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PÍSALI HISTÓRIU DUKLY ...

Karel Kodejška

skoky na lyžiach, majster sveta

František Kunzo
futbal, olympijský víťaz

Bohumil Starnovský
moderný päťboj,
olympijský medailista

Vítěslav Vobořil,
Roman Řehounek

Anton Tkáč

cyklistika, olympijský víťaz

Ivan Némethy

streľba, medailista z majstrovstiev
sveta a Európy

Pavel Petřikov

džudo, medailista
z majstrovstiev sveta a Európy

Jan Železný

atletika, olympijský medailista

Vladimír Kocman

džudo, olympijský medailista

Jozef Pribilinec

atletika, olympijský víťaz

Jiří Parma

skoky na lyžiach, majster sveta

Vladimír Vačkář,
Miroslav Vymazal
cyklistika, majstri sveta

cyklistika, majstri sveta
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Máme za sebou obdobie, keď väčšina našich športovcov absolvovala vrcholné podujatia tohtoročnej sezóny. Na niektorých svetových a európskych súťažiach som mal možnosť sa zúčastniť a
zažiť nezabudnuteľné chvíle v kruhu našich športovcov. Výkony športovcov vo vodnom slalome
na ME v Čunove a MS v Tacene, biatlonistov na ME v letnom biatlone v Osrblí, džudistov na nami
organizovanom podujatí Turnaj SNP v Banskej Bystrici potešili nielen mňa či „Duklákov“, ale azda
každého športového fanúšika.
Radosť zo športových úspechov však náhle, bez prípravy, prerušila nešťastná udalosť, ľudská
tragédia. Pri návrate z turnaja zahynul pri dopravnej nehode náš kolega, celým svojím srdcom
športovec, vynikajúci džudista, bojovník a priateľ, Zoltán Pálkovács. Mal všetky predpoklady kvalifikovať sa na svoju tretiu olympiádu a dosiahnuť ešte nejeden športový či osobný úspech.
Ďakujeme Ti Zolo za všetky radostné chvíle, ktoré sme aj vďaka Tebe mohli prežívať...
Česť Tvojej pamiatke, odpočívaj v pokoji...

O B S A H

PaedDr. Peter Korčok, PhD.
riaditeľ VŠC DUKLA Banská Bystrica
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STRIEBRO A BRONZ
GELLEHO A OSTRČILA Z MS
Bronz Mariána Ostrčila
POZNAŇ
21.
augusta
(SITA)
Slovenský reprezentant
v rýchlostnej kanoistike
Marián Ostrčil z DUKLY
Trenčín, ktorý si vo finále
C1 mužov na 5000 metrov
na 38. majstrovstvách sveta
v poľskej Poznani vybojoval
bronzovú medailu, bol po úspešných
pretekoch veľmi šťastný a spokojný. „Som rád, že
sa mi na týchto náročných pretekoch podarilo
vybojovať si medailu. Je to krásna odmena za
všetku drinu, ktorú som tento rok v príprave
na svetový šampionát podstúpil. Tento bronz je
dôkazom toho, že moje úsilie malo zmysel a chuť
pracovať na sebe mi priniesla osoh,“ povedal
zverenec trénera Slavomíra Kňazovického.
Dvadsaťdeväťročný rodák z Bratislavy sa už po prvom kilometri dostal do skupinky troch - štyroch
pretekárov, ktorí diktovali tempo. „Celú trať som
ťažil z dobrého štartu, pri ktorom som sa vyhol
zvyčajným kolíziám. Bolo vidieť, kto má koľko
natrénované, kto môže stáť na stupni víťazov.
Pred pretekmi som sa vôbec nezaťažoval úvahami o želanom umiestnení, pretože na takej
dlhej trati sa môže všeličo stať,“ reagoval Marián Ostrčil na otázku, na čo si pred súťažou na
poznanskom jazere Malta trúfal. „Vedel som, že
budem súťažiť s pretekármi, ktorí ma v minulosti
zdolali. Veľkým favoritom bol Verch z Nemecka,
Bouza zo Španielska, či Kanaďan Hall, ktorý má
bronzovú medailu z olympiády. Na štarte bol
silný Ukrajinec, ako aj niektorí ďalší pretekári,
ktorí si robili väčšiu chuť na medailu ako ja. Pre-

to som nečakal, že už po tom prvom kilometri
sa štartové pole tak jasne rozdelí,“ tvrdil Marián
Ostrčil.
Do Poznane neprišiel Ostrčila tentoraz povzbudiť
jeho otec Jaroslav, bývalý prezident Slovenského
zväzu rýchlostnej kanoistiky, ale iba brat Mário,
ktorý ešte nedávno patril k úspešným rýchlostným kanoistom - maratóncom. „Pred súťažou mi
dal nejaké rady, urobil mi na lodi menšie úpravy,
aby mi ju tak nezatápala voda. Veľmi mi pomohol. Najmä radami a skúsenosťami. Darmo, veď
on jazdil maratón, tak vedel, čo treba na takej
dlhej trati robiť, čomu sa na nej treba vyhnúť,“
chválil bratovu pomoc čerstvý bronzový medailista z MS 2010 a pokračoval: „Samozrejme, že som
na trati prekonal aj krízu. Najmä posledné dva
okruhy pred cieľom som sa dosť trápil, vypadol
som z prvej trojky a trvalo mi dosť dlho, kým
som to všetko predýchal. Chytil som však druhý
dych a moje sily stačili na to, aby som si to krásne tretie miesto vybojoval.“

Senzačné striebro pre SR
zásluhou Gelleho
POZNAŇ 22. augusta (SITA) - Slovenská výprava
získala ďalšiu medailu. Nečakane sa o ňu postaral kajakár Peter Gelle v K1 mužov na 500 m, keď

skončil druhý a patrí mu striebro. Je to len druhá
slovenská medaila v kajakárskom singli v ére štátnej samostatnosti. Tú prvú získal ešte v roku 1993
na šampionáte v Kodani Attila Szabó v K1 na 10
000 m, kde skončil tretí.
Dvadsaťšesťročný kajakár DUKLY Trenčín výborne
odštartoval a od začiatku sa držal medzi najlepšími. Na medzičase v polovici trate bol na tretej pozícii, v závere dokázal o 44 tisícin sekundy (0,044)
zdolať Kanaďana Adama van Köverdena. Za víťazným Švédom Andersom Gustafssonom zaostal
o 0,504 s. Dvadsaťdvanásobný majster Slovenska
už postupom medzi deviatku najlepších dosiahol
svoj životný úspech, medaila je obrovským, ale
pre Slovensko veľmi príjemným prekvapením.
„Je to senzácia,“ neskrýval radosť a prekvapenie aj ústredný tréner slovenskej reprezentácie
Pavel Blaho a pokračoval: „Podal veľmi dobrý,
odvážny a sebavedomý výkon. Tak sa má jazdiť
na majstrovstvách sveta. Priznám sa, Peter bol
takým naším tajným želiezkom. A pritom ešte
pred mesiacom sme neboli vôbec rozhodnutí, že
bude štartovať v tejto disciplíne. Do poslednej
chvíle nevedel, že skončil druhý. Dozvedel sa to
až tesne pred odovzdávaním medailí. Veľké poďakovanie patrí najmä jeho osobnému trénerovi
Radovi Šimočkovi, odviedli spolu výbornú robotu,“ dodal hlavný reprezentačný tréner.

Peter Gelle

Marián Ostrčil (vpravo)
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2. miesto

Peter GELLE

K1, 500 m

3. miesto

Marián OSTRČIL

C1, 5 000 m

11. miesto Marián OSTRČIL

C1, 1 000 m

13. miesto Ľubomír HAGARA

C1, 1 000 m

18. miesto Ľubomír BEŇO

K1, 500 m

Peter GELLE,
18. miesto
Tomáš MARTÍNEK

K2, 1 000 m
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IV. Akademické MS v rýchlostnej kanoistike Poznani
POZNAŇ 29. augusta (SITA) - Peter Gelle sa stal v nedeľu akademickým majstrom sveta v singlkajaku na 500 metrov. Dvadsaťšesťročný odchovanec
štúrovskej kanoistiky po sobotňajšom striebre na 1000 metrovej trati zvíťazil v nedeľu s náskokom 1,192 sekundy pred Stewartom Murrayom z Austrálie, bronz si vybojoval Arťom Konoňuk.

INTERVIEW S PETROM GELLE
1. V prvom rade gratulujeme k úžasnému výsledku. Verili ste si pred MS, že
máte na medailu?
Vôbec som nečakal takýto výsledok nakoľko som štartoval K1 – 500 m iba ako
doplnkovú disciplínu. Moja hlavná trať bola K2 na 1000 m, ktorá je olympijská.
Ale aj napriek vyradeniu z OH sa aj na tejto trati pozbierala obrovská konkurencia a ja by som nikdy nečakal, že by som sa medzi nich vedel už zaradiť a nie to
získať medailu.
2. Podľa vyjadrení trénerov, bol pre Vás veľký úspech už účasť vo finále. Ako
ste vnímali postup Vy?
Bola to pre mňa doplnková disciplína, ale som chcel dobre účinkovať, nakoľko
som na tejto trati už nepretekal od 2007-ho. V rozjazde som sa stretol so silným nemeckým reprezentantom, za ktorým som aj došiel do cieľa. Aj keď už to
trocha naznačovalo dobrú formu, tak som sa nenechal uniesť, predsa to bola
len rozjazda a každý ide s rezervou. Semifinále som vychytil relatívne fajn, aj
keď v takejto silnej konkurencii sa o tom dá len ťažko hovoriť a nakoľko som
mal na štarte problém, tak som ani nepomýšľal na postup do finále. Na štarte
som ostal visieť na štartovacom bloku a hneď som chytil zásek asi dvoch lodí
a v prvom momente som si myslel, že už je to pasé. Ale povedal som si, že keď
som už tu, tak musím zo seba dostať všetko. Nakoniec sa to ukázalo ako dobrá
taktika - zozadu som sa začal postupne dostávať dopredu a na posledných 200
m mi ostalo dostatok síl ešte raz to nakopnúť a vďaka tomu som sa dostal až na
druhé miesto a mal istý postup do finále. V cieli som bol sám veľmi prekvapený,
že to dopadlo až takto dobre a radosť z postupu bola o to vačšia, akým spôsobom a za akých okolností som postúpil.

na týchto pretekoch som sa veľmi tešil na kilometer, kde bol najzaujímavejším
súperom srbský reprezentant, ktorý skončil na MS spred týždňa 5., a to bola pre
mňa veľká výzva. Nakoniec sa ukázalo, že bol nad moje sily, ale som bol spokojný, že som za ním skončil hneď ako ďalší v poradí a nie s príliš veľkým zásekom.
6. Žiaľ, 500 m už nie je v programe OH. Na akú trať sa sústredíte smerom k OH?
No bohužiaľ 500-ka už nie je v olympijskom programe, tú nahradila 200 m trať.
My sme sa už tento rok presmerovali na 1000 m trať. Našou hlavnou disciplínou
bola K2 – 1000 m na ME sme skončili na 7. mieste, čo bolo pre nás veľmi povzbudzujúce. Nečakali sme, že sa dokážeme zlepšiť o toľko, čo znamená, že sme
na jar odviedli super robotu. Smerom k OH sa chystáme naďalej na kilometrovú
trať, či to bude v K1 alebo K2, to bude až po prediskutovaní s trénermi, ale
zatiaľ si z toho nerobím ťažkú hlavu, nakoľko v tréningoch rozdiel nie je. Takže
máme na to čas až do začiatku budúcej sezóny.
7. Posledné vrcholné podujatia (ME aj MS) naznačujú, že kanoistika v DUKLE
sa výkonnostne posúva vyššie a vyššie. V čom tkvie progres Vašej skupiny?
Naozaj naša skupina ukázala veľký posun dopredu. Minulý rok nám aj napriek
tomu, že nie každý z nás bol dotovaný aj zo SZRK (Slovenský zväz rýchlostnej
kanoistiky), sme vďaka DUKLE mali výborné podmienky na prípravu. Dobré
bolo aj lekárske zabezpečenie, napríklad opakované testy typu spiroergometrie
a pod. Tento rok sme mali viacerí aj dotácie, ale pribrali sme nových členov,

3. S akými pocitmi a cieľmi ste nastupovali na finále?
Aj napriek dobrému účinkovaniu v semifinále som nastupoval do finále s obrovským rešpektom, predsa len tam okrem mňa a bulharského reprezentanta
nebol nikto, kto by dovtedy nemal medailu z ME, MS alebo OH. Večer pred
pretekmi sme debatovali s trénerom Šimočkom a upozorňoval ma, aby som sa
sústredil na seba a nevnímal pretekárov okolo seba, nakoľko to boli ozaj borci. Mojim cieľom bolo neskončiť posledný, to by ma naozaj mrzelo a ako veľký
úspech by som určite bral 6. miesto. Takže to druhé miesto bolo ozaj prekvapením aj pre mňa.
4. Keď porovnáte rozjazdu a finále, v čom boli iné?
Tieto dve jazdy sa skoro vôbec nedajú porovnávať, nakoľko celá atmosféra je
iná a nasadenie v preteku úplne rozdielne. Takže tieto dve jazdy sú veľmi rozdielne.
5. Po MS prišiel ďaľší výnimočný úspech, keď ste vyhrali akademické MS. Z pozície favorita to boli asi iné preteky ako v Poznani.
Boli to veľmi rozdielne preteky už aj čo sa týka účasti. Ale napriek tomu sa tam
našli 4 -5 kvalitní pretekári. Rozjazdy boli ľahšie, ale finále už bolo tiež náročné.
Na 500 m trati som vedel, že sa odo mňa očakáva víťazstvo, čo na mňa trošku
doliehalo, ale dokázal som sa dobre skoncentrovať a vyhrať bez zaváhania. Ale

Peter Gelle a tréner
Radovan Šimočko.
a tak sa vytvorila výborná tréningová skupina, kde sa každý môže ukázať a presadiť sa. Kolektív máme vynikajúci, takže nám nerobí problémy ani dlhodobá
spoločná príprava. Na tohtoročnú zimnú prípravu už budeme mať pripravenú
aj trenažérovňu, ktorá bude fungovať iba vďaka DUKLE a určite nám veľmi pomôže pri zimnej príprave.

Majstrovstvá Európy juniorov a pretekárov do 23 rokov:
BRONZ PRE ZIGA S VIRGOM V K2 NA 200 m
MOSKVA 1. augusta (SITA) Slovenskí juniorskí reprezentanti
v rýchlostnej kanoistike Tomáš Zigo s Marcelom Virgom (DUKLA
Trenčín) si na majstrovstvách Európy juniorov a pretekárov do 23
rokov v Moskve vybojovali v K2 na 200 m bronzovú medailu.

Ďalší slovenskí reprezentanti sa predstavili na tejto trati v B-finále. Marián Goga v K1 juniorov a Miroslav Zaťko s Andrejom Klučárom v K2 mužov do 23 rokov zvíťazili, obsadili teda konečné 10.
miesto.
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ME vo VODNOM SLALOME
- Premiérovo na druhý pokus, prvýkrát s kanoistkami
Tohtoročné majstrovstvá Európy vo vodnom slalome sa v Čuňove konali na druhý pokus. Ten prvý
začiatkom júna museli po absolvovanej kvalifikácii zrušiť pre povodne.
Európska špička sa v Čunove zišla už druhýkrát.
Areál vodných športov Divoká voda privítal elitu
starého kontinentu už v roku 2002. Ešte nikdy
v relatívne krátkej histórii európskych šampionátov (I. ME boli v roku 1996 v nemeckom Augsburgu) sa doteraz neuskutočnil boj o tituly dvakrát
na jednom mieste. Čunovo však má ešte ďalšie
prvenstvá. Bojovalo sa nie o tradičných osem,

ale o deväť medailových kompletov. Do zoznamu súťaží pribudla kategória C1 žien a ešte nikdy
v histórii sa kontinentálne majstrovstvá nekonali
na dvakrát.
Organizátori zaevidovali rovnako ako pri júnovom pokuse prihlášky z 27 krajín, celkovo vrátane
realizačných tímov bolo na zozname okolo 400
mien. Tradične najväčšie a najsilnejšie výpravy
sú z Francúzska, Nemecka, Poľska, Česka, Ruska,
Španielska, Talianska. V Európe je tento šport
veľmi silný. Čunovský šampionát bol pre vodných
slalomárov mimoriadne atraktívny aj z ďalšieho

hľadiska. Na budúci rok tu budú majstrovstvá
sveta a tie budú nomináciou na olympijské hry
v Londýne 2012. Nielen pre organizátorov, ale aj
pre pretekárov to bola výnimočná príležitosť pripraviť sa na olympijskú kvalifikáciu.
Na predchádzajúcich ME v roku 2009 v anglickom
Nottinghame bolo najúspešnejšou krajinou v medailovej bilancii Slovensko. Vodáci z krajiny spod
Tatier sa vracali domov s tromi zlatými a dvoma
striebornými medailami. Túto pozíciu si po výborných výkonoch a medailových žatvách udržalo aj
na šampionáte na „domácom ihrisku“.

Martikán potvrdil v Čunove svoje líderské postavenie
Najúspešnejší na ME v Čuňove,
ale aj v histórii vodného
slalomu
ČUNOVO 15. augusta (SITA) - Slovák Michal
Martikán potvrdil aj v Čunove svoju pozíciu najlepšieho kanoistu na divokej vode v histórii a na
XI. majstrovstvách Európy rozšíril svoju medailovú zbierku o ďalšie dve zlaté medaily. Celkovo
má na svojom konte už jedenásť titulov kontinentálneho šampióna. Prvýkrát sa radoval ešte
v roku 1998 ako člen hliadky v českej Roudnici
nad Labem. Paradoxne, dlho sa
na ME nevedel individuálne presadiť, posledné štyri šampionáty
(2007, 2008, 2009, 2010) však už
boli v jeho réžii.

predstihli krajan Slafkovský i Brit David Florence. Vo finále však išiel suverénne, aj napriek nevýhode pádlovania cez ľavú ruku zvládol zradnú
protivodnú osemnástu bránku po skoku Niagara.
„V semifinále som urobil chyby, dostal trestné
sekundy a mal aj o niečo horší čas ako Sašo.
Vedel som, že musím ísť ešte lepšie, ak chcem
uspieť. Trate na pravú ruku mi až tak neprekážajú, nevyhral som na nich prvý a dúfam, že ani poslednýkrát. Mal som to však náročnejšie. Ak by
osemnástka bola trochu vyššie, bolo by to potom
v poriadku. Trate sú rôzne, treba sa vždy po-

Jubilejné desiate zlato si vybojoval v sobotu v súťaži hliadok.
„Vážne? Tak to som nevedel. Štatistiky nenosím v hlave,“ usmial
sa Michal Martikán pri otázke, či
vie, že medaila, ktorá mu visí na
krku, má takýto jubilejný punc
a dodal: „Každá tá zlatá medaila
bola iná, niečím výnimočná. Už
trebárs len prostredím, v ktorom
som ju získal.“
V nedeľu v individuálnych pretekoch pridal jedenáste zlato. Finále C1 bolo
slovenským koncertom, za rodákom z Liptovského Mikuláša skončili jeho krajania Matej Beňuš a Alexander Slafkovský. Aj napriek
zlatu nebol Martikán po jazde príliš spokojný: „Chcel som ísť ešte rýchlejšie. Teším sa,
že som uspel na trati, ktorá bola postavená viac pre pravákov, ja pádlujem vľavo.
Oveľa spokojnejší by som však bol, ak by som
išiel čas na úrovni víťaza kajaku. Je to fantastický pocit, že som získal štvrté zlato z ME pred týmito úžasnými divákmi,“ povedal Michal Martikán, ktorého v Čunove povzbudzovala manželka
s dvoma dcérami.
V semifinále bol Martikán „až“ tretí, keď ho
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riadne pripraviť,“ hovoril Martikán.
Aj keď kanál v Čunove dvojnásobný olympijský
víťaz a sedemnásobný majster sveta dobre poznal, pred šampionátom nechcel nič podceniť.
„Divoká voda je zradná, neustále sa mení, vždy
vás môže niečo prekvapiť. Práve to je na tomto
športe to pekné. Aj dnes sa dalo ísť rýchlejšie,
na Niagare som pri výjazde trochu zaspal,“
hodnotil Martikán.
Tridsaťjedenročného Liptáka čaká v úvode septembra ešte jeden vrchol. Na majstrovstvách
sveta v Tacene by sa chcel vrátiť
opäť na vrchol, pred rokom v Seu
d´Urgell bol strieborný. „V Tacene
síce nemám toho najazdeného
toľko ako v Čunove, ale chodím
tam veľmi rád. Majú tam peknú
trať, na ktorej sa mi občas aj
darilo. Chcem sa na svetový
šampionát čo najlepšie pripraviť
a predviesť tam dostatočne rýchle jazdy,“ dodal Martikán, ktorý
si pochvaľoval výbornú divácku
podporu v areáli v Čunove.
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Vodní slalomári excelovali na ME v Čunove
Slováci vybojovali na majstrovstvách Európy
vo vodnom slalome v Čunove deväť medailí
a sú najúspešnejšou krajinou.
ČUNOVO 15. augusta (SITA) - Hegemóniu slovenských vodných slalomárov vo svetovom

Svoju medailovú postupku skompletizovala
zlatom v K1 žien Jana Dukátová, keď predtým
v 3xK1 brala bronz a v C1 striebro. Stala sa tak
historicky prvou vodnou slalomárkou na svete,
ktorá si na jednom šampionáte vybojovala tri
vzácne kovy.
Vo finále C2 mužov ukázali najpevnejšie nervy

Alexander Slafkovský

renkingu potvrdili aj výsledky na XI. majstrovstvách Európy vo vodnom slalome v Čunove.
Domáci reprezentanti získali rekordných deväť medailí, z toho päť zlatých, dve strieborné
a dve bronzové. Najúspešnejším účastníkom
šampionátu sa stal s dvoma zlatými medailami Michal Martikán, tri cenné kovy, z každého
druhu po jednom, vybojovala Jana Dukátová.
Slováci ovládli najmä finále C1 mužov, ktoré
bolo slovenským koncertom. Titul šampióna starého kontinentu štvrtýkrát v rade získal
Michal Martikán, celkovo to je jeho jedenásta
zlatá medaila z ME v kariére. Strieborný stupienok patril Matejovi Beňušovi, ktorý za Martikánom zaostal o 2,04 s. Po troch zlatých zo
súťaže družstiev je to preňho prvá individuálna.“Konečne som získal individuálnu medailu.
Chcel som zlato, ale neveril som tomu, Mišo i
Sašo Slafkovský boli dnes neuveriteľne rýchli.
Trať mi vyhovovala, je viac pre pravákov ako
ľavákov, čo sa potvrdilo. Do finále postúpili
siedmi praváci a traja ľaváci. Ja som pravák
a teším sa z prvej medaily.“ Totálny úspech
slovenských farieb zvýraznil ziskom bronzu
Alexander Slafkovský. Preňho to bol jubilejný
desiaty vzácny kov z kontinentálnych šampionátov v kariére. Spokojný po pretekoch bol aj
Matej Beňuš, ktorý vybojoval prvý cenný kov
z veľkého podujatia v kategórii singlistov. Slafkovský vyhral semifinále, vo finále však trocha
zaváhal. „Od vrchu som urobil pár chybičiek,
nemalo to sklz ako v prvej jazde. V závere som
to trochu riskol, keďže som vedel, že nejdem
dostatočne rýchlo. Verím, že v budúcnosti
tento trojnásobný úspech zopakujeme. Bolo
by krásne, ak by sa to podarilo už v Tacene,“
povedal Slafkovský.

ktorý potvrdil svoje postavenie lídra svetového
rankingu a zvíťazil s obrovskou prevahou. Vo
finále predviedol vynikajúcu jazdu a zaslúžene
mu patrí zlato. O vyše dve sekundy za ním zaostal strieborný Čech Vavřinec Hradílek, bronz
si vypádloval ďalší slovinský kajakár Jure Meglič. Skvelý výkon podal aj Slovák Tomáš Mráz,
ktorý skončil hneď za stupňom víťazov štvrtý.
Od medaily ho delilo jeden a pol sekundy. Tomáš Mráz však dokonca zdolal aj olympijského
víťaza z Pekingu Nemca Alexandra Grimma.
„Keby mi niekto povedal, že budem štvrtý,
bral by som to všetkými desiatimi. Šanca na
bronz bola, ale pokazil som spodnú pasáž trate. Za treťou priečkou som zaostal o sekundu
a pol. Hornú časť som išiel dobre, ale dole
som stratil sekundu, či dve. Som však veľmi
spokojný,“ povedal Tomáš Mráz. Druhý Slovák
v desaťčlennom finále Ján Šajbidor si šancu na
úspech „spláchol“ tesne za záverečným skokom
Niagara, kde urobil chybičku, za ktorú zaplatil až
predposledným deviatym miestom.

Tomáš Kučera, Ján Bátik
Ladislav a Peter Škantárovci a po troch rokoch
tak opäť vystúpili v individuálnych pretekoch na
najvyšší stupienok. Je to pre nich celkovo siedmy vzácny kov z ME, z toho piaty individuálny.
Najväčší favoriti tejto kategórie súrodenci Pavol
a Peter Hochschornerovci pokazili záver svojej
finálovej jazdy a museli sa uspokojiť so siedmym miestom. Predstihli ich aj reprezentační
kolegovia Tomáš Kučera s Jánom Bátikom, ktorí
skončili na šiestom mieste.
Jedine v K1 mužov ostalo Slovensko bez medaily. Titul si vybojoval Slovinec Peter Kauzer,
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1. miesto

Michal MARTIKÁN

C1

1. miesto

Michal MARTIKÁN,
Alexander SLAFKOVSKÝ

3x C1

3. miesto

Alexander SLAFKOVSKÝ

C1

4. miesto

Tomáš MRÁZ

K1

6. miesto

Tomáš KUČERA, Ján BÁTIK

C2

9. miesto

Ján ŠAJBIDOR

K1

5. miesto

Ján ŠAJBIDOR, Tomáš MRÁZ

3x K1

5. miesto

Tomáš KUČERA, Ján BÁTIK

3x C2
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MARTIKÁN AJ Z DESIATEHO
ŠAMPIONÁTU S MEDAILOU
Michal Martikán natiahol
v Tacene svoju unikátnu zbierku
medailí z MS
TACEN 12. septembra (SITA) - Kanoista Michal
Martikán ešte ani raz vo svojej kariére neodchádzal z majstrovstiev sveta bez medaily v súťaži singlkanoistov. Svoju zbierku cenných kovov rozšíril
v nedeľu o striebro z Tacenu.
Dvojnásobný
olympijský
víťaz má tak vynikajúcu individuálnu bilanciu z MS: 4 zlaté, 3 strieborné a 3 bronzové
medaily. Cenný kov získal
už na desiatom šampionáte v rade, k tomu treba ešte
možno prirátať štyri medaily
z olympijských hier v rokoch,
keď sa MS nekonajú. „Z desiatej medaily sa môžem tešiť,
aj keď mi dnešná jazda nevyšla úplne podľa predstáv.
Mrzí ma najmä horný úsek
trate, ktorý som si predstavoval inak. Bol naozaj zlý, potom
som sa už iba snažil doťahovať stratu. Na tejto pádlovacej
trati je však už ťažké ju dobehnúť,“ povedal Martikán, ktorý si uvedomoval,
že možnosť lepšieho umiestnenia stratil medzi
treťou až šiestou bránkou.
Kanoisti mali medzi kvalifikáciou a bojmi
o medaily tri dni voľno, počas ktorých sa nedosta-

li na súťažnú vodu. V semifinále sa Martikán opäť
trochu zoznamoval s perejami Sávy. „Nebyť toho
jedného dotyku s bránkou, potom by bola moja
semifinálová jazda pomerne dobrá, keďže som
nešiel na doraz. V niektorých miestach bola lepšia ako finálová. Vo finále som vyšiel z protiprúdnej bránky trochu vysoko, chytilo ma to do valca a stratil som možnosť lepšieho umiestnenia.
V Tacene

je to stále rovnako, raz človeku niekde vyjde
voda, inokedy nie,“ zhrnul Michal Martikán.
Počas súťaží v C1 sa pravidelne diskutuje
o tom, či trať vyhovuje skôr pravákom alebo ľavákom. Vlani boli v Seu d´Urgell bránky rozmiest-

nené na pravákov, aj tentoraz im mala trať viac
vyhovovať. „O tomto sa stále hovorí, sú rozdielne
názory. V Tacene je jediným mínusom štart od
fotobunky po prvú bránku, kde ide prúd výrazne
sprava, čo je pre ľavákov veľmi zlé. Ak by to bolo
inak, potom som mohol byť o sekundu rýchlejší.
Dnes to v mojom prípade však nebolo iba o štarte, bola tam chyba medzi štvorkou a päťkou. Ak
by bol férový štart a nepokazil som
prejazd týmito bránkami, tak by
som mohol vyhrať. Musím sa však
cez všetko preniesť a tešiť sa aj zo
striebra,“ doplnil Michal Martikán.
Keď si Lipták vybojoval na svetovom šampionáte striebro, vždy
prehral s veľkým súperom Tonym
Estanguetom. Stalo sa tak v Prahe 2006, v Seu d´Urgell 2009 i teraz v Tacene 2010. „Pre mňa ako
športovca, ktorý chce získať čo
najlepšie umiestnenie a dosiahnuť maximum, je vždy lepšie, ak
je to naopak,“ poznamenal Martikán na margo poradia s Estanguetom.
V Tacene mal Martikán podľa
správ zo slovenského tábora menšie zdravotné problémy s chrbtom. „Na dnešné preteky som bol pripravený,“
stručne okomentoval Martikán, pre ktorého sa
skončila ďalšia sezóna. Už teraz však myslí na
ďalšiu, ktorá bude predolympijská a bude sa v nej
bojovať aj o miestenky do Londýna 2012.

SLOVÁCI OBHÁJILI ZLATO V 3XC1
Majstrovstvá sveta vo vodnom
slalome v slovinskom Tacene
TACEN 12. septembra (SITA) - Slovenskí vodní
slalomári získali zlatú medailu v súťaži družstiev
3xC1 na majstrovstvách sveta v slovinskom Tacene. Družstvo v zložení Michal Martikán, Matej
Beňuš a Alexander Slafkovský predviedlo na rieke

Tomáš Kučera, Ján Bátik

Sáva bezchybnú jazdu a v celkovom sumáre zdolalo druhých Nemcov o 1,37 s. Bronz si vybojovali
Česi.
Slováci obhájili titul z vlaňajška zo Seu d´Urgell, kde absolvovali hliadky v rovnakom zložení.
„Prvé tri bránky boli veľmi natesno, lebo voda
tam veľmi pulzuje. Prešli sme ich s prehľadom,
aj keď to nebolo najrýchlejšie. Sme spokojní, že
sme obhájili titul, čo je vždy ťažšie ako prvýkrát
vyhrať. Určite by som túto medailu vymenil za
individuálnu, ktorá sa oveľa viac cení,“ povedal
v cieli Matej Beňuš.
Slovenskí kanoisti si v súťaži družstiev vybojovali celkovo štvrtý titul majstrov sveta, pri všetkých bol Michal Martikán. V jeho tímovej zbierke
je navyše aj jeden bronz. „Je to fantastická bodka za sezónou, aj keď si ešte živo predstavujem
individuálnu súťaž. Toto je tiež skvelý výsledok.
Teší ma, že sme sa v takom krátkom čase na túto
jazdu pripravili. Najťažší bol začiatok, kde sme
išli trochu netradične, aj keď nebol najrýchlejší,
ale bol veľmi efektný. Ďakujem chalanom, že

www.dukla.sk

som mohol byť v tomto skvelom tíme,“ dodal
Martikán.
Druhýkrát sa v kariére na najvyšší stupienok
v hliadkach postavil Alexander Slafkovský. Blízko
bol tento Lipták aj k individuálnej medaile, ale
napokon po víťazstve v semifinále skončil piaty,
čo bol jeho najlepší výsledok v C1 z MS v kariére.
„Je to krásna bodka za majstrovstvami sveta.
Mne osobne sa išlo perfektne. Bolo to o tom, že
sme riešili situácie za chodu. Napokon sme ich
vyriešili najlepšie, ako sa dalo. Je to veľký tímový úspech,“ uviedol Slafkovský.
2. miesto

Michal MARTIKÁN

1. miesto

Michal MARTIKÁN,
Alexander SLAFKOVSKÝ

C1
3x C1

5. miesto

Alexander SLAFKOVSKÝ

C1

10. miesto

Tomáš KUČERA-Ján BÁTIK

C2

4. miesto

Tomáš KUČERA-Ján BÁTIK

3x C2

7. miesto

Ján ŠAJBIDOR, Tomáš MRÁZ

3x K1

37. miesto

Ján ŠAJBIDOR

K1

81. miesto

Tomáš MRÁZ

K1
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MAJSTROVSTVÁ SVETA
V ŠPORTOVEJ STREĽBE – úspešní kančiari
Na úvod
bronz v družstvách
MNÍCHOV 6. augusta (SITA) – Kančiari z banskobystrického VŠC DUKLA Banská Bystrica si v disciplíne VzBT 40 mix zabezpečili celkovým výkonom 1133 bodov v konkurencii 9 tímov bronzovú
medailu za suverénnou Čínou (1143) a Ruskom
(1136). Trio Peter Pelach, Peter Plánovský a Miroslav Jurčo obhájilo minuloročný bronz z MS vo
fínskej Heinole, ale tentoraz dosiahlo ešte o štyri
body viac. V súťaži jednotlivcov sa Pelach vďaka
zlepšeniu v druhej polovici pretekov nielen predral do prvej desiatky, ale dokonca bol blízko aj
k stupňu víťazov. Napokon mu 382 bodov ako
najlepšiemu spomedzi Európanov vynieslo 5.
priečku.
„Ako sa hovorí, medaila v tejto konkurencii ide
do sveta. Som rád, že sa nám podarilo v tímovej
súťaži obhájiť minuloročnú pozíciu a potvrdiť postavenie na debne. Teraz to bolo o to ťažšie, že
preteky v mixe boli rozdelené do dvoch dní. Pelach umiestnením potvrdil výsledkovú stabilitu,
odviedol svoj vysoký štandard. Po vzduchovkovej časti nášho súťažného programu máme jednu bronzovú medailu z družstiev a individuálne
umiestnenia na 5. a 7. mieste, čo sú pekné výsledky. Verím, že v nastúpenom trende budeme pokračovať. Dúfam, že nebudeme špekulovať a ešte
sa postaráme o nejaký dobrý výsledok,“ poznamenal reprezentačný tréner Peter Plánovský.

Peter Jurčo i družstvo SR si
vystrieľali striebornú medailu
MNÍCHOV 8. augusta (SITA) - Strelci na bežiaci
terč obohatili medailovú zbierku Slovenska o ďalšie dva strieborné kovy. Na olympijskej strelnici
v Hochbrücku si tituly vicešampiónov v malokalibrovkovej disciplíne BT 40 mix zabezpečili Miroslav Jurčo a družstvo SR.
Jurčo bol po sobotňajšej prvej polovici lídrom
súťaže (198 b.), v nedeľu pridal o tri body menej (195), čo nestačilo na udržanie si prvenstva.
So súčtom 393 bodov ho predstihol Rus Maxim
Stepanov, ktorý mal na konte o bod viac. Napriek
tomu sa 31-ročný kančiar pochádzajúci z Liptova
mohol vďaka 2. miestu tešiť zo svojho životného
úspechu, keďže strieborná medaila je jeho vôbec prvou individuálnou z vrcholného podujatia
v kariére. Jurčo je len ôsmym medailistom v ére
samostatnej SR zo súťaže jednotlivcov na MS
v seniorskej kategórii.
„Konečne som sa po dlhých rokoch dočkal vytúženej medaily. Z môjho pohľadu bola trochu
nečakaná, keďže som si viac veril vo vzduchovke.
Vedel som, že som po polovici pretekov na čele,
tým to bolo väčšie psychické vypätie. Už som
mal raz podobnú skúsenosť, pred štyrmi rokmi
na MS v Záhrebe som však situáciu nezvládol.

ý,
Úspešné trio, zľava: Peter Plánovsk
o
Jurč
Peter Pelach, Miroslav
Tentoraz som sa však dokázal s tlakom vyrovnať
a odviesť dobrú robotu, hoci som strieľal ako
posledný v poradí, čím to bolo ešte náročnejšie.
V druhej polovici som strelil aj pár deviatok, svoje určite zohrala aj nervozita. S mojím výkonom
som spokojný, bol môj najlepší v tejto disciplíne
v tomto roku,“ uviedol Miroslav Jurčo.
Solídne si počínal aj Peter Pelach, ktorý s 391
bodmi na 6. priečke len tesne zaostal za bronzovým Švédom Emilom Martinssonom (391). Tretí
Slovák v štartovom poli Peter Plánovský figuroval
vo výsledkovej listine na 22. pozícii (377). Tímovú súťaž ovládli Rusi (1169), za ktorými slovenskí
reprezentanti na 2. mieste zaostali o 10 bodov
(1159). V porovnaní s minuloročnými MS vo fínskej Heinole však trio 2. miesto
Jurčo, P. Pelach, Plánovský zazna2. miesto
menalo vzostup o dva stupienky. 3. miesto
Tretí boli Švédi (1155).

Na záver šampionátu
bronz tímu SR
MNÍCHOV 10. augusta (SITA) - Slovenskí reprezentanti zakončili účinkovanie na 50. majstrovstvách sveta
v streľbe zo všetkých zbraní v nemeckom Mníchove tak, ako svoje vystúpenie aj začali - ziskom cenného
kovu. V záverečný súťažný deň v malokalibrovkovej disciplíne BT 30+30
obsadili medzi mužskými tímami s iba
jednobodovým odstupom za strieborným Švédskom 3. miesto (1742), čím
obhájili bronzovú pozíciu z MS vo fínskej Heinole. Pre kančiarov SR je to už
štvrté pódiové umiestnenie na šampionáte v bavorskej metropole (0 - 2 - 2),
z toho tretie zo súťaže družstiev (0 - 1
- 2). V pretekoch jednotlivcov sa Slováci medzi trojicu najlepších nedostali
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- Peter Pelach bol desiaty (585), Peter Plánovský
trinásty (582) a Miroslav Jurčo (575) devätnásty.
„Aj toto umiestnenie na stupni víťazov je potvrdením, že sme sa na MS dobre pripravili. Myslím
si, že teraz zúročujeme skúsenosti, ktoré sme
získali počas predchádzajúcich rokov. Len v jednej zo štyroch disciplín - hneď v tej prvej - sme
vyšli medailovo naprázdno. Pred šampionátom
by som štyri cenné kovy určite bral, ale takto
dopredu nikto nekalkuluje,“ pridal hodnotiace
slová reprezentačný tréner a stále ešte aj aktívny
strelec P. Plánovský.

Miroslav JURČO
PELACH, JURČO, PLÁNOVSKÝ

BT 40 mix
BT 40 mix, družstvá
VzBT 40 mix, družstvá

3. miesto

PELACH, JURČO, PLÁNOVSKÝ
PELACH, JURČO, PLÁNOVSKÝ

10. miesto

Zoltán BALÁŽ

VzPu 60

46. miesto

Juraj TUŽINSKÝ

VzPi 60

12. miesto

Juraj TUŽINSKÝ

VzPi 60, družstvo

7. miesto

Peter PELACH

VzBT 30+30

18. miesto

Miroslav JURČO

VzBT 30+30

28. miesto

VzBT 30+30

6. miesto

Peter PLÁNOVSKÝ
PELACH, JURČO, PLÁNOVSKÝ

5. miesto

Peter PELACH

VzBT 40 mix

19. miesto

Peter PLÁNOVSKÝ

VzBT 40 mix

21. miesto

Miroslav JURČO

VzBT 40 mix

6. miesto

Peter PELACH

BT 40 mix

22. miesto

Peter PLÁNOVSKÝ

BT 40 mix

10. miesto

Peter PELACH

BT 30+30

13. miesto

Peter PLÁNOVSKÝ

BT 30+30

19. miesto

Miroslav JURČO

BT 30+30

Ivan SISÁK

VzPi 60

Juniori:
53. miesto

BT 30+30, družstvá

VzBT 30+30, družstvá
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MEDAILY Z MAJSTROVSTIEV SVETA A EURÓPY
PRE NAŠICH VODNÝCH MOTORISTOV
Marián Jung
majster Európy
a bronzový na svete
Stará športová pravda hovorí, že obhájiť titul je vždy ťažšie, ako ho získať.
O tom sa mohli presvedčiť počas uplynulej sezóny naši poprední pretekári
na motorových člnoch Marián Jung aj Michal Košút.
Marián Jung obhajoval titul majstra sveta v jednej z najprestížnejších kategórií vo vodnom motorizme, a to v seriáli Formula 500. Táto kategória sa jazdí s člnmi typu katamarán, ktoré poháňajú dvojtaktné motory so zdvihovým
objemom 500 ccm. Motory okrem objemu nemajú žiadne obmedzenia, ako
palivo sa používa metylalkohol a pretekári tak majú k dispozícii viac ako 200
koní. Maximálna rýchlosť týchto lodí je cez 180 km/h.
Na obhajobu titulu nastupoval Marián s novučičkým motorom VRP, ktorý
mal výborný výkon, avšak ako ukázal priebeh sezóny, chýbala mu potrebná spoľahlivosť. Tohtoročný seriál začínal pretekmi v maďarskej Baji, Marián
tam skončil na 5. mieste, keď v druhom rozjazde jeho motor nepodával plný
výkon a posledý rozjazd dokonca ani nemohol pre poruchu absolvovať.
Žiaľ poruchy sprevádzali Mariána aj na druhom podujatí vo švédskej More.
Tam dokonca prvé dva rozjazdy vôbec nedokončil. Všetko si to vynahradil
v treťom rozjazde, ktorý suverénne vyhral a dosiahol absolútne najlepší čas
celých pretekov, aj to však stačilo len na 5. miesto v konečnom hodnotení.
V nemeckom Bitterfelde sa už nášmu najúspešnejšiemu pretekárovi vo vodnom motorizme darilo o čosi lepšie. Dve tretie a jedno druhé miesto v rozjazdách znamenalo konečné 3. miesto a po dvoch nie celkom vydarených
víkendoch bol Marián opäť na stupňoch víťazov. Ani v Bitterfelde však nebolo všetko v najlepšom poriadku, keď v prvej jazde Marián suverénne viedol
a dve kolá pred koncom rozjazdy motor stratil na výkone, s čím sa mechanici
tímu museli popasovať aj v nasledujúcom rozjazde. Po Bitterfelde sa však
Marián prepracoval na tretie miesto priebežného poradia za Taliana Tiziana
Trombettu a Attilu Havasa z Rakúska.
Po Nemecku nasledovali dva preteky v Taliansku. V Auronze bol Marián
v prvom rozjazde druhý za Tizianom Trombettom, ktorý tak rázne kráčal za
titulom majstra sveta. Žiaľ v druhom rozjazde Mariánovi opäť zlyhal motor

a z pretekov sa opäť stala dráma. Nakoniec v tretej jazde bol náš pretekár
opäť druhý, čo znamenalo tretie miesto v konečnom hodnotení pretekov.
Ešte dôležitejšie však bolo, že Marián si udržal aj tretie miesto v priebežnom
poradí majstrovstiev sveta.
Posledné kolo MS sa konalo o týždeň neskôr v Borette na rieke Pád. Aj tu si
technika zahrala s nervami slovenskej výpravy, keď druhý rozjazd pre poruchu Marián opäť nedokončil. V poslednom rozjazde dňa a aj sezóny však Marián suverénne vyhral a do jeho vitríny tak putuje ďalšia, tentoraz bronzová
medaila za rok 2010.
Okrem seriálu Formula 500 sa Marián zúčastnil aj ME kategórie O-700 v Berlíne-Grünau. O titul tam bojovalo prakticky celé pole pretekárov formuly 500
okrem Taliana Trombettu. Marián si jedným prvým a dvoma druhými miestami zabezpečil titul majstra Európy pred Jiřím Mašekom z Českej republiky
a Rakúšanom Attilom Havasom. Bola to náplasť na časté poruchy, ktoré nášmu pretekárovi zmarili nádeje na obhajobu titulu majstra sveta v kráľovskej
kubatúre.

Marián Jung na stupni víťazov...

... a v akcii

www.dukla.sk
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Striebro z ME
pre Michala Košúta
Michal Košút obhajoval titul majstra Európy v seriáli Formula OSY400, ktorá na rozdiel od formuly 500 sa jazdí s homologovanými japonskými motormi Yamato spaľujúcimi benzín. Aj člny sú odlišné od
formuly 500. Vo Formula OSY-400 sú predpísané klzáky, ktoré majú
oproti katamaránom úplne odlišné jazdné vlastnosti.
Úvodné dva preteky seriálu vyšli Michalovi výborne. V poľskom
Mysliborzi ako aj v Znine suverénne vyhral a s 8 bodovým náskokom viedol v priebežnom poradí ME pred ďalším našim pretekárom
Petrom Štefanovičom a Poliakom Michalom Swierczynskim. Tretie
kolo ME sa malo konať v talianskom meste Borgoforte. Počas niekoľkých hodín však stúpla hladina rieky Pád natoľko, že usporiadatelia museli
preteky zrušiť. Posledné kolo seriálu sa konalo v nemeckom Kriebsteine. Michalovi na zisk titulu majstra Európy stačilo obsadiť 4. miesto. Po tréningoch
a kvalifikačných jazdách sa zdalo, že Michal by s dosiahnutím tohto cieľa
nemal mať väčšie problémy. V prvom rozjazde však Michalov motor nepracoval tak, ako sme boli uňho zvyknutí a tak obsadil až 7. miesto. Aj v druhej
rozjazde skončil Michal rovnako na 7. mieste a mechanici počas obedňajšej
prestávky rozobrali motor a poruchu odstránili. S veľkým očakávaním sme
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všetci čakali na zostávajúce dva poobedňajšie rozjazdy. Po prestávke sa
ako prvá išla rozjazda nemeckého seriálu pretekov ADAC, pri ktorom po kolízii
dvoch lodí zahynul domáci, iba 16-ročný
pretekár. Preteky boli okamžite zastavené a neskôr zrušené a do výsledkov sa
v súlade s pravidlami medzinárodnej federácie UIM započítali iba prvé dva rozjazdy. V týchto smutných pretekoch tak
vyhral náš ďalší pretekár Peter Štefanovič, ktorý sa tak stal aj majstrom Európy,
Michal Košút sa musel uspokojiť s konečným druhým miestom.
Na MS kategórie OSY-400, ktoré sa konali
vo Švédsku odcestoval Michal s ambíciami skončiť na stupňoch víťazov. Žiaľ už v úvode pretekov sa stal účastníkom hromadnej kolízie, ktorú síce on nezavinil, ale pri ktorej sa veľmi vážne
poškodil trup jeho lode. Poškodenie bolo tak veľké, že loď nebolo možné
opraviť na mieste a preteky sa tak pre Michala predčasne skončili. Našťastie
to boli posledné významné preteky, ktoré mal Michal v pláne a tak má počas
zimných mesiacov dostatok času pripraviť sa na nasledujúcu sezónu.
Otto Polášek

54. ročník medzinárodných cyklistických pretekov
OKOLO SLOVENSKA 31. 8. – 7. 9. 2010
Pevné miesto v európskom
cyklistickom kalendári majú
už tradične preteky
Okolo Slovenska. Tento rok sa uskutočnil už
v poradí 54. ročník. Na rozdiel od minulých rokov bolo podujatie dlhšie o tri dni, začalo sa prológom a pokračovalo siedmimi etapami z Nitry cez Veľký
Krtíš, Liptovský Mikuláš, Čadcu do Jaslovských
Bohuníc. Cyklistov zo šestnástich šesťčlenných
tímov čakalo celkovo 1077,2
km a bolo na nich 12 rýchlostných a 8 vrchárskych prémií.
Tím Dukla Trenčín Merida
nastúpil do tohto ročníka
s jasnými cieľmi, ktoré boli
nielen dosiahnuť umiestnenia na popredných priečkach,
ale taktiež predstaviť náš tím
v novom svetle a s novou tvárou. Naši pretekári nastúpili
na štart prológu v dresoch
s novým dizajnom v tradičných
farbách DUKLY a v pozadí ich
zabezpečoval nový mechanický
voz. Už od prvých etáp náš pretekár Maroš Kováč naznačoval,
že je vo výbornej forme a svojim štvrtým miestom v prológu sa zaradil medzi najlepších
v štartovom poli. Od tohto momentu sa taktika celého tímu prispôsobila potrebám nášho
najlepšieho jazdca, ktorý na trase štvrtej etapy
z Liptovského Mikuláša do Čadce podal výborný výkon a za pomoci jeho oddielových kolegov

prešiel cieľovou páskou ako druhý a posunul sa
tak na druhú priečku v priebežnom poradí. Na
ďalší deň nasledovala časovka jednotlivcov, kde
Maroš Kováč klesol o jednu priečku a usadil sa
tak na treťom mieste.

KONEČNÉ PORADIE:

Do záveru 54. ročníka pretekov Okolo Slovenska
zostávali dve etapy a úlohou celého tímu bolo
udržať túto pozíciu až do cieľa poslednej etapy.
Náš tím v zložení Šipeky, Vyšňa, Tybor, Mahďár,
Nagy odviedol výbornú prácu a tretie miesto Maroša Kováča uhájil až do cieľa v Jaslovských Bohu-

BODOVACIA SÚŤAŽ:

1. Vrečer (Slovin.) Perutnina Ptuj 23:22:54 h
2. Seubert (Nem.) NetApp +1:36
3. Kováč (SR) Dukla Trenčín Merida +1:37
... 23. Nagy (SR) Dukla Trenčín Merida +3:34

1. Schorn 42
2. Porsev 41
3. Riebenbauer 37
... 6. Kováč 19.

TÍMOVÁ SÚŤAŽ:

1. NetApp 70:14:40
2. PSK Whirlpool +1:34
3. Itera-Kaťuša +1:37
4. Dukla Trenčín Merida +2:34,
... 14. Slovensko +1:53:41.

Maroš Kováč vpravo
niciach. Úspešné pôsobenie DUKLY na tomto ročníku potvrdilo aj štvrté miesto v celkovom poradí
v súťaži družstiev.

www.dukla.sk

V záverečnej etape v hromadnom špurte za víťazným Wippertom finišovali na ďalších miestach Alexander Porsev z Ruska
a Daniel Schorn z Rakúska.
Slovák Kováč sa ešte pokúšal
vybojovať bonifikačné sekundy,
napokon finišoval na 8. mieste.
„Mal som ešte dosť síl, cítil som
sa v pohode. V predchádzajúcej etape som špurtoval na
prázdnej galuske v popredí,
preto som si dnes veril. Mrzí ma, že som nevybojoval aspoň jedno etapové prvenstvo.
Vymenil som to však za umiestnenie na pódiu
v celkovom poradí. Musím poďakovať chlapcom z tímu, odviedli výbornú prácu počas celých pretekov,“ povedal Kováč.
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Úspešné ME v letnom biatlone
OSRBLIE 12. augusta (SITA) - Na otvorených
majstrovstvách Európy v letnom biatlone s krosovým behom, ktoré sa uskutočnili od 13. do
15. augusta v Osrblí neďaleko Brezna, štartovalo
vyše 120 pretekárov z pätnástich krajín. „Keďže
ide o otvorené majstrovstvá, prihlásili sa nám aj
výpravy z Ázie a dokonca z Afriky. Na štartových
listinách sú biatlonisti z Japonska, Uzbekistanu,
Arménska a aj traja Keňania,“ informoval agentúru SITA predseda organizačného výboru šampionátu Ivor Lehoťan.

Zlato M. Kazárovi, striebro
Gerekovej a Hasillovi

OSRBLIE 13. augusta (SITA) - Slovenskí reprezentanti si v úvodný deň na majstrovstvách Európy
v letnom biatlone v Osrblí vybojovali tri medaily.
Najcennejšiu získal v rýchlostných pretekoch mužov na 4 km Matej Kazár. Vicemajstrami starého
kontinentu sa stali v kategórii žien na 3 km Janka
Gereková a medzi juniormi na 4 km Tomáš Hasilla.
Matej Kazár zvíťazil v mimoriadne dramatických
predpoludňajších pretekoch, keď iba o 4 desatiny
sekundy za ním zaostal strieborný Maxim Adijev
z Ruska, tretí skončil ďalší ruský reprezentant
Ivan Pančenko. Zo šestice Slovákov v štartovom
poli na medailu siahal aj Peter Ridzoň, nakoniec
skončil piaty. V kategórii juniorov na tej istej trati
si striebro vybojoval Tomáš Hasilla. Za víťazným
Arťomom Leščankom z Bieloruska zaostal o 5,9 s.
Bronz si vybojoval Rus Anton Babikov.
Janka Gereková v rýchlostných pretekoch žien na
3 km zaostala za víťaznou Ruskou Irinou Leuchinovou o 27,9 s. Bronz patrí ďalšej Ruske Oľge Prokopjevovej. Ďalšie dve Slovenky v skromnom iba

18-člennom štartovom poli obsadili pozície v druhej desiatke. Vladimíra Točeková obsadila 14. priečku, Ľubomíru Kalinovú klasifikovali na 17. pozícii.
V kategórii junioriek na tej istej trati zvíťazila Ukrajinka Tetiana Trečuková. Najlepšou zo šestice Sloveniek v 42-člennom štartovom poli bola Martina
Chrpánová, ktorá skončila osemnásta.

Druhé zlato pre Mateja Kazára

Slovenský reprezentant v biatlone Matej Kazár si
v sobotných stíhacích pretekoch na 6 km vybojoval svoje druhé zlato. Druhý Rus Alexej Katrenko
zaostal za ním o 38,9 s, bronz si vybojoval ďalší
ruský biatlonista Maxim Adijev. Výborný výkon
podal aj Slovák Miroslav Matiaško, ktorý sa z 24.
pozície na štarte aj vďaka výbornej streľbe (iba
2 trestné okruhy) prebojoval na konečné ôsme
v cieli.
V popoludňajších pretekoch žien a junioriek si
Slovenky na medailu nesiahli. Janka Gereková
na štart stíhačky nenastúpila, pozícia najlepšej
Slovenky v 17-člennom štartovom poli tak patrila
Vladimíre Točekovej, ktorá skončila trinásta. Titul
si s veľkým náskokom vybojovala Ruska Irina Leuchinová. V kategórii junioriek patrí zlato Poľke
Monike Hojniszovej, najlepšou Slovenkou bola Natália Prekopová, ktorá vo
výsledkovej listine uzatvárala elitnú
desiatku.

Janka Gereková, Natália Prekopová, Miroslav Matiaško, Matej Kazár zaostalo za víťaznými Rusmi
o 1:02,9 min. O lepší výsledok ich obrali dva trestné okruhy, ktoré po nepresnej streľbe museli absolvovať Miroslav Matiaško a Matej Kazár.
1. miesto

Matej KAZÁR

rýchlostné preteky

1. miesto

Matej KAZÁR

stíhacie preteky

2. miesto

Janka GEREKOVÁ

rýchlostné preteky

3. miesto

Matej KAZÁR,
Miroslav MATIAŠKO
Janka GEREKOVÁ,
Natália PREKOPOVÁ

štafeta mix

16. miesto

Martin OČENÁŠ

rýchlostné preteky

24. miesto

Miroslav MATIAŠKO

rýchlostné preteky

17. miesto

Ľubomíra KALINOVÁ

rýchlostné preteky

19. miesto

Natália PREKOPOVÁ

rýchlostné preteky

8. miesto

Miroslav MATIAŠKO

stíhacie preteky

21. miesto

Martin OČENÁŠ

stíhacie preteky

10. miesto

Natália PREKOPOVÁ

stíhacie preteky

15. miesto

Ľubomíra KALINOVÁ

stíhacie preteky

Na záver bronz
pre slovenskú štafetu

V záverečných pretekoch miešaných štafiet na 2x3 + 2x4 km si slovenskí reprezentanti v nedeľu vybojovali v kategórii
seniorov bronzovú medailu. Kvarteto

Matej Kazár na strelnici

ev
Matej Kazár a jeho rival Maxim Adij

www.dukla.sk
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MEDAILOVÁ ŽATVA SLOVENSKÝCH BIATLONISTOV
NA MAJSTROVSTVÁCH SVETA V LETNOM BIATLONE
Dvoch majstrov sveta a ďalšie tri medaily pre
VŠC DUKLA priniesli Majstrovstvá sveta v letnom
biatlone v poľskom meste Duszniki Zdroj. O zlato
sa postarali Dušan Šimočko a Matej Kazár, ktorý
získal aj striebro a spoločne s Janou Gerekovou
a Ľubmírovou Kalinovou aj bronz v štafete. Bronz
získala Ľubomíra Kalinová aj v individuálnych
pretekoch.

Na úvod bronz štafety
DUSZNIKI ZDRÓJ 23. septembra (SITA) - Slovenská
miešaná štafeta v zostave Janka Gereková, Ľubomíra Kalinová, Matej Kazár a Dušan Šimočko obsadila hneď v úvodných pretekoch na 2x6 + 2x7,5
km tretie miesto a v konkurencii ôsmich tímov si
vybojovala bronzové medaily. Zo zlata sa v zaujímavých pretekoch tešili domáci Poliaci
Krystyna Palková, Magdalena Gwizdoňová, Tomasz Sikora a Miroslaw
Kobus, ktorí o 13,9 s predstihli favorizovaných Rusov. Slováci zaostali za
víťazmi o 1:12,0 min
„Zopakovali sme výborný výsledok
z vlaňajška, kde sme mali v zostave
aj Paľa Hurajta a Nasťu Kuzminovú. Je to cenný výsledok. Začali sme
veľmi zle. Janka Gereková musela
hneď po streľbe v ľahu absolvovať
dva trestné okruhy a zo strelnice
odchádzala posledná. Vďaka stopercentnej streľbe v stoji sa však dotiahla na súperky a odovzdávala šiesta.
Postupne sme sa dostávali dopredu.
Boli to naozaj zaujímavé preteky.
Rozhodujúci útok na medailu urobil
Dušan Šimočko, ktorý po kvalitných
výkonoch Ľuby Kalinovej a najmä
Maťa Kazára bežal na štvrtej pozícii. Na ležke
však Kórejčan, ktorý bol pred ním, musel ísť na
trestný okruh a Dušan mu ušiel. Záver si potom
už bezpečne postrážil. Kontakt s Poliakmi a Rusmi
pred sebou už nemal, za ním bol minútový odstup.
Vzhľadom na to, ako sme preteky začali, som s konečným výsledkom veľmi spokojný,“ povedal pre
agentúru SITA ústredný tréner slovenskej biatlonovej reprezentácie Milan Gašperčík.
V rovnakej disciplíne v juniorskej kategórii obsadili
naši reprezentanti 5. miesto.

Kompletná medailová zbierka
v rýchlostných pretekoch
Slovenským biatlonistom sa darilo aj druhý deň
majstrovstiev, keď si v rýchlostných pretekoch na
kolieskových lyžiach vybojovali kompletnú zbierku
medailí. Zlato zo súťaže mužov na 10 km patrí Dušanovi Šimočkovi, striebro Matejovi Kazárovi a v pretekoch žien na 7,5 km si nečakane na bronz siahla
Ľubomíra Kalinová.
„Priznám sa, že pre mňa je väčším prekvapením
Kalinovej bronz ako Šimočkovo zlato,“ so šťastným
úsmevom skonštatoval ústredný tréner slovenskej
biatlonovej reprezentácie Milan Gašperčík.

Pre 28-ročnú Kalinovú, ktorá začínala ako bežkyňa
na lyžiach, je to najlepší individuálny biatlonový
výsledok v kariére. Základ svojho úspechu položila
na strelnici, keď ako jediná z celého štartového poľa
obe položky v ľahu i stoji zvládla bezchybne.
“Ľuba naozaj perfektne zastrieľala. Na stojke jej
začal fúkať nepríjemný vietor, počkala si a oplatilo
sa jej to. V závere jej už evidentne dochádzali sily,
ale nakoniec sa na stupni víťazov udržala. Verím,
že jej to zdvihne sebavedomie najmä smerom
k zimnej sezóne. Už vo štvrtkovej štafete podala
veľmi dobrý výkon, teraz to ešte zvýraznila. Mám
z toho radosť,“ pokračoval slovenský šéftréner.
Kalinová za víťaznou domácou Poľkou Krystynou
Palkovou zaostala o 1:11,1 min. Aj striebro ostalo
u severných susedov Slovenska, keď si ho vybojovala Agnieszka Cylová. Veľmi dobrý výkon predvied-

Matej Kazár, Jana Gereková,
Ľubomíra Kalinová, Dušan Šimočko
la aj druhá Slovenka v 30-člennom štartovom poli
Janka Gereková, ktorá skončila hneď za stupňom
víťazov na štvrtej priečke.
V pretekoch mužov Slováci kraľovali. Šimočko
predviedol perfektný bežecký výkon a na ceste na
najvyšší stupienok ho nezastavili ani dva chybné výstrely - po jednom v ľahu i stoji, po každom musel
odbehnúť aj 150 m dlhý trestný okruh. Kazár v ľahu
nezostrelil jeden terč, stojku zvládol bezchybne, ale
za svojím oddielovým i reprezentačným kolegom
zaostal o 1,5 s.
„Obaja potvrdili, že sú výborne pripravení. Od Dušana som čakal útok na medailu, ale že to dopadne
až takto dobre, to je veru čosi nad plán. Obaja išli
veľmi kvalitne už v štafete, dnes len potvrdili svoju
výkonnosť. Je to super výsledok aj vzhľadom na
nedeľné stíhacie preteky,“ uzavrel Milan Gašperčík.
Bronz si v pretekoch mužov vybojoval Lotyš Andrejs Rastorgujevs. Až 4. miesto obsadil favorizovaný domáci biatlonista Tomasz Sikora. Tretí
Slovák v 40-člennom štartovom poli Miroslav
Matiaško preteky vynikajúco rozbehol. Po stopercentne zvládnutej ležke figuroval na medailových
pozíciách, ale v streľbe v stoji netrafil až tri terčíky
a bolo po jeho nádejach na dobrý výsledok - skončil
dvadsiatyprvý.

www.dukla.sk

Titul majstra sveta a celkovo
tretia medaila pre Mateja Kazára
DUSZNIKI-ZDRÓJ 26. septembra (SITA) - Majstrovstvá sveta zakončil veľkým úspechom pre Slovensko
Matej Kazár. V záverečných pretekoch šampionátu v stíhačke mužov na 12,5 km na kolieskových
lyžiach triumfoval a vybojoval si už tretiu medailu
na týchto MS. Po bronze v štafete a striebre v rýchlostných pretekoch skompletizoval svoju zbierku
najvzácnejším kovom. V strhujúcom finiši o 9 desatín sekundy zdolal dovtedy vedúceho Rusa Timofeja
Lapšina, bronz si vybojoval Andrejs Rastorgujevs
z Lotyšska. Víťaz sobotných rýchlostných pretekov
Dušan Šimočko prišiel o dobrý výsledok na druhej
streleckej položke v ľahu, kde netrafil až tri terče,
na ďalších dvoch položkách v stoji pridal
ešte po jednom trestnom okruhu a musel
sa uspokojiť so štvrtým miestom. „Boli
to veľmi pekné preteky. Maťo začal zle,
na prvej položke nezostrelil jeden terč,
ale výborne bežal. Dramatické to bolo
najmä na poslednej streľbe, ktorú už
zvládol bezchybne. Finiš bol strhujúci,
sme veľmi radi, že to takto dopadlo. Je
to krásny výsledok, všetci sa z neho tešíme,“ uviedol Milan Gašperčík.
Stíhacie preteky žien na 10 km totálne
ovládli domáce Poľky. Suverénnym spôsobom zvíťazila Agnieszka Cylová pred
svojimi krajankami Krystynou Palkovou
a Magdalenou Gwizdoňovou. Cylová
s Palkovou si vymenili pozície na pódiu
pre medailistky zo sobotných rýchlostných pretekov, Gwizdoňová sa na bronzový stupienok vyšvihla z piatej pozície
na štarte.
Slovenkám sa preteky nevydarili celkom podľa
predstáv. Ľubomíra Kalinová, ktorá v sobotu ako
jediná bezchybne strieľajúca pretekárka nečakane
brala v šprinte bronz, tentoraz musela absolvovať
aj štyri trestné okruhy za nepresnú streľbu a prepadla sa až na desiatu priečku. O niečo úspešnejšia
bola Janka Gereková, ktorá si síce trať predĺžila až
o päť okruhov, ale aj napriek tomu skončila siedma.
„Dievčatá trochu ustúpili z pozícií, ale nie je to zlý
výsledok. Ľuba Kalinová bola po sobotnom šprinte
unavená, ale dve umiestnenia v desiatke sú veľmi
dobré,“ dodal Milan Gašperčík.

3. miesto

Jana GEREKOVÁ,
Ľubomíra KALINOVÁ
Matej KAZÁR,
Dušan ŠIMOČKO

1. miesto

Dušan ŠIMOČKO

2. miesto

Matej KAZÁR

3. miesto

Ľubomíra KALINOVÁ

1. miesto

Matej KAZÁR

4. miesto

Janka GEREKOVÁ

4. miesto

Dušan ŠIMOČKO

10. miesto

Ľubomíra KALINOVÁ
Miroslav MATIAŠKO

stíhacie preteky, kolieskové lyže
rýchlostné preteky, kolieskové lyže

10. miesto

Natália PREKOPOVÁ,
Natália PREKOPOVÁ

mix štafeta, kolieskové lyže
rýchlostné preteky, kolieskové lyže

11. miesto

Natália PREKOPOVÁ

21. miesto
Juniori:
5. miesto

mix štafeta, kolieskové lyže
rýchlostné preteky, kolieskové lyže
rýchlostné preteky, kolieskové lyže
rýchlostné preteky, kolieskové lyže
stíhacie preteky, kolieskové lyže
rýchlostné preteky, kolieskové lyže
stíhacie preteky, kolieskové lyže

stíhacie preteky, kolieskové lyže
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MAJSTROVSTVÁ EURÓPY
V PLÁVANÍ:
Križko šiesty na 50 m znak
a maximálne spokojný
Ľuboš Križko po 6. mieste vo finále na 50 m znak: „Som veľmi spokojný
s umiestnením aj s dosiahnutým časom“
BUDAPEŠŤ 12. augusta (SITA) - Slovenský reprezentant Ľuboš Križko obsadil
6. miesto na 50 m znak na 30. plaveckých ME v dlhom bazéne v Budapešti.
Križko dosiahol vo štvrtkovom podvečernom finále výkon 25,39 s, za bronzovým Guyom Barneom z Izraela zaostal o 35 stotín sekundy a neobhájil
bronzovú medailu spred dvoch rokov z Eindhovenu. Novým majstrom Európy sa stal suverénny Francúz Camille Lacourt, ktorý bral zlato v rekorde
šampionátu 24,07 a po znakárskej stovke pridal najcennejší kov aj na polovičnej trati. Strieborný bol aktuálny európsky rekordér Brit Liam Tancock
(24,70). „Som veľmi spokojný. V konkurencii, aká sa vo finále zišla, som
rád, že som neskončil ôsmy. Plával som v Budapešti zakaždým pod svoj
osobný rekord spred dvoch rokov a v to som pred šampionátom ani nedúfal. Cítim sa teda veľmi dobre,“ uviedol Ľuboš Križko. V areáli Alfréda
Hajósa a Tamása Széchyho na Margitinom ostrove predtým dvakrát posunul hranicu osobného aj slovenského rekordu. Do maďarskej metropoly
prišiel s „osobákom“ 25,44, ktorý v stredajších rozplavbách vylepšil na
25,32 a neskôr ešte v ten istý deň v semifinále na 25,23, čo znamenalo
postup do finále štvrtým najlepším časom. Vo štvrtok už svoje maximum
nedokázal stlačiť na úroveň, ktorá by stačila na zisk niektorej z medailí. Vo
finále bol však jediným tridsiatnikom a všetci ostatní jeho súperi boli minimálne o šesť rokov mladší. Od pondelka 31-ročný člen DUKLY Banská Byst-
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rica a zverenec Jiřího Waltera nerozšíril svoju zbierku bronzových medailí zo
znakárskeho šprintu na štyri. Doteraz dvakrát vylovil bronz z krátkeho bazéna (Helsinki 2006, Rijeka 2008) a raz z dlhého (Eindhoven 2008).
„Mladí plavci sú veľmi rýchli, čo je vidno na výsledkovej listine. Ja som bol
najstarší z celého štartového poľa a som rád, že som sa s mladými udržal.
Včera som si zaplával dva osobáky, dnes to chcelo tretí, ale päťdesiatka
je strašne o rýchlosti a technike. Rozhodujú desatinky, stotinky a nie vždy
to s tým zlepšením sa vyjde. Stačí jeden nevydarený dohmat a skreslí to
celkový výsledok. Ešte raz však chcem zdôrazniť, že som veľmi spokojný
s umiestnením aj s dosiahnutým časom,“ dodal Križko.
Hodnotu aktuálnej výkonnosti trenčianskeho rodáka Križka zvyšuje aj fakt,
že s platnosťou od 1. januára Medzinárodná plavecká federácia (FINA) po
dvojročnej ére tzv. technologického dopingu zakázala používanie celotelových plaviek, resp. netkaných materiálov.
Dvojnásobný zlatý medailista zo Svetových armádnych hier 2007 v indickom Hajdarábade a semifinalista pekinských OH 2008 na 100 m znak Križko
skončil pred štyrmi rokmi na ME v Budapešti ôsmy za 25,88.

Dve medaily pre zápasníkov
DUKLY na armádnych
majstrovstvách sveta

Slávnostné otvorenie

3. miesto

Filip KÖSZEGHY

gréckorímsky štýl, do 96 kg

3. miesto

Marián MIHÁLIK

gréckorímsky štýl, do 84 kg

8. miesto

Dušan BABRNÁK

voľný štýl, do 74 kg

MS V PARAŠUTIZME
Nikšic (Čierna Hora) - O krásny úspech slovenského parašutizmu sa postarali
parašutisti v klasických disciplínach, ktorí sa vrátili z nedávnych majstrovstiev
sveta F.A.I., ktoré sa uskutočnili v dňoch 28. 8. až 4. 9. 2010 v meste Nikšic.
V celkovom hodnotení (presnosť pristátia + akrobacia) obsadilo Slovensko
skvelé 6. miesto, v akrobacii boli taktiež šiesty a v presnosti pristátia deviaty.
Z jednotlivcov si najlepšie počínal v celkovom hodnotení (presnosť pristátia
a akrobacia) Karol Adamčík, ktorý skončil dvanásty.
„Celkové poradie slovenského tímu je adekvátne celej príprave v roku 2010.
Aj podľa výsledkov je vidieť, že napríklad v disciplíne presnosť pristátia boli
rozdiely medzi družstvami len minimálne. Počítalo sa 28 tímov. Škoda, že sa
pre zlé počasie skákalo len sedem zoskokov, neskákali sa semifinálové i fi-

Tréner kpt. Peter Hirjak: „Na MS CISM do Lahti sme odchádzali s cieľom získať jednu medailu. V konkurencii 21 štátov sme sa nestratili. Ako prvý zasiahol do bojov des. Dušan Babrnák do 74 kg vo voľnom štýle. V prvom kole
si poradil s pretekárom zo Sýrie, nad jeho sily bol však súper z Azerbajdžanu, neskorší medailista v tejto kategórii. Babrnák skončil v konkurencii 16
zápasníkov na 8. mieste. Druhý vstúpil do súťaže des. Filip Köszeghy do 96
kg grécko-rímsky štýl, ktorý mal v prvom kole voľno a čakal na víťaza zápasu
Čína - Litva. Köszeghy v druhom kole nastúpil na víťaza z Číny a po ťažkom
boji vyhral, čím postúpil do semifinále. Tam bol nad jeho sily súper z Ukrajiny, ktorý sa stal aj víťazom tejto kategórie. V boji o tretie miesto potom
náš zápasník vyhral na lopatky so súperom z USA. Posledný sa predstavil
des. Marián Mihálik do 84 kg grécko-rímsky štýl. V prvom kole si poradil so
súperom z Rakúska. V druhom prehral po boji s neskorším finalistom z Írska.
V repasáži s prehľadom porazil súpera z Nemecka a v boji o tretie miesto aj
zápasníka z Litvy. So ziskom dvoch medailí sme boli určite spokojní, hlavne
preto, že to pre Mihálika aj Köszeghyho boli prvé medaile z MS CISM.“

nálové kolá. V disciplíne akrobacia bola príprava zanedbaná. Tento rok sme
absolvovali iba 5 až 6 zoskokov, ktoré neboli hodnotené trénerom, keďže
video sa už nenachádza na území SR. Ale ja osobne som s výsledkom tímu
i jednotlivcov v akrobacii spokojný,“ povedal v úvode reprezentačný tréner SR
Dušan Domský.
„Potešili ma chlapci z DUKLY Banská Bystrica. No keby som mal niekoho vyzdvihnúť, tak by to bol Vikartovský. Je to bývalý reprezentant SR, juniorský
majster sveta v akrobacii. Už desať rokov neskákal. Ja som to s jeho nomináciou riskol. Po dvadsiatich zoskokoch teda išiel na majstrovstvá sveta. Smolu
mal napokon Róbert Juriš, ktorého od 4. miesta delil jeden zoskok v 6. kole,
kde si pripísal 4 cm,“ pokračoval Dušan Domský.
„Slovensko urobilo pokrok. Po 8. mieste na MS v Boľkovciach sme v Čiernej
Hore obsadili výborné 6. miesto. Porazili sme parašutistické veľmoci, akými
sú Čína, USA, Poľsko i Maďarsko. Počas šampionátu boli zložité poveternost-
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né podmienky. Raz bol silný vietor, inokedy slabý vánok. Záležalo na tom, kto a kedy skáče. Ak boli
dobré podmienky, tak aj výsledok mohol byť dobrý, ale ak fúkal silný vietor, s dobrým výsledkom
sa mnohí lúčili,“ dodal tréner Domský.

Slovenská výprava
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Celkové umiestnenie - družstvá:
6. Slovensko (Peter Platko, Róber Juriš, Tomáš Marcinek,
Ladislav Vikartovský, Karol Adamčík).
V celkovom hodnotení bolo 24 družstiev.
Celkové umiestnenie (PP + A) - jednotlivci, SR:
12. Karol Adamčík
23. Róbert Juriš
28. Peter Platko
42. Ladislav Vikartovský
52. Tomáš Marcinek.
Akrobacia družstvá:
6. Slovensko
Hodnotených bolo 12 tímov.
Akrobacia - jednotlivci:
22. Karol Adamčík
35. Róbert Juriš
41. Peter Platko
44. Tomáš Marcinek
49. Ladislav Vikartovský
Presnosť pristátia - družstvá:
9. Slovensko 42 cm
Presnosť pristátia - jednotlivci:
15. Peter Platko, Róbert Juriš, Karol Adamčík 10 cm
53. Ladislav Vikartovský 18 cm
72. Tomáš Marcinek 26 cm
Štartovalo 117 pretekárov

TEŠOVIČ 10. DO 105 KG, V NADHODE DOKONCA ÔSMY
ANTALYA 26. septembra (SITA) - Slovenský reprezentant Martin Tešovič obsadil
na majstrovstvách sveta vo vzpieraní v tureckej Antalyi v kategórii do 105 kg
v dvojboji veľmi dobré 10. miesto. Bývalý majster sveta (1997) a majster Európy (2007) nadvíhal dovedna 387 kg (175+212). V trhu ho klasifikovali na 14.
priečke, ale v nadhode dokonca uzatváral prvú osmičku. Tešovičovým umiestnením v dvojboji si Slovensko výrazne pomohlo aj v prvej časti celosvetovej
kvalifikácii na olympijské hry v roku 2012 v Londýne.
Čoskoro 36-ročný vzpierač
VŠC DUKLA Banská Bystrica,
ktorý vo februári štartoval
na ZOH vo Vancouveri ako
člen slovenských štvorbobov,
začal súťaž v Antalyi dobre, hneď na prvý raz zvládol
v trhu svoj základ 175 kg. Potom si nechal naložiť na činku
o päť kíl viac, ale neuspel. V
nadhode istil Tešovič dvojbojový súčet základným pokusom na 205 kg. V druhom
211 kg nedostal nad hlavu, ale
po porade s trénerom Rudolfom Lukáčom zvýšil na 212 kg
a úspešne sa s nimi popasoval.
Doterajšie umiestnenia Martina Tešoviča v dvojboji na MS:
1995 - 8., 1997 - 1. , 1998 - 5.,
2003 - 13., 2005 - 3., 2006 - 6.,
2007 - neklasifikovaný, 2010 - 10.

Šéftréner slovenskej vzpieračskej reprezentácie
Rudolf Lukáč hodnotí výkony svojich zverencov
na MS

ANTALYA 27. septembra (SITA) - Slovenská vzpieračská reprezentácia
urobila na MS v tureckej Antalyi veľmi dôležitý prvý krok smerom k získaniu
miesteniek na olympijské hry v roku 2012 v Londýne. V prvej časti
celosvetovej kvalifikácie skončila na 23. mieste spomedzi 62 krajín a to jej

zatiaľ zaručuje tri miesta pre olympiádu. A ako hodnotil vystúpenie svojich
zverencov šéftréner reprezentácie SR Rudolf Lukáč?
Michal Beláň (do 56 kg - neklasifikovaný, v nadhode výkonom 121 kg vyrovnal
rekord SR)
„Michalovo vystúpenie hodnotím ako nesplnenie cieľa, ale na druhej strane
máme konečne po takmer dvoch desaťročiach kvalitného pretekára v kategórii do 56 kíl. Ešte v januári bol pre potreby slovenskej reprezentácie
prakticky nepoužiteľný. Jeho
technika bola zanedbaná a robil množstvo chýb. Za 9 mesiacov schudol pod dohľadom
lekárov o 14 kíl a urobil veľký
pokrok v technike. V Antalyi
si však vybral nováčikovskú
daň. Ale fakt, že po vypadnutí
v trhu mal v nadhode všetky
tri pokusy platné a zlepšil slovenský rekord, len dokazuje
jeho bojovnosť a perspektívu
do budúcnosti.“
Richard Tkáč (do 77 kg - 12.
miesto zo 41 pretekárov, výkon v dvojboji 330 kg)
„V silnej konkurencii si utvoril osobné rekordy, čo je na
vrcholnom podujatí vždy
veľmi cenné. Rišo je momentálne najväčšou nádejou slovenského vzpierania a myslím si, že do dvoch rokov by mohol priniesť nejakú medailu z významných
pretekov. Teší ma jeho zlepšenie v nadhode, pretože doteraz sa prejavoval
skôr ako špecialista na trh.“
Martin Tešovič (do 105 kg - 10. miesto zo 40 pretekárov /8. v nadhode/, výkon
v dvojboji 387 kg)
„Martin obrovským podielom prispel do olympijskej kvalifikácie. Keďže
súťaž sa začala nezvyčajne skoro, už o ôsmej ráno miestneho času, musel
vstávať o trištvrte na päť. V trhu zostal síce na základe 175 kíl, ale úspešným
tretím pokusom na 212 kg v nadhode predbehol v dvojboji štyroch súperov.“
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KANOISTA URBAN STRIEBORNÝ
NA OHM V SINGAPURE
25.08.2010 Singapur (SITA)- Slovenská výprava získala na premiérových olympijských hrách
mládeže v Singapure päť medailí.
O druhú striebornú sa postaral v kanoistickom
slalome v K1 Miroslav Urban (člen VŠC DUKLA
Banská Bystrica), ktorý našiel premožiteľa až vo
finále, keď bol nad jeho sily Slovinec Simon Brus.
Urban si pripravil pekný darček k blížiacim sa 16.
narodeninám, ktoré oslávi 30. augusta.
Pätnásťročný zverenec trénera Ivana Cibáka však
jazdil výborne. Vo štvrťfinále vyradil Scotta Smitha
z Austrálie, ktorého zdolal o vyše 7 sekúnd. V semifinále sa nadrel o niečo viac, nad Guillaumom
Bernisom z Francúzska zvíťazil v mimoriadne dramatickom súboji iba o 36 stotín sekundy.
„Mňa osobne Miro Urban veľmi príjemne prekvapil, pretože s touto medailou som nerátal.
Predsa len, v Singapure sa jazdil slalom s ôsmimi
bránkami na hladkej vode a on je zvyknutý viac
na divokú. Napriek tomu však aj novinku zvládol
výborne a som rád, že máme ďalšiu medailu. Vo
finále už na Slovinca nemal, ten jazdil skutočne
famózne, čo potvrdil aj Urbanov tréner Ivan Cibák,“ hodnotil vystúpenie slovenského kajakára
v zálive Marina Reservoir šéf slovenskej výpravy
v Singapure a viceprezident Slovenského olympijského výboru Vladimír Miller.

Vľavo Miroslav Urban

Výsledky:
KANOISTIKA
Chlapci: Slalom - K1, 2. miesto: Miroslav Urban
ATLETIKA
Dievčatá: 5 000 m chôdza: 8. miesto Katarína Strmeňová 23:24,65
MODERNÝ ŠTVORBOJ
Dievčatá: 23. miesto Elka Sedíleková 3 300 b.

Singapur 2010, 1. Olympijské hry mládeže
očami Kataríny Strmeňovej
1. Olympijske hry mládeže sa
oficiálne konali od 14. do 26.
augusta. Športovci z 205 krajín
sveta však prileteli už 10. a odchádzali 27. augusta. Na myšlienku zorganizovať celosvetové OHM prišiel Jacques Rogge.
Cesta do Singapuru bola nekonečná. Z Viedne sme hodinu leteli do Mníchova, kde sme na letisku strávili 2
a pol hodiny. Potom sme nasadli do lietadla, ktoré už
priamo letelo do Singapuru. Všadeprítomná klimatizácia nám nedala ani náznakom vedieť, že sme v horúcej,
tropickej krajine. Horšie to už bolo, keď sme vyšli von.
Od nášho príchodu nás sprevádzali dobrovoľníci vo fialovom. Všetko bolo totiž fialové. Ubytovali nás na školskom internáte v centre diania. Jedáleň, internetové
kaviarne a všetko sme mali ani nie 10 minút „pešibusom“, čo sa dalo hravo zvládnuť aj v tých horúčavách.
Veľmi dobre bolo pripravené jedlo zo všetkých svetových kuchýň, vrátane vegetariánskej. Vodu a ovocie si
mohol každý športovec zdarma zobrať koľko mu hrdlo
ráčilo z chladiacich boxov, umiestnených na uliciach
olympijskej dediny. Štadión bol vzdialený jednu zastáv-

ku, na ktorú nás priviezol dedinský bus, ktorý premával
každých 10 minút. Na atletickom štadióne boli na každých 100 metroch pre nás pripravené nádoby s ľadom,
v ktorých sa chladili fľaše s vodou, alebo s ionťákmi.
V tomto areáli bol aj vrhačský a plavecký štadión. Tento areál nám slúžil na tréningy, preteky sa konali na
hlavnom štadióne vzdialenom hodinu cesty. Cestovať
tam nebol problém, lebo fialové autobusy s maskotmi
Leom a Meril premávali v 15 minútových intervaloch.
Časový posun bol + 6 hodín, čo znamená, že na Slovensku sa šlo spať o pol noci, v Singapure sme už vstávali
o 6 hodine ráno. Na tréningy sme chodili s Claudiou
Hladíkovou, skokankou do diaľky, už o ôsmej ráno, aby
sme sa vyhli najhoršej horúčave a vlhkosti. Zaujímavé
bolo pozorovať tréningy chodcov z Ruska a Ukrajiny,
ktorí si nevšímali ani intenzívne blesky a hustý dážď
a trénovali ďalej, hoci všetkých športovcov vyháňali,
aby sa skryli.
Na štvrtý deň sa konečne začali Olympijské hry trojhodinovým otváracím ceremoniálom. Organizátori
si chceli byť vo všetkom istí, tak nás začali odvážať
už o tretej poobede, hoci ceremoniál mal začať o 19.
hodine. Voľný čas sme zatiaľ trávili v boxoch na trati
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Formule 1, vymieňaním olympijských odznakov a zábavou, ktorú nám pripravili organizátori. Alebo to bolo
predstavovanie krajín, tancom a spevom Afričanov ...?
Bolo to zaujímavé. Po troch hodinách sme boli konečne
vypustení na slobodu a s dlhým pomalým sprievodom
sme sa dostali na hlavné pódium, ktoré plávalo na vode
v zátoke Marina Bay. Zátoku obklopovali neuveriteľne
farebne vysvietené moderné mrakodrapy. Cez pódium
sme všetci športovci postupne prešli a usadili sa v hľadisku. Všetko sa to odohralo za burácajúceho potlesku
60 000 divákov, z ktorého nám išli zimomriavky a boli
sme hrdí, že tu môžeme byť aj my. Na stoličkách nás
čakali tašky s darčekovými predmetmi, ako boli svetielkujúce srdiečka, nafukovacie trubice, s ktorými sme sa
zapájali do programu. Program sa skladal z niekoľkých
častí, ako bolo oboznámenie sa s históriou a kultúrou
krajiny, ekologickými celosvetovými problémami,
olympijskými hodnotami a farebnými svetelnými vystúpeniami detí mládeže a dospelých oblečených do
neskutočných odevov. Bájne príšery a draky so sálajúcim ohňom nechýbali. Medzi vystúpeniami bol pochod
vlajkonosičov. Keď s našou vlajkou prišiel džudista Arpád Szakácz, všetci sme vyskočili a povzbudzovali ho
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silným krikom. Prinesenie olympijskej vlajky a skladanie sľubov športovcov, trénerov a rozhodcov prebehlo veľmi dôstojne. Všetkým sa prihovoril aj predseda
medzinárodného olympijského výboru pán Jacqes Rogge a prezident krajiny Singapur. Vrcholom programu
bolo zapálenie olympijského ohňa. Všade zhasli svetlá
a do zátoky sa priplavila loď v tvare labute, vysvietenej
tisíckami malých svetielok. Z nej vybehol športovec
s olympijským ohňom v ruke a odovzdal štafetu ďalšiemu športovcovi a takto to pokračovalo až kým oheň
nedostal dvojnásobný juniorský majster sveta v jachtingu, prebehol po vode a zapálil oheň, ktorý sa špirálovite dostal na samý vrch a rozhorel sa v tvare tornáda. Vtedy sme zbadali, že je to v tvare majáka, ktorý
nám bude svietiť celé dva týždne.
Moje preteky sa konali 21. augusta o 19. hodine.
Zvláštnosťou atletiky bolo, že z rozcvičovacieho štadióna nás museli dopravovať busom cca 15 minút na
hlavný. Hneď ako nás doviezli, absolvovali sme kontrolu nadpisov. Potom nás číslovali v akom poradí budeme stáť na štarte. Prešli sme cez štadión a zložili sme sa
pri práve prebiehajúcej diaľkarskej súťaži dievčat, kde
skákala Claudia. Pekný moment bol keď, sme k sebe
prišli, objali sa a zaželali si veľa šťastia. Potom sa už začal boj. Odštartovali sme hneď po otvorení atletického
dňa. Preteky neboli ľahké, ale netrápila som sa, prvý
kilometer a pol som sa držala v prvej skupine. Potom
však súperky začali zrýchľovať do dosť rýchleho tempa, a to som už prestávala zvládať. Ocitla som sa sama
a začali ma predbiehať aj súperky z druhej skupiny. Neskôr som už len mohla predbiehať súperky, ktoré rovnako nevydržali či už tempo alebo to teplo. Nakoniec
som došla do cieľa na 8. mieste v čase 23:24, čo je 16
sekúnd za mojím osobákom. Napriek tomu, že preteky
boli veľmi náročné, užívala som si ich. Prešla som novými a dôležitými skúsenosťami, ktoré mi bezpochyby
budú potrebné v ďalších pretekoch. Vo veľmi tesných
pretekoch sa nakoniec z víťazstva tešila Talianka Clemente pred Číňankou a Ruskou.
Popri prebiehajúcich pretekoch bola možnosť sa zapojiť do vzdelávacích a kultúrnych aktivít. Zúčastňovali sme sa ich až po absolvovaní našich pretekov. Skôr
nebol čas, lebo sme sa chceli čo najlepšie pripraviť na
naše vystúpenie na OHM. Z aktivít mimo olympijskej
dediny bol výlet do zátoky Marina Bay, plavba loďou
na ostrovné dobrodružstvo, kde boli horolezecké súťaže, stavba raftu, ktorý sme išli vyskúšať. V Hortparku sme sa naučili niečo o ekológii a zároveň sme mali
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aj ochutnávku tropického ovocia a navštívili sme aj
skleník s motýľmi. Mimo aktivít sme boli v meste. Po
skupinkách sme navštívili obchodné domy, čínsku štvrť
s rôznym tovarom, kde nám ponúkali dokonca aj také
veci ako sú zavárané hady, alebo sušené lisované chobotnice a podobné “zaujímavosti“. Navštívili sme aj novopostavený hotel ktorí znázorňuje 3 karty, na ktorých
je položená loď. Výhľad z tohto hotela bol neopísateľný
a nezabudnuteľný. Ľudia, ktorí sa kúpali hore v bazéne
sa nakláňali cez kraj hotela a my sme im len tíško závideli, lebo bazén bol určený pre hostí hotela. Nedostali
sme sa však na ruské, kolo ktoré sa v Singapure eviduje
ako najväčšie na svete.
Po týchto neuveriteľných zážitkoch sme išli na zatvárací ceremoniál, kde sme našťastie už toľko nečakali.
Bol iný v tom, že sme celý čas boli na pódiu pričom na
otváracom sme sedeli v hľadisku. Ani náhodou sa nemohol porovnávať s otváracím, ale aj tento bol pekný.
Na rozlúčku nám organizátori pripravili diskotéku do
skorých ranných hodín, na ktorej som sa nezúčastnila, lebo skoro celá naša výprava dostala virózu. Aj ja
som ju dostala, ako posledná, takže som s horúčkou
a s bolesťami na celom tele ležala v posteli a pripravovala sa hlavne psychicky na nasledujúci deň kedy nás

čakala dlhá cesta domov. Nebola až taká hrozná ako
som čakala, dokonca bola omnoho lepšia ako tá príchodová, lebo som prespala celých 14 hodín v lietadle.
V Bratislave nás už čakali novinári a slávnostný obed,
na ktorý sa všetci tešili, lebo sme si konečne po troch
týždňoch mohli dať do úst slovenské jedlo. Ešte nám
poďakovali a išlo sa domov.
Toto je len maličká časť zážitkov a skúseností, ktoré
sme zažili. Treba však poďakovať ľuďom, ktorí sa podieľali na týchto hrách. Prvé poďakovanie patrí organizátorom, lebo všetko bolo vždy načas a dokonale
pripravené. Ďalšie veľké ĎAKUJEM patrí našej výprave, kolektívu v nej, lebo bol naozaj veľmi dobrý a naši
vedúci boli úžasní, plus našej ambasádorke Danke Bartekovej, ktorá musela mať s nami véééľkú trpezlivosť.
Hlavné ĎAKUJEM však patrí môjmu trénerovi, lebo
bez neho by som nikdy nebola tam, kde som, jeho
žene Majke a celej našej skupine, ktorá to má so mnou
naozaj ťažké. Taktiež rodine a hlavne mojej maminke,
ktorá ma vždy v športe podporovala. A posledné ĎAKUJEM patrí ďalším nespočetne veľa ľudom, ktorí mi
v príprave na OHM pomáhali v škole, na DUKLE, zväze
či na SOV.
Katarína Strmeňová

Katarína Strmeňová s číslom 11
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História a súčasnosť futbalu v DUKLE
História armádneho futbalového klubu sa začala písať 1. júla 1965, kedy bola
do B. Bystrice prevelená VTJ z Brezna. Futbalisti najskôr bývali v Radvanských kasárňach, kde spolu s tými, ktorí boli prevelení z Vyškova a do Banskej
Bystrice prišli s neskorším trénerom gymnastov, ba i veliteľom ASVŠ Dukla
Vladimírom Kovačičom, vytvorili športovú rotu. Potom bývali v drevenej budove na Mládežníckej ulici a keď vedľa postavili panelový dom, presťahovali sa tam. Vo futbalovom ročníku 1966/1967 pod vedením
trénera Rudolfa Zibrínyho postúpila Dukla do II. ligy, keď vyhrala
F-skupinu divízie o bod pred Martinom. O rok neskôr (súťažný
ročník 1967/1968) postúpila Dukla prvýkrát v histórií do I. celoštátnej československej futbalovej ligy, kedy bol trénerom Arnošt
Hložek. Kritériom postupu bolo prvé miesto v II. moravsko-slovenskej lige s dvojbodovým náskokom pred Tatranom Prešov. O
postup sa najviac zaslúžili hráči: Majthényi, Škorupa, Jutka, Mažgut, Búrik, Šporka, Chovan, Šebeš, Škvarenina, Czingel, Janíček,
Ježik, Petráš, Petrovič, Šarišský, Medviď, Čumita, Šalamon, Žarnovský, Škamla, Deák, Hanzlík, Friedl, Vojáček, Bínovský, Buzek, Sokol.
V roku 1970 Dukla po treťom vystriedaní hráča trénerom Jirasom vypadla
do II. celoštátnej ligy. V tom konkrétnom zápase však nad Slaviou Praha vyhrala 4:0. Do najvyššej súťaže sa Dukla vrátila až v sezóne 1976/77. V roku
1981 víťazí v Slovenskom pohári a vo finále československého pohára podlieha konkurentovi a súperovi Dukle Praha. O dovtedy najväčší úspech, čo bolo
víťazstvo v Slovenskom pohári, sa najviac zaslúžili tréneri Kováčik, Lakota,
Benedik a hráči: Boroš, Borovička, Kopej, Kotian, Kocian, Siládi, Kolkus, Kališ,
Bilský, Majzlík, M. Nemec, Brezík, Targoš, Kunzo st., Jurkemik, Bubenko, Zelenský, Mačaj. Vo futbalovom ročníku 1981/1982 znovu vypadáva do II. Ligy,
aby sa po roku znovu stala prvoligovou.
V ročníku 1984/85 obsadila Dukla v ligovej súťaži 4. miesto a získala právo
účasti v Pohári UEFA. Žreb prvého kola spomínaného Pohára UEFA nám
prisúdil nemeckého súpera Borussia Monchengladbach, ktorý bol však nad
naše sily. O tento úspech sa podelili tréneri Adamec, Hrušecký, Vavrinčík.
Hráči: Mentel, Mgdolen, Hrubjak, Kocian, Oboril, G. Boroš, Valach, Lackovič,
Vrťo, Miškuf, Nemec, Baláž, Kinier, Bagin, Takáč, Majzlík, Diňa, Targoš, Sivý,
Siládi, Boroviak.
V sezónach 1984-86 bola najlepším slovenským mužstvom československej
futbalovej ligy podľa umiestnenia.

História FK Dukla v samostatnej SR

Od 1. júla 1993 sa futbal stal príspevkovou organizáciou mimo AŠK a Futbalový klub Dukla sa stal samostatným. Začal písať svoju novú históriu v najvyššej súťaži, ktorá bola zriadená v samostatnej SR. V sezóne 1998/99 bola
finalistom Slovenského pohára a účastníkom Pohára UEFA, kde v jeho prvom
kole vypadla so súperom Ajax Amsterdam. Dukla v tom ročníku vypadla na
základe reorganizácie z najvyššej ligy. Tri súťažné ročníky sme pôsobili v II.
lige a od ročníka 2003/2004 sme sa vrátili do ligy najvyššej. Návrat zreali-

zovali tréneri Jánoš a Zvalo. Hráči, ktorí sa oň najviac zaslúžili: Zajac, Straka,
Tóth, Sovič, Škuta, Libič, Branický, Semeník, Veselý, Kentoš, Pečovský, Juska,
Urgela, Vyskoč, Svintek, Bartoš, Urgela, Penov.
Ročník 2003/2004 bol najúspešnejším v celej doterajšej histórii Dukly. Obsadila konečné druhé miesto (o horší vzájomný zápas), bola ako staronový
účastník I. ligy účastníkom Pohára UEFA. V ňom postúpila cez dve predkolá do hlavnej súťaže, kedy ju zastavila až Benfica Lisabon. Pod
vedením trénerského tandemu Molnár – Prochotský boli k dispozícii títo hráči, ktorí sa pričinili o najúspešnejšiu kapitolu Dukly:
Boroš, Zajac, Semeník, Fabuš, Jakubko, Veselý, Kentoš, Dzúrik,
Sovič, Pečovský, Kunzo ml., Svintek, Urgela, Pančík, Libič, Tóth,
Vyskoč, Kulik, Leitner, Penov.
V nasledujúcom súťažnom ročníku 2004/2005 Dukla opäť zaznamenala ďalší historický úspech, a to hneď dvojnásobný.
V konečnej tabuľke úspešne skončila na treťom mieste a vyhrala
aj Slovenský pohár po druhýkrát v histórii klubu. Útočník Martin
Jakubko bol tretím najlepším strelcom Corgoň ligy. Trénersky sa o to
zaslúžili Daněk, Prochotský, Marián Michálik a hráčsky: Zajac, Vyskoč, Páleník, Kentoš, Pančík, Bukač, Kunzo ml., Svintek, Semeník, Pečovský, Leitner,
Jakubko, Fabuš a Kulik, ktorí vyhrali finále 8.5.2005. Historickou raritou je,
že František Kunzo st. bol kapitánom Dukly, ktorá vyhrala Slovenský pohár
v roku 1981 a jeho syn František Kunzo patril do mužstva, ktoré úspech o 24
rokov neskôr zopakovalo. Zaujímavosťou je i to, že dvaja ďalší synovia bývalého olympijského víťaza (Rado a Patrik) taktiež pôsobili v seniorských
družstvách Dukly. V ročníku 2005/2006 nás v druhom predkole Pohára UEFA
vyradil poľský Groclin Grodzisk.
U JE NUTNÉ VYZDVIHNÚŤ TIETO
Z MEDZINÁRODNEJ BILANCIE KLUB
ÚSPECHY:
v roku 1985, 1999, 2004, 2005 a 2010
- účastník Pohára UEFA, Európskej ligy
1991
roku
v
CUP
INTER
- víťaz zákl. skupiny UEFA
roku 1983
- víťaz MARLBORO CUP /Maďarsko/ v
v roku 1986
- víťaz DUNHILL INTER CITY /Malajzia/
NAJZNÁMEJŠÍ HRÁČI V FK DUKLA:
Michalík, Kunzo, Seman, Mažgut, Kocian,
Petráš, Ondruš, Jurkemik, Pollák, Kuna,
Luhový, Ondruška, P. Németh, Hýravý,
k,
Rusná
r,
Fakto
Diňa, Penksa, Praženica,
, Dzúrik, Semeník, Jakubko...
Labant, Greško, Babnič, Kozák, Bochnovič
LA:
DUK
FK
V
ERI
TRÉN
NAJZNÁMEJŠÍ
Adamec, Dragúň, Jarábek, Jánoš, Kocian,
Molnár, Daněk, Jankech, Hložek, Škripko,
Radolský, Benedik...
DOMÁCE ÚSPECHY:
a 2005
- víťaz Slovenského pohára v roku 1981
1999
+
1984
h
rokoc
v
- finalista SP
o
- umiestnenie v roč.: 2009/10 3. miest
o
miest
3.
/05
2004
roč.:
v
ie
stnen
- umie
o
- umiestnenie v roč.: 2003/04 2. miest
o
- umiestnenie v roč.: 1996/97 5. miest
o
miest
4.
/84
1983
roč.:
v
ie
- umiestnen
o
- umiestnenie v roč.: 1995/96 4. miest
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HOKEJOVÁ DUKLA TRENČÍN
Prvé mužstvo pod hlavičkou Dukly začalo hrať v Slovenskej národnej hokejovej
lige od sezóny 1963/1964, v armádnom stredisku začali hokejisti v roku 1969.
Od 1. júla 1993 je samostatná Dukla mimo AŠK a teda i mimo súčasného VŠC
DUKLA.
Dejiny trenčianskeho hokeja sa začali písať začiatkom šesťdesiatych rokov, keď
sa v Trenčíne sprevádzkoval zimný štadión (v tej dobe ešte nekrytý). Pod vedením trénera Lumíra Čiháčka sa mužstvo zložené prevažne z vojakov
etablovalo v SNHL – Slovenskej národnej hokejovej lige. Trikrát
sa ako víťaz ligy pokúšala Dukla o postup do najvyššej súťaže,
no vyšlo to až na štvrtý pokus v roku 1977, kedy pod vedením
dvojice Walter-Macozsek Trenčania zdolali v kvalifikácii Opavu
a postúpili do najvyššej súťaže.
V 1. československej lige potom Trenčania pôsobili až do rozdelenia federácie, s výnimkou sezóny 1982/83, kedy zostúpili do SNHL,
no hneď si aj vybojovali postup naspäť. Postupne sa v Trenčíne začalo stavať aj na vlastných hráčoch, ktorí začali tvoriť kostru tímu,
vystužovanú každoročne novými brancami a podľa ich kvality sa mužstvo v tabuľke pohybovalo.
Prvý veľký úspech v najvyššej súťaži prišiel v sezóne 1988-89, kedy Dukla získala strieborné medaily, no aj po prehre vo finále s Pardubicami, vypukli v meste
veľkolepé oslavy prvého cenného kovu. Odvtedy sa trenčiansky hokej pohyboval
vždy na popredných priečkach tabuľky, ako tretí klub (po Bratislave a Košiciach)
dokázala Dukla vyhrať československú ligu. Bolo to tesne pred rozdelením federáMíľniky:
1962-1963 II. československá liga
1963-1977 SNHL – slovenská národná
hokejová liga
1977-1982 1. čs. hokejová liga
1982-1983 SNHL – slovenská národná
hokejová liga
1984-1993 1. čs. hokejová liga
1994-2010 slovenská hokejová extraliga

cie, v sezóne 1991/92. Mužstvo vtedy ťahal útok Pálffy – Petrovický - Jánoš, ktorí
spolu strelili v súťaži 131 gólov. Veľkú zásluhu na triumfe mal aj obranca Róbert
Švehla, ktorý potom získal Zlatú hokejku ako najlepší hokejista roka.
Hokej sa v Trenčíne stal športom číslo jeden, vďaka možnosti pôsobenia vojakov
sa v tíme Dukly mohli predstaviť veľké hokejové mená. Z najznámejších Ivan Hlinka, Pavel Richter, Jiří Hrdina, Vladimír Ružička či Josef Beránek. Postupne sa vybudovala kvalitná práca s mládežou, vďaka ktorej už Dukla nebola odkázaná len
na kvalitných „brancov“, ale mohla siahnuť aj po svojich odchovancoch.
Z nich sa tiež stávali reprezentanti Československa, neskôr Slovenska,
a meno klubu viacerí prezentovali aj za morom v najprestížnejšej hokejovej lige sveta – NHL.
V začiatkoch samostatnej slovenskej extraligy štyri roky bojovala
Dukla spolu s Košicami o titul (každý tím získal po dva), neskôr sa
do špičky vklinil Slovan Bratislava a po ňom Zvolen. Odvtedy sa
špička slovenskej ligy stále rozširuje. Dukla sa postupne z armádneho klubu pretransformovala na akciovú spoločnosť, slovenské
prvenstvo ešte Trenčanom patrilo dvakrát.
V posledných sezónach sa Dukla nepohybuje medzi najlepšími, no mládež je stále špičkou na Slovensku. Juniori vyhrali titul 4-krát z posledných
piatich rokov, raz prehrali vo finále. Preto je túžbou a odhodlaním vedenia trenčianskeho hokeja zapracovanie úspešných juniorov do kádra áčka, a vybudovanie stabilného kádra pre budúce sezóny. Žiaden slovenský klub sa totiž nemôže
pochváliť toľkými odchovancami v NHL ako Dukla Trenčín.

Ernest Bokroš 427 zápasov
Marián Smerčiak 418 zápasov
Ľubomír Sekeráš 386 zápasov
František Hossa 358 zápasov

sezóna 1995/96: 2.miesto
sezóna 1996/97: majster SR
sezóna 1997/98: 4.miesto
sezóna 1998/99: 5.miesto
sezóna 1999/00: 3.miesto
sezóna 2000/01: 2.miesto
sezóna 2001/02: 5.miesto
sezóna 2002/03: 4.miesto
sezóna 2003/04: majster SR
sezóna 2004/05: 3.miesto
sezóna 2005/06: 6.miesto
sezóna 2006/07: 2.miesto
sezóna 2007/08: 4.miesto
sezóna 2008/09: 6.miesto
sezóna 2009/10: 9.miesto

Úspechy, Československo
1988-1989 1.medaila – striebro – finálová
prehra s Pardubicami
1989-1990 2.medaila – striebro – finálová
prehra so Spartou
1990-1991 3.medaila – bronz – víťazstvo
o 3.miesto s Košicami
1991-1992 1.titul – zlato – víťazstvo vo finále
s Plzňou
1992-1993 5.medaila – bronz – víťazstvo
o 3.miesto s Litvínovom

Legendy klubu:
Brankári:
Igor Murín 416 zápasov
Miroslav Hála 355 zápasov
Eduard Hartmann 327 zápasov

Slovensko:
sezóna 1993/94: majster SR
sezóna 1994/95: 2.miesto

Obrancovia:
Stanislav Medřík 480 zápasov
Juraj Ďurčo 444 zápasov

Útočníci:
Jaroslav Kóňa 460 zápasov
Ján Pardavý 442 zápasov
Ján Zlocha 386 zápasov
Roman Kontšek 362 zápasov
Vladimír Nemec 352 zápasov
Branislav Jánoš 346 zápasov
Tibor Melichárek 346 zápasov
Oto Haščák 344 zápasov
Miloš Melicherík 342 zápasov
Martin Opatovský 333 zápasov
Marcel Hanzal 324 zápasov
Najviac bodov v drese Dukly:
1.Jánoš 415
2.Pardavý 388
3.Kolník 298
4.Kontšek 294
5.Haščák 292

Najviac gólov v drese Dukly:
1.Jánoš 197
2.Pardavý 193
3.Kolník 167
4.Fabuš 121
5.Haščák 117
Hráči Dukly, ktorí sa presadili v NHL:
Ľubomír Sekeráš
Marián Gáborík
Róbert Švehla
Pavol Demitra
Marián Hossa
Marcel Hossa
Zdeno Chára
Andrej Meszároš
Róbert Petrovický
Ronald Petrovický
Peter Olvecký
Tomáš Kopecký
Richard Lintner
a ďalší, ktorí pred pôsobením v NHL hrali
za Duklu (Pálffy, Šatan, Cíger,...)

Rok 1992 majstri ČSFR
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Predstavujeme DUKLU Praha

Sme radi, že v našom časopise budeme uverejňovať informácie o našej „staršej sestre“ DUKLA Praha.
V aktuálnom čísle uverejňujeme článok s českým motocyklovým reprezentantom Jakubom Smržom.
Motorizmus v DUKLE Praha

V DUKLE Praha je motorizmus staronovým
športom. Po niekoľročnej megaúspešnej ére
motokrosárov Falta či Mašity v endure a ďalších motoristov v Šesťdňovej, posledné 4 roky sa
na ich úspechy snaží nadväzovať v súčasnosti jediný zástupca DUKLY vo svete motorov Jakub Smrž. Prednedávnom Dukla nadviazala bezplatnú spoluprácu i s motoristom Martinom
Mackom, 40 ročným enduro jazdcom, ktorý za svoju športovú kariéru vyhral
desiatky národných i medzinárodných pretekov a bol členom úspešných reprezentačných tímov. V oblasti ďiaľkových súťaží zajazdil pri svojom debute
na poslednom africkom Dakare v roku 2007 celkove 15. miesto medzi motocyklami (1. miesto medzi jazdcami bez asistencie, 6. miesto v kategórii do
450 ccm). V roku 2009 obsadil v tíme Yamaha Europe celkovo 18. miesto opäť
na stroji Yamaha WR450F. V roku 2010 išiel s logom DUKLA Praha na kapote
motorky.

Jakub SMRŽ z Ducati presedlal na Apriliu

Jediný český jazdec v štartovom poli majstrovstiev sveta superbikov, dvadsaťsedemročný Jakub Smrž, má za sebou dostatočne pestrú kariéru. Jednorázovú svetovú premiéru si odbil na domácej trati už v roku 1998 na Honde,
v kubatúre 125 ccm. O tri roky neskôr sa stal stálym účastníkom šampionátu. Na konci sezóny 2002 potom prestúpil do kategórie dvestopäťdesiatok
a v roku 2007 z „cesty“ do prestížneho seriálu superbikov. Na stupne víťazov sa mu ale podarilo postaviť zatiaľ iba raz - pred rokom v Assene medzi
superbikmi, kde bol v druhej jazde klasifikovaný na treťom mieste.
Tento rok po zničujúcich problémoch so súkromnou Ducati 1098 R, na ktorej
posledné štyri jazdy vinou techniky nedojazdil, bleskovo presedlal na Apriliu. Konkrétne na model RSV4 1000 Factory. Stalo sa tak pri deviatom diely
majstrovstiev sveta na brnenskom Masarykovom okruhu. A aj keď sa mu
v tréningu celkom darilo, preteky opäť nedokončil a pripísal si nedojazdenú
šiestu jazdu šampionátu v rade. Hneď v ďalšom kole v Silverstone sa ale dočkal, po dva a pol mesiacoch nulového zisku si za trináste a deviate miesto
pripísal 10 bodov a usadil sa na celkovom trinástom mieste.
Jakuba Smrža, ktorý štvrtý rok jazdí so znakom Dukla Praha, sme vyspovedali za riadidlami nového stroja s číslom 96:
S akými športami ste ako chalpec začínali?
Ako väčšina chlapcov som začínal s futbalom a tiež som hral hádzanú.
Kedy ste začali jazdiť na motorke? A na akej?
Prvá motorka bola Pionier, ktorý nám otec prerobil do „pretekárskej“ úpravy.
Na farbu už si ani nespomínam, mal som zhruba 8 rokov.
Kto Vás a Vašeho brata doviedol k motorkám? (Matej Smrž je o rok mladší
a jazdí triedu World Supersport – pozn. autora)
Otec sám pretekal, takže on bol ten, ktorý nás s bratom k motorkám priviedol.
Kedy ste dostali prvú pretekársku motorku?
Prvú pretekársku motorku som mal v roku 1995 a bola to Dandy 50.
Ako dlho ste jazdili 125 ccm?
V triede 125 ccm som začínal v roku 1997 a behom sezóny 2002 som prestupoval do triedy 250 ccm.
Kedy ste presedlali na superbiky? Musel ste pri prechode na silnejší stroj
niečo dokázať?
To bola skôr zhoda náhod, pôvodne som mal pokračovať v triede 250 ccm,
kde pre mňa ale nezostalo miesto, takže „núdzové“ riešenie bola trieda Superbike, za čo som teraz s odstupom času rád.
Vaša prvá stajňa? A súčasná?
Prvý tím sa volal Hanusch Moto Promotion, kde som jazdil v rokoch 19972001. Teraz som v talianskom tíme Pata B&G Racing.

Koľko má tím ľudí a aké majú profesie?
To sa dá ťažko odhadnúť, ale tím tvorí zhruba dvadsať ľudí. A sú to majitelia,
mechanici, inžinieri, kuchár a tak ďalej. Sám poriadne neviem :-)
S akými číslami na motorke ste jazdili a prečo ste si ich vybrali?
Skôr som mal všetky možné čísla, ale od roku 2002, keď som prestúpil do
dvestopäťdesiatok, mám číslo 96, čo mám podľa brata, ktorý ho mal takmer
od začiatku kariéry. A to mi zostalo doteraz.
Čo Vás na jazde baví? Dajú sa popísať pocity v sedle motorky?
To sa dá ťažko popísať, ale rozhodne ma to baví, už len preto, že nie je veľa
ľudí, ktorí robia podobný šport. Rozhodne je pri jazde cítiť veľa adrenalínu, ale
záleží aj na momentálnom rozpoložení.
Máte strach pri tréningu, pretekoch? Čo Vám prebehne hlavou pred pádom
či pri poruche stroja?
Strach určite nemám a väčšinou sú tie pády také rýchle, že než stihnete o niečom premýšľať, tak je po všetkom. Keď sklame technika, tak som samozrejme
naštvaný, ale aj tak s tým nič neurobím. To k tomu patrí.
Akými zraneniami ste prešli?
V živote toho nebolo veľa, mal som akurát pretrhnuté väzy v kolene a zlomenú kľúčnu kosť. Okrem toho už len nejaké odreniny a modriny.
S kým trénujete? Ako vyzerá tréningový týždeň Jakuba Smrža?
Behom sezóny nie je veľa času, takže skôr len tak rekreačne, poprípade na
motokrose alebo supermotare, čo je dobrý tréning na fyzičku. A cez zimu sme
jazdili na sústredenia na Bedřichov, na Lanzarote pod vedením atletického
trenéra Jana Janků, kde bolo okrem výškara Tomáša Janků množstvo ďalších
atlétov.
Doplnkové športy?
Ja mám rád všetky možné športy, ale samozrejme sa snažím držať toho, čo
mi ide, takže často jazdím na motokrosovej a motardovej motorke. Ale inak si
rád zahrám squash, tenis a všetko ďalšie, čo sa naskytne.
Ako vyzerá Vaša regenerácia?
Dosť času trávim na masážach priamo na pretekoch, kde je takzvaná Clinica
Mobile. Ale mám veľké problémy s chrbtom a regeneráciu veľmi podceňujem, čo musím zmeniť.
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Ako ste spokojný s novou motorkou Aprilia? Ako dlho trvá zžitie?
Zatiaľ sa mi na Aprilii veľmi páči, ale stále sa zžívam a ešte to chvíľu trvať bude,
keď budem môcť podávat najlepšie možné výsledky. Každopádne je to motorka, ktorá má veľký potenciál.
Máte pred a po pretekoch nejaké povinnosti?
Behom pretekového víkendu to nie je také hrozné, ale medzi pretekmi mám
veľa sponzorských akcií. Čo je pre mňa taká tá horšia stránka popri športe, ale
bohužiaľ to k tomu patrí.
Čo predštartovné rituály, robíte nejaké veci rovnako?
Je veľa vecí, ktoré robím stále rovnako, napríklad konkrétne čo sa týka obliekania, ale inak nie som veľmi poverčivý.
Maskoti?
Ja sám som svoj maskot :-D
Najväčší úspech?
Zrejme minuloročné 3. miesto v Assene, celkové 10. miesto na MS Superbikov, ale aj 3. miesto v osemhodinovke v Katare pri vytrvalostných MS.
Najhorší výkon?
To sa asi nedá povedať, ale tento rok sa mi napríklad veľmi nedarilo v Brne,
kde zaprvé nerád jazdím a potom je tam na mňa kladený veľký tlak a naviac
som tam tento rok prvýkrát sedel na Aprilii.
Obľúbená trať?
Tých je viac, ale určite Assen, Phillip Island, Misano, Mugello.
Akou najvyššou rýchlosťou ste išli na motorke?
Myslím, že v Monze niečo okolo 330 km/hod.
Ako sa raduje po skvelej jazde motocyklista?
Väčšinou sa veľmi neradujem, akurát premýšlam, že to mohlo byť lepšie.
Čo musí vedieť špičkový pretekár?
Určitě ísť rýchlo a ešte pri tom premýšľať.
Aké sú vzťahy medzi pretekármi?
Vždy sú výnimky, ale myslím, že všetci jazdci spolu vychádzajú veľmi dobre.
Čo robíte, keď nemáte preteky?
Väčšinou som doma alebo cestujem v rámci sponzorských akcií. A doma skôr
odpočívám, alebo jazdím na motorke.
Na čom, keď nesedíte na motorke, jazdíte?
Mám skúter Aprilia 50 na pohyb po meste, potom ešte motorku na supermoto, tiež Aprilia 550 a nakoniec motokrosovú Hondu 450. A v premávke vôbec
nejazdím, takže ani nemám žiadnu motorku.
Sledujete aj iné športy?
Občas pozriem na hokej, ale baví ma sledovať všetky možné športy, samozrejme aj atletiku, vzhľadom k tomu, že som mal možnosť trochu ju poznať
a poznať atlétov Dukly Praha.
Váš športový cieľ?
Rozhodne robím všetko, aby som bol majster sveta, to je zrejme cieľ každého.
Ako dlho jazdíte s logom Dukly?
Už takmer štyri roky a dúfam, že mi to ešte pár rokov vydrží a budem vzorne
reprezentovať. Som veľmi hrdý na to, že môžem jazdiť pod Duklou.
Text a foto: Ivana Roháčková

Profil Jakuba Smrža:
Narodený: 7. apríla 1983 v Českých Budejoviciach
Stav: slobodný
Výška: 182 cm
Váha: 75 kg
tím: Pata B&G Racing
Záujmy: motokros, supermoto, Playstation, surf, ultralight lietanie, poker, atletika
Najlepší moment kariéry: 2009 - 3. miesto WSBK v Assene, poleposition Misano a 2x 4. miesto, 2001 - 5. miesto Assen 125 ccm, 6. miesto
Brno 125 ccm
Najhorší moment kariéry: roztrhnuté väzy v kolene roku 2002
Obľúbené okruhy: Phillip Island, Portimao
Obľúbené číslo: 96
Obľúbený športovec: Barbora Špotáková, Travis Pastrana, Petr Jirmus,
Daniel Negreanu
Obľúbené jedlo: cestoviny (len v Taliansku a od Talianov), všetko mäsové
Obľúbené pitie: voda a víno z vinárstva Josef Valihrach
Obľúbený film: 60 sekúnd, Obchodník so smrťou a veľa českých
Obľúbený seriál: Comeback, kriminálky zo všetkých častí USA a samozrejme Ulice s Růžovkou :-)
Obľúbená hudba: Toho je veľa… podľa nálady.
Obľúbená kniha: Už som veľmi dlho nečítal, ale inak Šťastný František,
Jedenásť minút, Víťaz je sám (Coelho), životopis Lance Armstronga

Pretekárska kariéra:
1997 MEZ MČR 125 ccm - 9. miesto
IDM 125 ccm - 15. miesto
1998 MEZ MČR 125 ccm - 1. miesto
IDM 125 ccm - 11. miesto
ME 125 ccm - 17. miesto,
MS 125 ccm - debut na divokú kartu
(v Brne preteky nedokončil pre poruchu)
1999 MEZ MČR 125 ccm - 1. miesto
IDM 125 ccm - 10. miesto
ME 125 ccm - 10. miesto
MS 125 ccm (divoká karta v Brne) - 21. miesto
2000 MEZ MČR 125 ccm - 1. miesto
ME 125 ccm - 2. miesto,
MEZ majstrovstvá Nemecka IDM 125 ccm - dve víťazstvá,
Grand Prix 125 ccm - 28. miesto
(divoká karta v Brne - 11. miesto)
2001 Grand Prix 125 ccm - 17. miesto
majstrovstvá Španielska 125 ccm - 7. miesto
2002 Grand Prix 125 ccm - 32. miesto (3 body),
Grand Prix 250 ccm - 36. miesto (1. bod)
2003 Grand Prix 250 ccm - 24. miesto (12 bodov),
European Superstock - 34. miesto (1 bod)
2004 Grand Prix 250 ccm - 20. miesto (20 bodov)
2005 Grand Prix 250 ccm - 20. miesto (19 bodov)
2006 Grand Prix 250 ccm - 12. miesto (58 bodov)
2007 MS Superbike - 14. miesto (66 bodov),
24 hodin Le Mans - 7. miesto,
200 mil Willow Springs - 2. miesto
2008 MS Superbike - 13. miesto (120 bodov),
MS Endurance – 8 hodin
Qatar - 3. miesto
2009 MS Superbike - 10. miesto (169 bodov),
najlepší výsledok 3. miesto v Assene
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Medzinárodný turnaj SNP
v džude mužov
Ide o najväčší a najkvalitnejší turnaj v džude na
Slovensku, ktorý je zároveň turnajom s bohatou
tradíciou, o čom svedčí úctyhodný 26. ročník
jeho uskutočnenia. Na turnaji sa každoročne
predstavujú pretekári dosahujúci najlepšie
umiestnenia na vrcholových podujatiach. Tento turnaj bol pre viacerých pretekárov poslednou previerkou ich formy pred septembrovými
Majstrovstvami sveta v Japonsku. V športovej
hale DUKLA na Štiavničkách v Banskej Bystrici
sa ho 28. augusta zúčastnilo 108 pretekárov zo
7 krajín Európy.

Derniéra Zoltána Palkovácsa

Turnaj, ktorý bol jeho najobľúbenejší, kde dokázal predviesť maximum svojich schopností a zú-

Tréneri boli s priebehom a úrovňou turnaja spokojní, pretože na turnaji štartovali kvalitní pretekári, medailisti z ME juniorov, ME 23, ME a pretekov svetového pohára. Na turnaji štartovali 8
pretekári, ktorí sa zúčastnili MS v Tokiu. Po turnaji
sa uskutočnilo sústredenie zamerané na randori,
ktorého sa zúčastnilo približne 100 športovcov.

Výsledky:

do 60 kg: 1. Matej Poliak (SR), 2. Zavadil (ČR), 3.
Marek Pentka (SR) a Garbaczyk (Poľ.)
do 66 kg: 1. Bieta (Poľ.), 2. Vass (Maď.), 3. Stadlbauer (Rak.) a Pospíšil (ČR)
do 73 kg: 1. Ježek, 2. Sedmidubský (obaja ČR), 3.
Pavol Kubena (SR) a Uroda (Chorv.)
do 81 kg: 1. Csoknyai (Maď.), 2. Matúš Milichov-

ský (SR), 3. Bartel a Musil (obaja ČR)
do 90 kg: 1. Weglarz (Poľ.), 2. Horák (ČR), 3. Plonski (Poľ.) a Madarász (Maď.)
do 100 kg: 1. Zoltán Pálkovács (SR), 2. Filek (Poľ.),
3. M. Krpálek (ČR) a Petro-Szász
(Maď.)
nad 100 kg: 1. Sarnacki (Poľ.), 2. Juhász (Maď.), 3.
Deka (Poľ.) a Richard Minarovič (SR)

S trénerom Jánom Gregorom
na OH v Pekingu

Zolo na stupni víťazov

Zoltán Pálkovács v akcii
častňoval sa
ho aj keď mal zdravotné problémy, sa stal aj jeho
posledným v živote na slovenskom území. S domácimi žinenkami a publikom sa rozlúčil víťazne.
O jeden z dvoch slovenských triumfov sa postaral Zoltán Pálkovács v kategórii do 100 kg. Borec
usporiadajúceho klubu VŠC DUKLA Banská Bystrica si počínal celkom suverénne, vo vyraďovacích
súbojoch víťazil nad súpermi pred uplynutím časového limitu na ippon a vo finále zdolal Poliaka
Rafala Fileka na juko. Na záver turnaja bol vyhlásený aj za najtechnickejšieho pretekára.
Druhé víťazstvo pre slovenské farby pridal na najväčšom domácom turnaji Matej Poliak v kategórii
do 60 kg, ktorý vo finále vyhral nad Čechom Janom Zavadilom. Okrem dvoch prvých miest pridali Slováci ešte jedno druhé (Milichovský do 81
kg) a tri tretie priečky (Pentka do 60 kg, Kubena
do 73 kg, R. Minarovič nad 100 kg).
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VOJENSKÍ ŠPORTOVCI VZOROM
PRI HĽADANÍ NOVÝCH TALENTOV
V malebnej horehronskej obci Bacúch objavili
nadšenci chodeckého športu z VŠC DUKLA Banská Bystrica nielen nové chodecké talenty ale aj
veľmi zdatných organizátorov.
BACÚCH 26. septembra (SITA) - Posledný septembrový víkend usporiadali Občianske združenie Rodáci z Bacúcha a ich priatelia, obec Bacúch a VŠC
DUKLA Banská Bystrice v malebnej horehronskej
obci Bacúch už tretí ročník športovo-spoločenského podujatia Chôdza na Bacúchu – Cena Jozefa Pribilinca. Víťazom hlavnej kategórie mužov
na 10 km sa stal slovenský reprezentant Matej
Tóth (VŠC DUKLA Banská Bystrica) časom 40:52
min s náskokom 7 sekúnd pred ôsmym na 50 km
na OH 2008 v Pekingu Poliakom Rafalom Fedaczynskim, tretí skončil Nazar Kovalenko z Ukrajiny
(41:22). Na piatom mieste dopochodoval ďalší
reprezentant VŠC DUKLA Anton Kučmín. Dvadsaťsedemročný Tóth obhájil minuloročné prvenstvo,
ale dosiahol o 15 sekúnd lepší výkon a tým vytvoril nový rekord podujatia.
„Dnešné víťazstvo v porovnaní s predchádzajúcimi bolo určite najťažšie, preto som rád, že
to vyšlo,“ komentoval Matej Tóth svoj tretí triumf v Bacúchu v rade. „Spočiatku sa išlo veľmi
rýchlo a bolo jasné, že tempo je prepálené. Od
piateho kilometra som ostal vpredu už len s Fedaczynským. Vedel som, že je na tom dobre a ja
už nemám na to, aby som urobil priskoro trhák,
a preto som sa za ním viezol až do posledného
kilometra. Veril som si, že v závere mi ostanú sily
na to, aby som sa pred neho vo finiši dostal. A to
sa aj potvrdilo.“
Preteky žien na 10 km vyhrala držiteľka najlepšieho slovenského výkonu na tejto trati Zuzana Malíková (Lokomotíva Šurany) časom 45:49 min s jednominútovým náskokom pred trinástou z ME
2010 v Barcelone Brigitou Virbalytéovou z Litvy,

tretiu priečku si vybojovala
Alina Galčenková z Ukrajiny
(47:53).
Obaja víťazi zinkasovali po
1000 eur, ďalší medailisti
po 500 a 300 eur. Na chodeckom festivale v Bacúchu štartovalo presne 100
chodcov zo šiestich krajín
- Maďarska, Česka, Ukrajiny,
Litvy, Poľska a Slovenska.
V tejto silnej konkurencii sa
nestratili ani naši mládežníci
z VŠC DUKLA. Súťaž žiakov
vyhral v osobnom rekorde
Miroslav Úradník, druhá
medzi dorastenkami skončila Nikola Piliarová a takisto
druhý dopochodoval do cieľa
medzi dorastencami Peter Tichý ml.
Ceny odovzdával riaditeľ kancelárie štátneho tajomníka MO SR Vladimír Tarasovič.

Výsledky:

Muži - 10 km: 1. Matej Tóth (Dukla B. Bystrica)
40:52 min, 2. Rafal Fedaczynski (Poľ.) 40:59, 3.
Nazar Kovalenko (UKr.) 41:22, 4. Marius Žiukas
(Litva) 41:40, 5. Anton Kučmín (VŠC Dukla) 41:57,
6. Igor Liaščenko (Ukr.) 42:04,... 10. Dušan Majdán (VŠC Dukla)
44:18, 11. Milan
Rízek (AŠK Skalica)
44:19, 13. Zdeno
Babík (UMB B.
Bystrica)
46:49,
14. Marcel Fáber
47:02, 18. Martin
Tišťan (obaja VŠC
Dukla) 49:46.

Dušan Majdán, Anton Kučmín
a víťaz Matej Tóth
Ženy - 10 km:
1. Zuzana Malíková (Lokomotíva Šurany) 45:49
min, 2. Brigita Virbalytéová (Litva) 46:49, 3. Alina Galčenková (Ukr.) 47:53,... 7. Soňa Tydorová
(Olympia ŠG Košice) 57:43.
Dorastenci - 10 km: 1. Patrik Spevák (AK Bacúch)
47:55 min, 2. Peter Tichý (VŠC Dukla B. Bystrica)
49:33, 3. Márk Kosi (Maď.) 50:55.
Dorastenky - 5 km: 1. Viktória Kudlacká (Poľ.)
24:18 min, 2. Nikola Piliarová (Dukla B. Bystrica)
26:21, 3. Boglárka Nagyová (Maď.) 28:34.

František Kán, Vladimír
Tarasovič, Peter Korčok, Matej
Tóth, Juraj Benčík
Ďalšie kategórie - ml. žiaci (1 km): 1. Murín (Bacúch) 5:01, ml. žiačky (1 km): 1. N. Speváková (Bacúch) 5:07, st. žiaci (3 km): 1. Úradník (VŠC Dukla)
14:20, st. žiačky (3 km): 1. R. Piliarová (Bacúch)
16:17.

40 Miroslav Úradník,
Štart žiakov a dorasteniek: s číslom
s číslom 100 Nikola Piliarová
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Zdravotné zabezpečenie VŠC DUKLA Banská Bystrica,
história a súčasnosť
História vzniku zdravotného a servisného zabezpečenia v DUKLE Banská Bystrica siaha do
roku 1970, kedy bola v Banskej Bystrici zahájená
ambulantná činnosť s poskytovaním základnej
liečebnej a preventívnej starostlivosti lekárom
(absolventom) a zdravotnou sestrou s minimálnym prístrojovým vybavením potrebným na
ambulantnú činnost. Podstatnú časť personálu
pracujúceho na zdravotnom stredisku tvorili od
roku 1970 až do roku 2003 vojaci základnej služby
(lekári absolventi, maséri).
Odborní zamestnanci na zdravotnom oddelení
pracovali od svojho vzniku v roku 1970 len s 1
profesionálnym zamestnancom a postupne sa
počet zvyšoval do konca osemdesiatych rokov
na 14 osôb s postupným znižovaním k dnešné-

chemické laboratórium so zameraním na vyšetrenia športovcov v teréne. Zlepšili sme aj vybavenie
vlastnej ambulancie. V spolupráci s telovýchovno
– lekárskym oddelením Ústrednej vojenskej nemocnice Praha sme v roku 1987 uviedli do činnosti na
našom oddelení funkčné laboratórne vyšetrenia
(spiroergometria) a zároveň v tom istom roku sme
dobudovali vlastnú regeneračnú linku. V nasledujúcom období sme naše služby rozšírili o spektrum
biochemických vyšetrení v laboratóriu aj v teréne, o diagnostiku silových schopností, variabilitu
srdcovej frekvencie, vybudovali sme telocvičňu na
liečebnú telesnú výchovu, zakúpili sme hypoxický
tréningový systém.
Dnes teda poskytujeme komplexné servisné zabezpečenie od základnej liečebnej a preventívnej
starostlivosti v rozsahu činnosti všeobecného lekára. Okrem toho poskytujeme služby v oblasti
telovýchovného lekárstva, t.j. preventívne prehlia
dky športovcov, diagnostiku úrovne trénovanosti
v laboratóriu a v teréne, biochemické sledovanie
odozvy organizmu na telesnú záťaž, diagnostiku silových schopností a sledovania bioregeneračných
procesov organizmu vyšetrením variability srdcovej frekvencie. Ďalej poskytujeme odborné poradenstvo v oblasti telovýchovného lekárstva, výživy
a doplnkov výživy. V rámci servisného zabezpečenia
zdravotne zabezpečujeme sústredenia, športové

Fyzioterapia
mu počtu 9 zamestnancov. V súčasnom období
je štruktúra zamestnancov nasledovná: 2 lekári,
1 všeobecná zdravotná sestra, 1 rehabilitačná
sestra, 4 kvalifikovaní fyzioterapeuti a 1 samostatný odborný referent. Od 1. januára 2006 bolo
zdravotné oddelenie premenované na oddelenie
zdravotnej, diagnostickej a regeneračnej starostlivosti (ďalej len OZDRS).
V štruktúre zamestnancov sú 3 zamestnanci s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa, 2 zamestnanci s vysokoškolským vzdelaním I. stupňa, ďalší 2
zamestnanci si zvyšujú svoje vzdelanie štúdiom
na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Banskej
Bystrici. Obaja lekári majú 3 atestácie z medicínskych odborov (všeobecné lekárstvo, vnútorné
lekárstvo, telovýchovné lekárstvo). Samostatný
odborný referent vydal 2 samostatné publikácie
z oblasti vrcholového športu a je pravidelným
aktívnym účastníkom zahraničných a domácich
kongresov. Mnohým sa možno na prvý pohľad
zdá že počet zamestnancov je vysoký, ale pri rozsahu poskytovaných služieb pre športové oddiely sa často stáva, že na zdravotnom stredisku sa
nachádza minimálny počet zamestnancov, ktorí
zabezpečujú prevádzku jednotlivých pracovísk
OZDRS. Len pre ilustráciu uvádzam počet výjazdových dní pri zabezpečení športových podujatí
v roku 2009 v počte 363 dní a v k 30.9.2010 je to
doteraz 383 dní.
Ambulantná činnosť OZDRS sa postupne rozširovala príchodom prvého profesionálneho lekára
v roku 1974 o liečbu úrazových stavov a chronických poškodení pohybového ústrojenstva vybudovaním vlastného kabinetu fyzikálnej liečby.
Od roku 1979 sa postupne budovali vlastné bio-

Cvičenie v telocvični
podujatia vo všetkých spomenutých oblastiach.
Vlastným odborným personálom poskytujeme regeneračné a rehabilitačné služby so zameraním na
funkčný stav pohybového ústrojenstva po úrazoch
a chronických poškodeniach a zároveň poskytujeme komplexnú regeneráciu vrcholovým športovcom. V tejto oblasti dobre spolupracujeme s Vojenským ústavom špeciálneho zdravotníctva a výcviku
v Lešti.
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Z hľadiska aktuálnej športovej výslednosti v rezortnom stredisku vrcholového športu VŠC
DUKLA Banská Bystrica považujeme začlenenie

Hypoxický stan
zdravotného a servisného zabezpečenia za veľmi
prospešné z dôvodu bezprostredného, denného kontaktu odborných pracovníkov v oblasti
liečebnej a preventívnej starostlivosti, možností
aktuálnej diagnostiky trénovanosti, poskytovania
komplexnej regeneračnej starostlivosti, odborných konzultácií v oblasti športovej prípravy, čím
priamo ovplyvňujeme športovú výkonnosť. Celý
kolektív zamestnancov OZDRS aktívne pracuje
v realizačných tímoch športových oddielov VŠC.
Lekári, samostatný odborný referent a fyzioterapeuti okrem práce vo VŠC DUKLA dlhodobo
spolupracujú s reprezentačnými družstvami,
v oblasti diagnostiky tréningového procesu, zdravotného zabezpečenia športovej prípravy, sú
členmi realizačných tímov mnohých reprezentačných družstiev. Lekári (MUDr. Ján Benda a MUDr.
Vladimír Vachalík spolu s fyzioterapeutami rtm.
Pavlom Beličkom a rtn. Denisom Freudenfeldom)
boli členmi realizačných tímov na OH, MS a ME,
kde svojou kvalitnou prácou prispeli k úspešnému vystúpeniu našich športovcov na uvedených
vrcholných športových podujatiach.
Napriek dosiahnutým pozitívnym zmenám
v štruktúre a rozsahu služieb, ktoré v súčasnom
období poskytujeme na OZDRS v prospech vrcholových športovcov, sú aj oblasti, ktoré potrebujeme v budúcnosti skvalitniť. Perspektívne
sa snažíme skvalitniť odborné servisné služby
spoluprácou s externými odborníkmi pôsobiacimi v oblasti vrcholového športu a psychológie.
Nutne potrebujeme obnoviť materiálno-technickú základňu na OZDRS, kde v prevažnej miere
pracujeme so zdravotníckou technikou, ktorá je
viac ako dvojnásobne po dobe životnosti a je morálne a technicky zastaraná. Chýba nám možnosť
pružne reagovať na nákup novej zdravotníckej
a diagnostickej techniky, ktorá sa objavuje na
trhu z dôvodu nedostatku investičných finančných prostriedkov. Potrebujeme nevyhnutne zrekonštruovať opotrebovanú a na dnešnú dobu už
aj zastaranú regeneračnú linku, ktorá je bez výraznejších zmien uvedená do prevádzky od roku
1987. Vo vrcholovom športe na Slovensku chýba
samostatné vedecko-výskumné pracovisko so zameraním aplikácie nových vedeckých poznatkov
do športovej praxe.

3/2010

informačný spravodaj VŠC DUKLA Banská Bystrica

25

Predstavujeme nových inštruktorov
vo VŠC DUKLA Banská Bytsrica
Meno:		 Renáta Medgyesová
Dátum narodenia:		 18. 1. 1983
Miesto narodenia:		 Komárno
Doterajšie pôsobenie: DAC Dunajská Streda
		 Atletický klub Dunajská Streda
		 MegySport s.r.o.
		 tréner Vladimír Bezdíček
Zamestnanie:
8/2010 Národné športové centrum
od 1. 9. 2010 Vojenské športové centrum
		 DUKLA Banská Bystrica
		 športový oddiel atletika – skok do diaľky
Úspechy:
MS do 17 rokov, Poľsko 1999, Bydgošť, 2. miesto (skok do výšky), 5. miesto
(trojskok)
MS do 19 rokov Jamajka 2002, Kingstone, 5. miesto (skok do výšky)
4. miesto Svajciarsko, Luzern s vylepšeným osobným rekordom 6.79 m
(skok do diaľky)
7. miesto na ME 2010 Barcelona, 6.71 m
Víťazka medzinárodného mítingu v Kongu 2010 Brazzavile, 6.56 m

Meno:		 Samuel Piasecký
Dátum narodenia:		 31. 10. 1984
Miesto narodenia:		 Košice
Doterajšie pôsobenie:		 Gymnastic Košice,
		 tréner Jozef Dučák
		 TJ Slávia UK Bratislava,
		 tréner Martin Zvalo
		 a Jozef Konečný
Zamestnanie:
2004 – 3/2009 TJ Slávia UK Bratislava
4/2009 – 12/2009 Gymnastická federácia ako tréner úseku mládeže
12/2009 – 8/2010 Národné športové centrum
od 3. 9. 2010 Vojenské športové centrum
		 DUKLA Banská Bystrica
		 športový oddiel rôzne - gymnastika
Úspechy:
Finále Svetového pohára 2008, bradlá 4. miesto
Majstrovstvá Európy 2009 Miláno, 5. miesto na bradlách,
13. miesto vo viacboji
Svetový pohár v Maribore 2010: bradlá 1. miesto, hrazda 3. miesto
Svetový pohár 2010, zatiaľ na hrazde 3. miesto v rebríčku

VÝSLEDKY VŠC DUKLA BANSKÁ BYSTRICA 1.8. – 30.9.2010
Atletika
Olympijské hry mládeže
Singapur 16. – 22.8.
8.m. Katarína Strmeňová
Medzinárodné preteky
Haldenslebene
1.m. Jana Velďáková
(Nem.) 22.8.
Brusel (Belgicko)
4.m. Dana Velďáková
27.8.
Ljubljana (Slovinsko)
2.m. Dana Velďáková
29.8.
Svetové chodecké finále IAAF
Peking (Čína) 18.9.
9.m. nrtm. Matej Tóth
Biatlon
Majstrovstvá Európy v letnom biatlone
1.m. čat. Matej Kazár
1.m. čat. Matej Kazár
2.m. Janka Gereková
3.m. čat. Matej Kazár,
Osrblie 12.-15.8.
rtn. Miroslav Matiaško,
Janka Gereková,
Natália Prekopová
8.m. rtn. Miroslav Matiaško
10.m. Natália Prekopová
Majstrovstvá sveta v letnom biatlone na kolieskových lyžiach
1.m. čat. Dušan Šimočko
1.m. čat. Matej Kazár
2.m. čat. Matej Kazár
3.m. Ľubomíra Kalinová
3.m. Janka Gereková, Ľubomíra
Kalinová, Matej Kazár,
Duszniki (Poľsko)
Dušan Šimočko
23.-26.9.
4.m. Janka Gereková
4.m. čat. Dušan Šimočko
10.m. Ľubomíra Kalinová
10.m. Natália Prekopová
11.m. Natália Prekopová

5 000 m chôdza
diaľka, 688 cm
trojskok, 14,19 m
trojskok, 14,23 m
10 000 m chôdza, 39:07

Cyklistika
Medzinárodné preteky
Szetes
(Maďarsko) 14.8.
Beskydzka
(Poľsko) 15.8.
Okolo Slovenska
31.8. – 7.9.
Moderný päťboj
Olympijské hry mládeže
Singapur 16. – 22.8.
Džudo
Majstrovstvá sveta

13.m. Patrik Tybor

jednotlivci

8.m. nrtm. Maroš Kováč

jednotlivci

3.m. nrtm. Maroš Kováč

celkové hodnotenie

23.m. Elka Sedíleková

trojboj

vyp. v 2.k. rtm. Zoltán Pálkovács
Vyp. v 1.k. rtm. Milan Randl
Majstrovstvá Európy juniorov
Samokov (Bulharsko)
vyp. v 1.k. Dušan Hegedüs
17. – 19.9.
Parašutizmus
Svetový pohár
1.m. des. Róbert Juriš
10.m. rtn. Karol Adamčík,
Belluno
nrtm. Peter Platko,
(Taliansko) 8.8.
des. Róbert Juriš,
des. Tomáš Marcinek
2.m. nrtm. Peter Platko
10.m. rtn. Karol Adamčík
Salzburg
(Rakúsko) 19.-22.8.
12.m. des. Róbert Juriš
5.m. Družstvo
Tokio (Japonsko)
8. – 12.9.

rýchlostné preteky
stíhacie preteky
rýchlostné preteky
mix štafeta
stíhacie preteky
stíhacie preteky
rýchlostné preteky
stíhacie preteky
rýchlostné preteky
rýchlostné preteky
mixštafeta
rýchlostné preteky
stíhacie preteky
stíhacie preteky
rýchlostné preteky, juniori
stíhacie preteky, juniori
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do 100 kg
do 90 kg
do 81 kg

Presnosť pristátia
presnosť pristátia,
družstvá
presnosť pristátia
presnosť pristátia
presnosť pristátia
presnosť pristátia
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Majstrovstvá sveta

Nikšic
(Čierna Hora)
28.8.-4.9.
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6.m. rtn. Karol Adamčík,
nrtm. Peter Platko,
des. Róbert Juriš,
des. Tomáš Marcinek
6.m.rtn. Karol Adamčík,
nrtm. Peter Platko,
des. Róbert Juriš,
des. Tomáš Marcinek
9.m. rtn. Karol Adamčík,
nrtm. Peter Platko,
des. Róbert Juriš,
des. Tomáš Marcinek
12.m. rtn. Karol Adamčík
23.m. des. Róbert Juriš
28.m. nrtm. Peter Platko
52.m. des. Tomáš Marcinek
22.m. rtn. Karol Adamčík
35.m. des. Róbert Juriš
41.m. nrtm. Peter Platko
44.m. des. Tomáš Marcinek
15.m. rtn. Karol Adamčík
15.m. des. Róbert Juriš
15.m. nrtm. Peter Platko
72.m. des. Tomáš Marcinek

Plávanie
Majstrovstvá Európy
Budapešť
6.m. rtm. Ľuboš Križko
(Maďarsko) 13.8.
Rýchlostná kanoistika
Majstrovstvá Európy juniorov
3.m. Marcel Virga, Tomáš Zigo
5.m. Boris Viszlay, Andrej Divinec,
Martin Jankovec, Ľubomír Beňo
Moskva (Rusko) 1.8.
8.m. Andrej Klučár
10.m. Andrej Klučár
Majstrovstvá sveta
2.m. des. Peter Gelle
3.m. Marián Ostrčil
11.m. Marián Ostrčil
Poznaň (Poľsko)
13.m. rtm. Ľubomír Hagara
18.-22.8.
18.m. Ľubomír Beňo
18.m. des. Peter Gelle,
čat. Tomáš Martínek
Akademické majstrovstvá sveta
1.m. des. Peter Gelle
2.m. des. Peter Gelle
4.m. rtm. Ľubomír Hagara
5.m. Ľubomír Beňo
5.m. Ľubomír Beňo,
Boris Viszlay
Poznaň (Poľsko)
5.m. Ľubomír Beňo,
27.-28.8.
Boris Viszlay
5.m. des. Peter Gelle,
Ľubomír Beňo
6.m. rtm. Ľubomír Hagara
7.m. des. Peter Gelle,
Ľubomír Beňo, Boris Viszlay
Vodný motorizmus
Majstrovstvá sveta
Boretto
3.m. Marián Jung
(Taliansko) 6.9.
Majstrovstvá Európy
Kriebstein
2.m. Michal Košút
(Nemecko) 1.8.
Grunau
1.m. Marián Jung
(Nemecko)15.8.

celkové umiestnenie
družstvá

akrobacia, družstvá

presnosť pristátia, družstvá
celkové umiestnenie
celkové umiestnenie
celkové umiestnenie
celkové umiestnenie
akrobacia
akrobacia
akrobacia
akrobacia
presnosť pristátia
presnosť pristátia
presnosť pristátia
presnosť pristátia

50 m znak

200 m, K2
1 000 m, K4, do 23 rokov
500 m, K2, do 23.r.
200 m, K2, do 23r.
500 m, K1
5 000 m, C1
1 000 m, C1
200 m, C1
200 m, K1
1 000 m, K2
500 m, K1
1 000 m, K1
200 m, C1
500 m, K2
200 m, K4
500 m, K4
200 m, K2
500 m, C1
1 000 m, K4

F - 500

Vodný slalom
Majstrovstvá Európy juniorov
4.m. Miroslav Urban
Markkleeberg
(Nemecko) 6.-7.8.
10.m. Martin Halčin
Majstrovstvá Európy
1.m. Michal Martikán
3.m. Alexander Slafkovský
1.m. Michal Martikán,
Alexander Slafkovský
4.m. rtn. Tomáš Mráz
Čunovo 13.-15.8.
6.m. Tomáš Kučera-Ján Bátik
9.m. rtn. Ján Šajbidor
5.m. rtn. Tomáš Mráz,
rtn. Ján Šajbidor
5.m. Tomáš Kučera-Ján Bátik
Olympijské hry mládeže
Singapur 16. – 22.8.
2.m. Miroslav Urban
Majstrovstvá sveta
2.m. Michal Martikán
1.m. Michal Martikán,
Alexander Slafkovský
5.m. Alexander Slafkovský
Tacen (Slovinsko)
9. – 12.9.
10.m. Tomáš Kučera-Ján Bátik
4.m. Tomáš Kučera-Ján Bátik
7.m. rtn. Tomáš Mráz,
rtn. Ján Šajbidor
Vzpieranie
Majstrovstvá sveta
10.m. nrtm. Martin Tešovič
8.m. nrtm. Martin Tešovič
14.m. nrtm. Martin Tešovič
Antalaya (Turecko)
12.m. rtn. Richard Tkáč
18. – 26.9.
13.m. rtn. Richard Tkáč
16.m. rtn. Richard Tkáč
30.m. des. Michal Beláň
Športová streľba
Majstrovstvá sveta
2.m. rtm. Miroslav Jurčo
2.m. rtm. Miroslav Jurčo,
rtm. Peter Plánovský,
des. Peter Pelach
3.m. rtm. Miroslav Jurčo,
rtm. Peter Plánovský,
Mníchov (Nemecko)
des. Peter Pelach
31.7.-8.8.
3.m. rtm. Miroslav Jurčo,
rtm. Peter Plánovský,
des. Peter Pelach
5.m. des. Peter Pelach
6.m. des. Peter Pelach
10.m. čat. Zoltán Baláž
Akademické majstrovstvá sveta
1.m. Ivana Švecová
Vroclav (Poľsko)
9.m. Ivana Švecová
16. – 19.9.
20.m. Ivan Sisák
Zápasenie
Vojenské majstrovstvá sveta CISM
3.m. des. Filip Köszeghy
Lahti (Fínsko) 10.-15.8. 3.m. des. Marián Mihálik
8.m. des. Dušan Babrnák
Majstrovstvá sveta
22.m. des. Dušan Babrnák
Moskva (Rusko)
9. – 12.9.
28.m. des. Filip Köszeghy

OSY 400
O-700
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3x K1, hliadky
K1, do 23 rokov
C1
C1
3x C1
K1
C2
K1
3x K1
3x C2
K1
C1
3x C1
C1
C2
3x C2
3x K1

dvojboj, do 105 kg
nadhod, do 105 kg
trh, do 105 kg
dvojboj, do 77 kg
nadhod, do 77 kg
trh, do 77 kg
nadhod, do 56 kg

BT 40 mix
BT 40 mix, družstvá

VzBT 40 mix, družstvá

BT 30+30, družstvá
VzBT 40 mix
BT 40 mix
VzPu 60
Špu 60, družstvá
Špu 60
VzPi 60

gréckorímsky štýl, do 96 kg
gréckoímsky štýl, do 84 kg
voľný štýl, do 74 kg
voľný štýl, do 74 kg
gréckorímsky štýl, do 96 kg
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PÍSALI HISTÓRIU DUKLY...

Ján Germánus

pretláčanie rukou, majster sveta

Peter Jurčík

rádio-orientačný beh,
majster sveta

Slavomír Kňazovický
kanoistika,
olympijský medailista

Pavol Blažek

atletika, majster Európy

Attila Bátky

Dagmar Daneková

zápasenie, medailista
z majstrovstiev sveta

vzpieranie, majsterka Európy

Jaroslav Horváth

Jaroslav Katriňák

kulturistika, majster sveta

Marietta Žigalová
fitnes, majsterka sveta

Milan Kadlec

moderný päťboj,
medailista z majstrovstiev sveta a Európy

www.dukla.sk

motokros, medailista
z majstrovstiev sveta a Európy

Dušan Masár

zápasenie, medailista
z majstrovstiev sveta

Igor Kováč

atletika,
medailista z majstrovstiev sveta
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AKOBY S NÍM ODIŠLA
POLOVICA REPREZENTÁCIE
Spomienka na tragicky zosnulého džudistu ZOLTÁNA PÁLKOVÁCSA, ktorý už nikdy nevkročí na tatami.
Niet takých slov, ktoré vysušia slzy jeho mamy,
niet takých viet, ktoré zahladia bôľ v sestrinej
duši, niet takého pohladkania, ktoré upokojí
jeho priateľku. Zoltán Pálkovács odišiel náhle
z ich života.
Rovnako je na tom aj jeho druhá, podstatne širšia
rodina, ktorú tvoria športovci a zamestnanci Vojenského športového centra DUKLA Banská Bystrica, kamaráti z jeho rodnej Rimavskej Soboty,
Banskej Bystrice, Bratislavy, Martina, z východu
Slovenska.
Keď sa tá správa v pondelok popoludní o tragickom konci skvelého džudistu rozšírila po meste
pod Urpínom, na panychídu, smútočnú slávnosť
za zosnulým dvadsaťdeväťročným Pálkovácsom,
prišlo večer do jednej kaviarne v centre mesta
veľa jeho kamarátov – športovcov.
Plakali, smútili, utápali žiaľ listujúc fotoalbumami, v ktorých mal Zoltán svoje obľúbené zábery.
Z olympijských Atén a Pekingu, z túry vo Vysokých Tatrách, kde hrdo vystavovali pod vodopádmi na obdiv svaly spolu s osobným trénerom
Jánom Gregorom mladším, objímal sa okolo pliec
s kolegom Jozefom Krnáčom, ktorému tak drukoval pri jeho striebornej olympijskej medaile v Aténach. Mocné objatie s reprezentačným koučom
Rastislavom Mezovským, fotografie s džudistami
z DUKLY, ostatnými olympionikmi v Aténach...
Na stene kaviarne visel zarámovaný Zolov obrázok a pod ním horeli sviečky. Na okraje rámu
zavesili dve z jeho medailí. Mal ich viacero, z juniorských šampionátov, zo Svetových pohárov,
z armádnych MS.
Nemal olympijskú alebo z majstrovstiev sveta
a Európy, hoci veľakrát bol k nim blízučko. Vždy
to bol adept na jedno z miest v prvej desiatke na
akejkoľvek významnej súťaži.
Po operácii kolena v roku 2009 si úprimne želal
vrátiť sa do takej formy, v akej bol v olympijskom
roku 2004, keď na medzinárodnej scéne vyhral 22
súbojov a prehral iba 6. Škoda, že mu v Aténach
vtedy prisúdil žreb Francúza Lemaira. V tomto
roku nádejne rozbehol kvalifikáciu o postup na
OH 2012 v Londýne. Veľmi túžil vyjsť na súťažné
tatami pod piatimi kruhmi tretíkrát za sebou.
Aktuálne sa chystal na ďalší turnaj Svetového
pohára v Ríme. Minulú sobotu vyhral čo sa dalo
v rakúskej lige, štartoval za Leibnitz, klub z mestečka pri slovinských hraniciach. O pol desiatej
večer sa tam rozlúčil a s kamarátom Oliverom sa
vybrali na cestu domov. Jedna pravotočivá zákruta na diaľnici A2 pri Aspangu sa mu stala osudnou
krátko pred jedenástou večer. Auto vyletelo z ces-

ty, prevracalo sa po svahu a Zolove zranenia, ktorý bol spolujazdec, boli nezlučiteľné so životom.
Osemdesiattriročný nestor džuda Jiří Synek, tiež
prišiel trúchliť v pondelok večer na panychídu za
Pálkovácsa.
„Nenachádzam slová na to, čo sa stalo,“ vravel
trasľavým hlasom. „On vedel podchytiť mladých,
mal autoritu. Vedel sa zastať slabšieho. Nemusel
mať pri sebe nikoho, trénoval aj sám, aby strhol
ostatných.“
Na čerstvý vzduch pred kaviareň musel vyjsť aj
Zoltánov rovesník Peter Filkor.
„Zolo ako mládežník zapadol v DUKLE do správneho kolektívu so Semírom Pepicom a mnou. Snažil sa ťahať mládež za sebou, byť dobrým príkladom v športe. Na tatami sme často súperili, ale
vždy sme sa snažili konať tak, ako sa má v džude.
Budem naňho spomínať len v najlepšom.“
Aj Anton Minárik, ktorý Zoltána naposledy zdolal
na tatami, keď mal Pálkovács sedemnásť, mal oči
iba pre plač.
„Bývali sme rok a pol v jednej izbe. Prežívali sme
spolu radosti a starosti. Je to všetko neuveriteľné.
Minulú stredu sme boli so Zolom na pohrebe džudistu Mira Gabča, ktorý takisto tragicky zahynul
pri autonehode. Zolovi som požičal kabát, aby
mu nebolo chladno. Momentálne už nevládzem
od toľkého žiaľu ani plakať. Zolo bol fantastický
v tom, že vždy, keď bol problém, pomohol. Bol
špecifický v tom, že nežiadal od druhých, aby mu
pomoc vracali. Zolo robil všetko na sto percent, žil
a aj tak športoval. Zahynul po víťazstve, tešil sa
na nás, ale už nedošiel.“
V tom slzavom údolí bol aj riaditeľ
VŠC DUKLA Peter Korčok, atléti
a ďalší Zolovi kamaráti.
Zo slovenského džuda
odišla spolu s Pálkovácsom akoby polovica
mužskej reprezentácie. Na vrcholných
podujatiach držali
našu vlajku on
a Milan
Randl. Na nich sa
upierali nádeje
a zrazu je aj
z Randla športová sirota.
„Zolo bol bojovník,“ vravel
pošepky Marek Matuszek,
šéftréner džuda
vo VŠC DUKLA.
„Bol príkladom
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všetkým ako ísť v športe na sto percent. Aj keď
nevládal, vstal a išiel. Zolo nám bude hrozne chýbať – všade. V armádnom centre sme mali dvoch
džudistov, ktorí sa presadzovali v zahraničí. Takto
za ním zostane diera.“
Ťažkú traumu prežíva celá DUKLA. Nad priečelie
jej budovy na Štiavničkách vyvesili čiernu zástavu.
Pohrebný flór zahalil slovenské džudo.
Posledná rozlúčka bola s vojenskými poctami 4.
októbra v Rimavskej Sobote.
Česť jeho pamiatke!
SEMÍR PEPIC: „TO JE TAKÁ TRAGÉDIA!“
V Sydney, kde žije, zastihla tragická zvesť Zoltánovho „učiteľa“ a kamaráta z DUKLY, takisto olympionika, v súčasnosti už austrálskeho občana Semíra Pepica. Zadúšal ho plač, keď hovoril z druhej
strany zemegule: „To je taká tragédia! Ja si neviem predstaviť, že prídem do Bystrice a Zolo tam
nebude. Keď prišiel ako chlapec do DUKLY, naučil
som ho veľa vecí z džuda. Boli sme priatelia, vo
všetkom. Taký veľký chlap a umrie taký mladý!
Minulý štvrtok som si s ním písal, že keď skončí
kariéru, príde za mnou do Austrálie a ja mu pomôžem. V sobotu som mal akurát moju narodeninovú párty na pláži a v ten deň Zolo zomrel... To
už nikdy nebudú ozajstné narodeniny...“
AKO SA DOSTAL NA TATAMI?
Zoltán Pálkovács bol už ako žiak všestranný športovec. Hrával futbal, hádzanú, venoval sa karate
a atletike. V roku 1993 ho kamarát presvedčil,
aby prišiel na tréning oddielu džuda TJ Mladosť
Rimavská Sobota. Pod vedením Juraja Svoreňa
rýchlo napredoval. Po prekonaní zdravotných
a osobných problémov z roku 2002, keď
sa zaplietol do bitky, za čo bol odsúdený na podmienečný trest, mu podala
pomocnú ruku DUKLA i vedenie Slovenského zväzu džuda. Jeho najlepší džudistický
rok bol ten olympijský 2004. Nedosníva už svoj
londýnsky sen. Ako ho poznáme, bol medailový.
IVOR LEHOŤAN

