, ale 
také zachycuje atmosféru v rozhovorech, reportá-
žích a příbězích z londýnských sportovišť i Českého 
domu… 

To je nová kniha o 180 stranách a 445 fotografiích 
Ivany Roháčkové a Eduarda Erbena s texty kolektivu autorů, celá v gra-
fickém ztvárnění Andrey Bělohlávkové. Kroniku olympijského úspěchu 
pokřtil ministr obrany Alexandr Vondra spolu s místopředsedou pro 
olympismus Českého olympijského výboru Josefem Dovalilem a bronzo-
vou posádkou čtyřkajaku z Londýna Janem Štěrbou, Lukášem Trefilem, 
Danielem Havlem a Josefem Dostálem. 
„Kniha Zlatý lesk z Londýna bude mnoha generacím připomínat jednu 
z nejúspěšnějších olympiád nejen z pohledu armádního sportu. Vždyť 
příslušníci ASC Dukla získali pět z deseti medailí české výpravy. Tři z nich 
byly zlaté… To je pětasedmdesát procent z celkového počtu českých 
zlatých. Londýnská olympiáda je nejlepší důkaz o významu a postavení 
armádního sportu,“ ocenil a uklidnil sportovce v barvách Dukly, kteří 
reprezentují a připravují se v resortním armádním středisku ministr 
obrany Alexandr Vondra. „Duklu nedáme! Jsem stoprocentně přesvěd-
čen, že Armádní sportovní centrum Dukla je velmi důležité jak pro Čes-
kou republiku, tak koneckonců pro Armádu České republiky,“ dodal. 

Slavnostní večer pak pokračoval
dalšími bloky vyhlašování:

Ministr Alexandr Vondra předal dodatečně dvojnásobné olympijské ví-
tězce kajakářce Štěpánce Hilgertové Vyznamenání Zlatá lípa ministra 
obrany ČR. 

Rytířem armádního sportu byl pasován a meč z rukou ředitele armád-
ního centra plukovníka Priščáka převzal autor kalendářů Dukla od roku 
2009 až 2013 fotograf Jan Saudek. 

Poprvé byla zařazena anketa Sportovec armády České republiky. Gene-
rálmajor Miroslav Žižka ocenil nejlepšího sportovce svobodníka Milana 

Wursta, druhou rotmistryni Markétu Janatovou a třetího v pořadí poru-
číka Michala Škobrtala. 

Nejlepším házenkářem Dukly Praha byl zvolen Milan Kotrč. Nejlepším 
volejbalistou Dukly Liberec Petr Pešl. 

Nejlepšími sportovci UNIASK ČR biker z ASC Dukla Ondřej Cink a fotba-
lista FK Dukla Praha Marek Hanousek, nejlepším trenérem Josef Kubica, 
trenér mládeže TJ Dukla Liberec. 

Dlouhý večer návštěvníkům vyhlášení zpříjemnil zpěvák Tomáš Klus, býva-
lý mládežnický medailista v moderním pětiboji a kolega Davida Svobody.

Text a foto: Ivana Roháčková
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Vo štvrtok, 22. novembra, sa vo všetkých reštauráciách McDonald´s 
uskutočnila charitatívna akcia McHappy Day. Už deviaty rok spoločnosť 
McDonald’s organizuje na celom svete ten istý deň akciu, v ktorej 
mnohé známe tváre – herci, speváci, moderátori, športovci - predávajú 
zákazníkom reštaurácií hranolčeky a symbolické pomocné ruky. 
V Banskej Bystrici svojou účasťou a aktívnym prístupom k tejto dobrej 
veci už tradične pomohájú aj športovci VŠC tentoraz nie na športovom 
poli, ale v kuchyni a za pokladňami reštaurácie hájili olympionici Mirka 
Syllabová, Milan Randl, Peter Horák a Matej Toth spolu s trénerom 
Radovanom Mišíkom. K nim sa pridali futbalisti FK Dukla, reprezentanti 
do 21 rokov Jakub Považanec, Marek Hlinka a Norbert Gyömbér.

„Tejto akcie som sa zúčastnil už tretí rok. Vždy veľmi rád príjmam 
pozvanie od vedenia reštaurácie a rád pomôžem. Aj tento rok som 
sa pri obsluhe dosť zapotil. Za malú chvíľu sa zorientovať v celej 
ponuke a obsluhovať ľudí čo najrýchlejšie, aby boli spokojní, bolo dosť 
stresujúce. Ale na druhej strane, aspoň malou časťou sme prispeli 
nadácii zarobiť niekoľko eur, ktoré pôjdu na pomoc chorým deťom, a to 
samozrejme teší,“ hodnotil akciu zo svojho pohľadu náš chodec Matej 
Toth.

Polovica tržieb z predaja zemiakových hranolčekov poputuje na účet 
neziskovej organizácie Ronald McDonald House Charities na pomoc 
detským pacientom. Na tento účel bude použitý aj celý výťažok z predaja 
samolepiek tzv. „Pomocných rúk“, ktoré si zákazníci mohli zakúpiť vo 
všetkých reštauráciách McDonald‘s od 20. do 27. novembra. 

VŠC DUKLA a FK DUKLA
sa spojili pre dobrú vec

Charitatívna akcia je už tradične spojená so Svetovým dňom detí, ktorý 
pripadá každý rok na 20. novembra. Práve v tento deň v roku 1959 OSN 
prijala Deklaráciu práv dieťaťa.

„McDonald´s chce aj tento rok pomôcť deťom a ich rodinám, ktoré sa 
ocitli v ťažkej životnej situácii. McHappy Day v našich reštauráciách 
posilňuje dobročinný odkaz značky McDonald’s u našich zákazníkov,“ 
vysvetľuje Alexander Schramm, generálny riaditeľ spoločnosti 
McDonald´s pre ČR a SR a dodáva, že práve vďaka McHappy Day sa 
minulý rok podarilo na dobrú vec vyzbierať 43 486 EUR. 

McDonald’s venuje prostriedky získané v tento deň v prospech Ronald 
McDonald House Charities po celom svete. Na Slovensku pôjdu peniaze 
na konto neziskovej organizácie Ronald McDonald House Charities, na 
zlepšenie podmienok pobytu v detských klinikách pre malých pacientov 
a ich rodiny. „Doposiaľ sme na Slovensku otvorili 18 nadštandardných 
izieb - 9 v Banskej Bystrici spolu s Ligou proti rakovine, 3 v nemocnici na 
Kramároch, 6 v Detskej nemocnici v Košiciach a 1 v Nových Zámkoch,“ 
vysvetľuje aktivity neziskovej organizácie jej riaditeľka Drahomíra 
Jiráková. Z prostriedkov Ronald McDonald House Charities tiež zakúpili 
potrebné lekárske prístroje pre detskú ortopédiu Nemocnice v Žiline, 
modulárny monitorovací prístroj pre detskú kliniku Fakultnej Nemocnice 
v Trnave a monitorovacie prístroje pre detské oddelenie Fakultnej 
Nemocnice v Nitre. Pripravuje sa tiež otvorenie ďalších nadštandardných 
izieb v bratislavskej Detskej nemocnici na Kramároch. 

nrtm. Matej Tóth

Športovci VŠC DUKLA Banská Bystrica absolvovali netradičnú besedu. 
Poslucháčmi boli totiž choré deti z Detskej fakultnej nemocnice 
v Banskej Bystrici. Svoje zážitky porozprávali malým pacientom 
Martina Halinárová, bývalá vynikajúca biatlonistka, účastníčka piatich 
olympijských hier a medailistka z majstrovstiev sveta, Matej Tóth, náš 
úspešný chodec, víťaz svetového pohára a 8. z posledných OH v Londýne 
na 50km, ktorých doprevádzal Pavol Blažek, majster Európy v chôdzi. 
Medzi divákmi boli deti zo všetkých oddelení vo veku od 4 do 15 rokov, 
ale aj sestričky a učiteľky zo školského zariadenia. Počas vyše hodinovej 
besedy sa deti takmer ani nenadýchli. Zaujala ich hlavne inštruktáž 
streľby v podaní vicemajsterky sveta na reálnej súťažnej zbrani, ktorú 
si deti mohli aj poťažkať. Takisto pozorne sledovali praktickú ukážku 
chôdze a vysvetlenie pravidiel chôdze od jedného z najlepších svetových 
chodcov súčasnosti. Zaujímavé rozprávanie o športovej kariére, zážitkoch 
v športe, olympijských myšlienkach a skúsenostiach, okorenila aj mini 
autogramiáda a možnosť zavesiť si na krk medaily zo svetových podujatí.
Čo je hlavné, po besede odchádzali deti s úsmevom na tvári a Dukláci 
s pocitom, že ich aspoň takto podporili v boji so zákernými chorobami. 
Ich pobyt v nemocnici však ešte nekončil. 

DUKLÁCI PRINIESLI ÚSMEV
DO NEMOCNICE

Najintenzívnejšie prežívali návštevu Martiny a Mateja dve dievčatá 
z onkologického oddelenia, ktoré boli najskôr smutné, lebo sa nemohli 
zúčastniť kvôli liečbe na besede. Keď „neprišiel Mohamed k hore, prišla 
hora k Mohamedovi“ a naši športovci ich prekvapili priamo na izbe. 
O to väčšie bolo ich nadšenie. Radosť v ich očiach tak prebila aj bolesť 
a vyčerpanie z ťažkej choroby.
Za ten pocit tie dve hodiny času určite stáli!

Matej Tóth

www.dukla.sk

informačný spravodajca VŠC DUKLA Banská Bystrica



www.dukla.sk www.dukla.sk

24 254/2012 4/2012 informačný spravodajca VŠC DUKLA Banská Bystrica

Tibor KISS
9.12.1952 - športová streľba

Do DUKLY prišiel v roku 1978 ako športovec. 
Po skončení športovej kariéry pôsobil 
v stredisku mládeže ASVŠ Dukla Banská 
Bystrica. V deväťdesiatych rokoch, keď bolo 
znovu založené armádne športové družstvo 
športovej streľby, bol ustanovený ako jeho 
hlavný tréner. Jeho najväčšie úspechy, ako 
trénera skupiny pištoliarov, sú medaily 
z majstrovstiev Európy zverencov Miroslava Marka a Juraja Tužinského, 
z ktorých sa práve Juraj Tužinský zúčastnil Olympijských hier v Londýne.

Ľubomír ROŠKO
9. 10. 1962 - atletika

Bol výborným skokanom do výšky, kde jeho 
najlepším výkonom je prekonanie výšky 225 
cm. V roku 1987 narukoval do Dukly Banská 
Bystrica, kde po ukončení športovej kariéry 
pôsobil ako tréner a neskoršie hlavný tréner 
atletiky. Je zakladateľom Banskobystrickej 
latky. V rokoch 2002 – 2009 pôsobil ako riaditeľ VŠC DUKLA. V súčasnosti 
je náčelníkom odboru športu – hlavný tréner VŠC.

Peter MRÁZ
13. 11. 1952 - vodný slalom

Päť rokov hral vrcholovo hokej. Vo vodnom 
slalome bol v K1 majstrom SR, štvrtým na 
majstrovstvách ČSSR a dva roky v širšom 
reprezentačnom tíme vodných slalomárov. 
Do DUKLY prišiel v roku 1994 ako tréner. Ako 
tréner sa tiež zúčastnil šiestich olympijských 
hier. Jeho najúspešnejšia zverenkyňa Elena 
Kaliská bola na OH dvakrát zlatá (2004 
a 2008). V roku 2008 dostal Zlaté kruhy SOV, päťkrát bol Najlepší tréner 
SZKDV. V súčasnosti je hlavným trénerom ŠO vodný slalom. 

Peter BENEDIK
21.11.1947 – futbal 

V roku 1970 - 1973 pôsobil ako odborný 
asistent na VŠ veterinárnej, kat. telesnej 
výchovy, 1973 - 1998 bol futbalistom a neskôr 
trénerom v Dukle Banská Bystrica, 1998 - 
1999 v Celticu Glasgow, šéftréner v športovej 
škole J. Vengloša, od 2000 športový manažér 
futbalu, tréner, 1981 - 1983 tréner mládeže 
slovenskej reprezentácie, 1982 - 1989 tréner 
mládeže československej reprezentácie, 1993 - 1995 tréner Slovensko 
20, Slovensko „B“. Prednášal na konferenciách FIFA a UEFA, publikoval 
v novinách a odborných časopisoch (Tréner, Tip, Štart, Gól a i.) a v 
zborníkoch doma i v zahraničí. Člen Lions Clubu v Banskej Bystrici, člen 
rady časopisu Závislosť.

Jubilanti VÝSLEDKY VŠC DUKLA BANSKÁ BYSTRICA 24.9. – 28.11.2012

Atletika

Medzinárodné preteky

Chiasso (Švajčiarsko) 
13.-14.10.

1.m. Patrik Spevák 10 km chôdza

3.m. Miroslav Úradník 10 km chôdza

Biatlon

Svetový pohár

Östesund (Švédsko)
25.11.-2.12

11.m. Gereková, Kuzminová, 
Matiaško, Kazár mixštafeta

13.m. Miroslav Matiaško vytrvalostné preteky

17.m. Matej Kazár vytrvalostné preteky

Cyklistika

Slovenský pohár v cyklokrose

Dubnica 18.11. 1.m. Adam Gavenda cross country

Bánovce nad Bebravou 2.m. Adam Gavenda cross country

Džudo

Medzinárodný turnaj

Split (Chorvátsko)
28.-30.9.

1.m. Marek Pentka do 60 kg

1.m. Miroslav Dzúr do 90 kg

Majstrovstvá Slovenska

Pezinok 27.10.

1.m. Matúš Milichovský do 81 kg

1.m. Marek Pentka do 60 kg

1.m. Dušan Hegdus do 90 kg

1.m. Martin Jantek do 66 kg

Gymnastika

Majstrovstvá Slovenska

Košice 17.-18.11.  2.m. Samuel Piasecký

Karate

Majstrovstvá sveta

Carrara (Taliansko)
3.- 4.11. 1.m. Klaudio Farmadín kumite, do 80 kg

Kulturistika

Majstrovstvá sveta

Bialystok (Poľsko) 6.-7.10. 1.m. Jana Purdjaková do 55 kg

Guayaquil (Ekvádor) 
9.-11.11. 1.m. Igor Kočiš do 70 kg

Moderný päťboj

Majstrovstvá Slovenska

Banská Bystrica
10.-11.11.

1.m. Matúš Mendrej päťboj, juniori

2.m. Barbora Tomková päťboj, juniorky

Plávanie

Medzinárodné preteky

Jihlava (Česká republika) 
2.-4.11.

1.m. Miroslava Syllabová 50 m voľný spôsob

2.m. Miroslava Syllabová 100 m voľný spôsob

2.m. Daniel Vácval 200 m prsia

3.m. Daniel Vácval 50 m prsia

Vzpieranie

Akademické majstrovstvá sveta

Eilat (Izrael) 7.-11.11 7.m. Eleonóra Gogorová do 75 kg

Zápasenie

Majstrovstvá Slovenska v gréckorímskom štýle

Trenčín 2.-3.11.

1.m. Maté Hencz do 96 kg

1.m. Filip Köszeghy do 120 kg

1.m. Vojtech Jakus do 84 kg

1.m. István Lévai do 66 kg

1.m. Attila Lévai do 74 kg

Zjazdové lyžovanie

Svetový pohár

Soelden (Rakúsko) 27.10. 9.m. Adam Žampa obrovský slalom

Levi (Fínsko) 10.-11.11. 5.m. Veronika Zuzulová slalom

Aspen (USA) 25.11. 11.m. Veronika Zuzulová slalom
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