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Príhovor

Uplynulý rok športovci VŠC DUKLA vybojovali 31 medailí na vrcholných podujatiach. Tieto úspechy sme zaznamenali do
štatistík ako po iné roky a rozšírili sme bohatú zbierku. Je nutné však pripomenúť,
že sa rodia čoraz ťažšie. Napriek zložitej
ekonomickej situácii sa nám v podmienkach rezortu obrany darí zabezpečovať
prípravu a vynaložené prostriedky vraciame v podobe vzornej a úspešnej reprezentácie Slovenska a Ozbrojených síl SR.
V mnohých aspektoch máme čo doháňať,
no nechýba nám zanietenie a obetavosť
v prospech cieľov našich športovcov, profesionalita trénerov a celých realizačných
tímov. Pokiaľ budeme aj naďalej súčasťou
Ministerstva obrany SR veríme, že budeme mať priestor na realizáciu ďalších
plánov. Tým najbližším je uspieť na XXX.
Olympijských hrách v Londýne. Budeme
súčasťou slovenskej výpravy v nezane-
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dbateľnom počte, čo nám dáva šancu na
úspešné vystúpenie. A nielen to. Je to
jasný dôkaz toho, že odvádzame kvalitnú
prácu.
Mgr. Robert Leitl
riaditeľ VŠC DUKLA
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čat. Matej KAZÁR

des. Peter PELACH

Zimná svetová univerziáda
Erzurum, Turecko 29.1. – 6.2.2011
3. miesto, biatlon, vytrvalostné preteky
Tréner: Pavol Kobela

Majstrovstvá Európy
Brescia, Taliansko 3.3. – 6.3.2011
1. miesto, športová streľba, VzBT 40 mix
Tréner: nrtm. Peter Plánovský

Dvadsaťsedemročný slovenský reprezentant dokončil preteky s jedným chybným výstrelom s odstupom iba 10,4 s za víťazným Rusom Alexejom Trusovom (57:34,2 min). “Matej do poslednej streľby
viedol. Keby mal čistú poslednú streľbu, tak by
o minútu zdolal toho Rusa. No nakoniec ho
predbehol aj Bulhar. Trať nie je až taká náročná,
je to skôr taká rovina a nie sú tam kopce,“ povedal
vedúci výpravy Mikuláš Ortutay.
Matej Kazár: „Vytrvalostné preteky na 20 km boli
na programe ako prvé z biatlonových disciplín. Pre
mňa sa od začiatku vyvíjali nádejne, keď som po
troch streľbách figuroval na prvom mieste. Na poslednej položke som netrafil jeden terč, ale šanca
na dobré umiestnenie ešte bola. Na záverečnom
štvorkilometrovom úseku som bojoval aj o striebro, ktoré mi ušlo o 1,6 sekundy. Po pretekoch som
sa veľmi tešil z bronzu, lebo je to jeden z mojich
najväčších úspechov.“
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Zlatú medailu pre Slovensko na majstrovstvách Európy v streľbe zo vzduchových zbraní v talianskej
Brescii získal Peter Pelach, keď triumfoval v súťaži
VzBT 40 mix výkonom 387 bodov a vybojoval si svoje prvé európske seniorské zlato v tejto disciplíne.
Peter Pelach: „Nedá sa povedať, že mi všetko vyšlo ideálne. Nebol som spokojný s prvou polovicou
súťaže, v ktorej sa mi nevydarili dva výstrely a že
ma neskôr mohli pripraviť o zlato. S druhou časťou
som bol už veľmi spokojný. Titul majstra Európy je
pre mňa najcennejším úspechom aj vzhľadom na
to, že cesta, ktorá k nemu viedla, bola pre moje
zdravotné problémy v ostatných dvoch rokoch
dosť ťažká.“
„Peťo mal na viac už vo VzBT 30+30 a svojím výkonom v mixe to aj potvrdil. Po zdravotných problémoch v nedávnej minulosti je medaila preňho satisfakciou,“ zhodnotil vystúpenie Peter Plánovský.
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Dana VELĎÁKOVÁ

Anastasia KUZMINOVÁ

Halové majstrovstvá Európy
Paríž, Francúzsko 3.3. – 6.3.2011
3. miesto, atletika, trojskok
Tréner: por. Radoslav Dubovský

Majstrovstvá sveta
Chanty-Mansijsk, Rusko 3.3. – 13.3.2011
3. miesto, biatlon, rýchlostné preteky
Tréner: Daniel Kuzmin

maximum z piatkovej kvalifikácie, v ktorej skončila
tiež tretia, vylepšila o 12 centimetrov. Velďáková
vybojovala pre slovenskú atletiku už celkovo 29.
cenný kov na vrcholnom podujatí.
„Získať ďalšiu medailu je úžasný pocit, som nadšená. Ukázalo sa, že trénerova stratégia bola dobrá
a načasoval všetko tak, aby mi forma vygradovala
práve na európskom šampionáte. Pred druhým
pokusom mi sestra Janka zakričala, aby som si
trochu posunula rozbeh a ukázalo sa, že to bolo
správne. Priznávam, pred záverečnými pokusmi
som sa trochu obávala, či ma niekto nepreskočí.
Rodičová totiž útočila, ale napokon to dopadlo výborne. Na vrcholných podujatiach si nikdy nemôžete byť ničím istí až do konca. V kvalifikácii som sa
však cítila ešte lepšie a uvoľnenejšie ako vo finále.
Túto medailu si vážim rovnako ako tú spred dvoch
rokov z Turína. Túto sme však možno čakali oveľa
menej. Dnes som bojovala aj za sestru, ktorej nevyšla kvalifikácia diaľky. My ako dvojičky sme prepojené - aj v dobrom aj v zlom.“

Dana Velďáková si na 31. halových majstrovstvách
Európy vybojovala vo finále súťaže trojskokaniek
bronzovú medailu výkonom 14,39 m a obhájila svoje umiestnenie spred dvoch rokov z Turína. Za vlastným slovenským halovým rekordom z 8. 3. 2009
z predošlého halového kontinentálneho šampionátu zaostala iba o jediný centimetrík. Zverenkyňa
trénera Radoslava Dubovského si tohtosezónne
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„Po všetkých tých starostiach a problémoch, čo
sme v sezóne mali, je bronz krásnou odmenou.
Pred poslednými pokusmi Rusky Kuťakovovej
a Rodičovej som bol ako na tŕňoch, bál som sa,
aby Danku nepreskočili. Chvalabohu, nestalo sa
tak a tešíme sa z bronzu, v ktorý som tak v kútiku
duše pred šampionátom trošičku veril. Pred finále
som si povedal, že ak Danka zlepší slovenský rekord, budem spokojný. Chýbal jeden centimetrík,
ale medaila to vynahradila,“ uviedol tréner slovenskej trojskokanky Radoslav Dubovský.
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Slovenská reprezentantka v biatlone Anastasia Kuzminová si v rýchlostných pretekoch na 7,5 km na
majstrovstvách sveta v ruskom Chanty-Mansijsku
vybojovala bronzovú medailu. Potvrdila, že v tejto disciplíne patrí medzi absolútnu svetovú špičku
a získala pre Slovensko celkovo tretí cenný kov zo
svetových šampionátov. Po prvej streľbe, ktorú
zvládla bez zaváhania, bola na čele 103-členného
štartového poľa. V stoji však netrafila jeden z terčov, musela ísť na trestný okruh, a to ju stálo lepší
výsledok.
„Máme z toho výsledku radosť. Po výbuchu mužskej reprezentácie je to taká náplasť na ubolenú
dušu. Škoda toho jediného chybného výstrelu.
Bolo to tesne na hranu terča, ale ten nespadol.
Chýbalo azda kúsok šťastia, bez ktorého to nejde.
Myslím si však, že bežecky dnes na víťaznú Neunerovú nemala, azda by bojovala o striebro. Bronz
je však veľkým úspechom. Potvrdila príslušnosť
medzi elitou. Priznám sa, mal som trochu obavy,
ako zvládne psychický tlak, ktorý je tu na ňu vyvíjaný. Vyrovnala sa s tým a ukázala, že je naozaj
veľkou pretekárkou,“ skomentoval jej výkon šéftréner slovenskej reprezentácie Milan Gašperčík.
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rtn. Richard TKÁČ
Majstrovstvá Európy
Kazaň, Rusko 11. 4. – 17. 4. 2011
3. miesto, vzpieranie, dvojboj, do 77 kg
3. miesto, vzpieranie, nadhod, do 77 kg
Tréner: kpt. Rudolf Lukáč

rtm. Ján ŠUTEK - des. Štefan GREGA,
Matúš KUNHART - rtn. Peter ŠOŠKA
Majstrovstvá Európy
Kraljevo, Srbsko 11.5. – 15. 5. 2011
1. miesto, zjazd na divokej vode, 3x C2, zjazd, hliadky
Tréner: Jozef Šoška
Hliadka slovenských vodných zjazdárov v zložení
Vladimír Vala - Jaroslav Slučik, Ján Šutek - Štefan
Grega a Matúš Kunhart - Peter Šoška si vybojovala na majstrovstvách Európy vo vodnom zjazde
a šprinte mužov a žien v srbskom Kraljeve zlatú medailu. Šestica Slovákov na rieke Ibar dokázala zájsť
v tejto súťaži čas 17:44,65 min a o 0,33 s zdolala
francúzsku hliadku (17:44,98
Jaroslav Slučik: „Nečakali sme, že sa nám dnes
podarí vyhrať, lebo s Francúzmi sme bojovali
o prvenstvo prakticky až do cieľa. Rozhodol náš
lepší záverečný úsek. Dlho to vyzeralo veľmi dramaticky, ale vyšlo nám to. Vyhrali sme o tridsaťtri
stotín sekundy, o to je tento náš spoločný triumf
vzácnejší.“

Slovenský reprezentant vo vzpieraní Richard Tkáč
sa dodatočne môže tešiť z cenného kovu z aprílových majstrovstiev Európy. V ruskej Kazani obsadil
26-ročný rodák z Košíc štvrté miesta v nadhode aj
dvojboji, no pôvodne tretí Alexandru Rosu z Rumunska dostal dištanc za doping, Medzinárodná
vzpieračská federácia (IWF) cenný kov pririekla slovenskému pretekárovi. Slovensko tak v ére samostatnosti získalo štvrtú medailu z ME v dvojboji, keď
predtým trikrát uspel len skúsenejší Martin Tešovič
(1x zlato a 2x bronz).
Richard Tkáč: „Potešilo ma to, konečne to je
oficiálne. Náznaky v tomto smere sme mali už dlhšie, napríklad na istej poľskej internetovej strán-
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ke sa už v polovici augusta objavili informácie
o diskvalifikácii Arménov a Rumunov, no bez mien.
Neskôr pribudli aj váhové kategórie, takže to začínalo nadobúdať jasnejšie kontúry, stále však
mohlo ísť o omyl. Samozrejme, je to dobrý pocit,
nevyrovná sa chvíli na stupni víťazov, no zase to
nie je ani pôvodné štvrté miesto.“
„Je to historický šiesty slovenský medailista na
kontinentálnom šampionáte, určite máme z toho
radosť. Je to však zároveň iné, ako keby stál na
bedni. V prípade diskvalifikácie je to vždy dvojsečné, teší nás to, no na druhej strane je nám ľúto, že
niekto iný prišiel o medailu,“ uviedol reprezentačný tréner Rudolf Lukáč.
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Jaroslav Slučik, hliadky 3xC2: „Triumf v hliadkach
nás potešil. Sme šťastní, že sa nám podarilo opäť
zvíťaziť, čím sme potvrdili to, že ak sa nám darí
v individuálnej súťaži, dokážeme veľký výsledok
urobiť aj v hliadkach.“
Jaroslav Slučik spolu so Štefanom Gregom a Jánom
Šutekom nečakane štartovali aj v pretekoch hliadok 3xC1. Slováci v nich skončili na 5. mieste. „O
našom štarte sme sa rozhodli až večer, keď sme
trochu oslavovali naše prvé zlato z individuálnej
súťaže. Presvedčili nás, aby sme to skúsili, aby na
týchto pretekoch ME jazdilo viac lodí. Skúsili sme
to - a neboli sme bez šance na úspech. Ak by sme
mali v Kraljeve naše vlastné lode, na ktorých trénujeme, určite sme mohli ašpirovať na medailu,“
vysvetlil Jaroslav Slučik svoje nasadenie do dvoch
hliadkových súťaží.
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Matúš KUNHART - rtn. Peter ŠOŠKA

rtm. Štefan HAVLÍK

Majstrovstvá Európy
Kraljevo, Srbsko 11.5. – 15. 5. 2011
3. miesto, zjazd na divokej vode, C2, zjazd
Tréner: Jozef Šoška

Majstrovstvá Európy
Sofia, Bulharsko 22.5.2011
1. miesto, kulturistika, do 100 kg
Tréner: Igor Kopček, Milan Čížek

Matúš Kunhart a Peter Šoška si vybojovali v disciplíne šprint v kategórii C2 bronzovú medailu. Dvojica pretekárov napriek tomu, že na trati urobila
jednu chybu, dokázala tesne pred cieľom zabojovať
a v konkurencii šestnástich dvojíc z deviatich krajín napokon časom 2:22,92 min získať cenný kov.
Šprint C2 vyhrala česká dvojica Michal Šrámek - Lukaš Tomek (2:22,21), na striebornom stupni skončili
Francúzi Tom Bar - Michael Cordier (2:22,63).
Peter Šoška: „S dnešným výkonom nie sme spokojní, lebo určite sme mali na viac, ako sme na týchto
ME ukázali. Sme však šťastní, že máme medailu
zo šprintu. Teší nás, že domov nepôjdeme s prázdnymi rukami. Súťaž v šprinte je trochu aj o šťastí.
My sme ho v dnešnej súťaži mali aj nemali. Voda
v dolnej pasáži trate dosť pulzuje, mení sa, na čo
sme trochu doplatili. Veľká vlna nás hodila inam,
ako sme my chceli pôvodne ísť. Z medailového
úspechu sa však všetci tešíme.“
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Päťnásobný majster Európy v kulturistike mužov
rtm. Štefan Havlík je známy tým, že pred žiadnym
významným podujatím v tomto športe nehovorí iba
o postupe do 6-členného finále, ale vždy otvorene
a priamo o chystanom útoku na najvyššiu priečku.
Inak to nebolo ani pred odchodom na ME 2011 do
Sofie.
Štefan Havlík: „Kulturistika je beh na veľmi dlhé
trate. Venujem sa jej pomaly už dvadsaťdva rokov.
Začínal som, keď som mal štrnásť, onedlho budem
mať tridsaťšesť. Už po sobotňajšom semifinále
som vedel, že vo finále idem na zlatú medailu.
Stačilo mi vidieť fotografie súperov zo semifinále
a vedel som, že ak dobre zabojujem a totálne predám svoju aktuálnu športovú formu, budem mať
štvrtý titul v individuálnej súťaži z majstrovstiev
Európy. Jeden som vyhral s Jankou Purdjakovou
v súťaži párov.“
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Marián JUNG

Alexander SLAFKOVSKÝ

Majstrovstvá sveta
Jedovnice, Česká republika 4. - 5. 6. 2011
2. miesto, vodný motorizmus, O – 700
Tréner: Ján Miškovič

Majstrovstvá Európy
Seu d´Urgell, Španielsko 10. - 12. 6. 2011
2. miesto, vodný slalom, C1
Tréner: Stanislav Gejdoš

Slovenský reprezentant vo vodnom motorizme Marián Jung prežíva najúspešnejšiu sezónu v kariére.
V júni na majstrovstvách sveta motorových člnov
kategórie O-700 v českých Jedovniciach získal striebornú medailu. V šesťdielnom seriáli pretekov majstrovstiev Európy motorových člnov v triede Formula 500 je po 3. kole lídrom celkovej klasifikácie.
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Marián Jung: „Mám striebro z majstrovstiev sveta
v triede O-700. Titul v seriáli Formula 500 by bol
čerešničkou na torte. Do konca seriálu zostávajú
ešte tri kolá, môže sa stať čokoľvek. Ani mňa neobchádzajú technické problémy. Špička je mimoriadne vyrovnaná, prvých štyroch nás delí iba niekoľko
bodov.“

Ročenka 2011

Alexander Slafkovský: „Mám tri striebra, dva bronzy, zlatý stupienok je pre mňa asi zakliaty. Francúz
Tony Estanguet ma zdolal o pol sekundy. V cieli
sme si vzájomne blahoželali a on mi povedal, že
v septembri na majstrovstvách sveta v Čunove a o
rok v Londýne mu to môžem vrátiť. Beriem ho za
slovo.“
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„Myslím si, že som odviedol dobrú prácu. Konečne
som pochopil, že rozhodujúca je finálová jazda.
V kvalifikácii som skončil osemnásty, v semifinále
štvrtý, finále bolo mojím vrcholom čo sa týka kvality výkonu aj umiestnenia.“
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Elena KALISKÁ

Tomáš KUČERA – Ján BÁTIK

Majstrovstvá Európy
Seu d´Urgell, Španielsko 10. - 12. 6. 2011
3. miesto, vodný slalom, 3x K1
Tréner: Peter Mráz

Majstrovstvá Európy
Seu d´Urgell, Španielsko 10. - 12. 6. 2011
3. miesto, vodný slalom, 3x C2
Tréner: Stanislav Gejdoš

V záverečnej disciplíne 3xK1 žien družstvo kajakárok v zostave Jana Dukátová, Elena Kaliská a Dana
Mann-Beňušová rovnako ako vlani na šampionáte
v Čunove skončilo tretie a vybojovalo si bronzové
medaily. Slovenky dosiahli síce najlepší čas spomedzi všetkých tímov, ale rozhodcovia im podľa
pravidiel pridali k času štyri trestné sekundy za dva
nedovolené dotyky bránok a to pre ne znamenalo
zosun na bronzovú pozíciu.
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Družstvo slovenských deblistov v zostave Pavol
Hochschorner - Peter Hochschorner, Tomáš Kučera - Ján Bátik, Ladislav Škantár - Peter Škantár
si v pretekoch 3xC2 vybojovalo bronzové medaily.
Za úspešnými obhajcami zlata z minulého roka zo
šampionátu v Čunove Čechmi zaostali o 1,04 s.
Slováci sa pôvodne tešili zo striebra, ale rozhodcovia dodatočne zrušili dvojsekundovú penalizáciu
nemeckému tímu a tak si Slováci s Nemcami vymenili pozície na pódiu pre medailistov.
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rtm. Ján ŠUTEK - des. Štefan GREGA,
Matúš KUNHART - rtn. Peter ŠOŠKA
Majstrovstvá sveta
Augsburg, Nemecko 11. - 13. 6. 2011
1. miesto, zjazd na divokej vode3x C2, šprint, hliadky
Tréner: Jozef Šoška

Marián JUNG
Majstrovstvá Európy
Znin, Poľsko 19. 6. 2011
1. miesto, vodný motorizmus, O – 700
Tréner: Ján Miškovič

Na majstrovstvách Európy motorových člnov kategórie O-700 v poľskom stredisku Znin sa kontinentálnym šampiónom stal Slovák Marián Jung,
ktorý tak obhájil titul z minulého roka.

Slovensko vybojovalo na premiérových majstrovstvách sveta vo vodnom zjazde mužov a žien
v šprinte v nemeckom Augsburgu zlatú medailu.
Zaslúžila sa o to hliadka 3xC2 v zostave Vladimír
Vala - Jaroslav Slučik, Matúš Kunhart - Peter Šoška a Ján Šutek - Štefan Grega, ktorej čas 3:37,90
min nikto neprekonal. Na druhom mieste skončila
hliadka Francúzska (+1,31 s) a tretiu priečku obsadila trojica lodí z Nemecka (+1,60). Na pretekoch
štartovalo šesť hliadok.
Jaroslav Slúčik: „Sme veľmi radi, že sa nám v záverečný deň MS podarilo vybojovať zlatú medailu, pretože v individuálnej súťaži sme mali smolu,
ktorá nás odsunula až za stupne víťazov. Dnes sa
nám mimoriadne vydarila prvá jazda, ktorá bola
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excelentná. Máme dojem, že ňou sme súperom
totálne vyrazili dych. Išlo sa nám v nej veľmi dobre. Nikto nespadol z vlny. Kunhart a Šoška mohli
zvoľniť tempo, nikam sa nemuseli ponáhľať. Aj napriek tomu sme zvíťazili, lebo veľkú chybu na trati
urobili Francúzi.“
Tradičný zberateľ titulov z MS a ME bol s touto
sezónou mimoriadne spokojný, pretože prvýkrát
v kariére vybojoval spolu s kolegami tri zlaté medaily. „Táto sezóna je pre nás mimoriadne úspešná. Získali sme v nej tri zlaté medaily, čo je pre
nás unikát. Navyše, prvýkrát v živote sme vyhrali
majstrovstvá sveta v šprinte. Je to pre nás tiež
niečo nové a sme radi, že bilanciu primátov z MS
a ME sme vyrovnali na 11:11,“ dodal Slúčik.
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Ako uviedla trénerka reprezentačného družstva SR
vo vodnom motorizme Helena Polášková, jediný
slovenský zástupca na ME Marián Jung vyhral obidve úvodné súťažné rozjazdy. A keďže pre zlé poveternostné podmienky (veľmi silný vietor) zrušili
poslednú súťažnú rozjazdu, poradie pretekárov po
dvoch rozjazdách už zostalo nezmenené. Na druhom mieste skončil úradujúci majster sveta v tejto
kategórii Rakúšan Attila Havas, tretí bol ďalší Rakúšan Anton Rosenleitner. Na ME sa predstavili pretekári z 10 krajín starého kontinentu.
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des. Peter GELLE

rtm. Milan RANDL

Majstrovstvá Európy
Belehrad, Srbsko 17. - 19. 6. 2011
2. miesto, rýchlostná kanoistika, K2, 500 m
Tréner: por. Radovan Šimočko

Svetové vojenské hry
Rio de Janeiro, Brazília 18. - 24. 7. 2011
3. miesto, džudo, do 90 kg
Tréner: por. Marek Matuszek

Slovenský mužský dvojkajak s posádkou Peter Gelle
- Erik Vlček vybojoval vo finále K2 mužov na 500 m
na XIII. majstrovstvách Európy v rýchlostnej kanoistike v srbskom Belehrade striebornú medailu.
Peter Gelle: „Sme veľmi spokojní, pred pretekmi
sme s takýmto úspechom ani nepočítali, veď
vlastne malo ísť iba o skúšku, čo dokážeme. Po
rozjazdách, v ktorých sme triumfovali, som bol
optimistom a pomýšľal som na medailu, ale keď
som si to potom s odstupom času prepočítal, tak
som prestal veriť tomu, že dosiahneme tak vysoko.
O to väčšiu radosť teraz obidvaja máme.“
Erik Vlček: „Už asi po sto metroch som zavadil pádlom o loď a na také dva-tri zábery ma to totálne
rozhodilo. Našťastie nám súperi neušli. V závere
sme s nimi držali krok a nakoniec bola z toho medaila. V dnešnej konkurencii je to veľký úspech.“

Najlepší slovenský džudista Milan Randl sa priamočiaro nasmeroval na OH v Londýne. Vrátil sa z mesačného turné po Amerike a stihol počas neho naozaj veľa, skončil piaty na turnaji SP v Miami, zvíťazil
na ďalšom sveťáku vo venezuelskom Purto la Cruz
a vybojoval bronz na Svetových vojenských hrách
v brazílskom Rio de Janeiro.
Milan Randl: “Do Ameriky sme leteli s tým, že na
sveťákoch vybojujem aspoň dve medaily, nerátali
sme však, že zvíťazím a pripíšem si hneď sto bodov do olympijskej kvalifikácie. Myslím si, že aj
v Miami som mohol skončiť lepšie ako piaty, no
podmienky boli pre mňa trochu iné, džudisticky
som sa cítil výborne, bohužiaľ, prehral som dva
súboje a prispeli k tomu trochu aj rozhodcovia.“
Aj Svetové armádne hry inšpirovali, no iným spôsobom. „Už som cítil, že som sa džudisticky trochu
vyžmýkal, kondične som preto musel viac zabrať.
Myslel som si, že sa mi nič nepríjemné nestane, len
vo štvrťfinále ma Nemec Robert Dumke prekvapil
hneď na začiatku. Márne som ho naháňal, ku koncu mi navyše zakontroval soeinagu a padol som na
ippon, dosť ma to mrzelo. Som rád, že som potešil
bronzom, ani nie tak seba, ako vedenie DUKLY.“
Marek Matuszek: „Milan napreduje, olympiáda
je síce ďaleko, no presvedčivo na ňu siaha. Vieme, kde máme rezervy, podľa môjho gusta by sa
mal trebárs zlepšiť v newaze, čiže v boji na zemi.
Ak všetko vyjde a Miňo sa dostane na olympiádu,
mohla by sa v Londýne zrodiť medaila, alebo aspoň dobré umiestenie, v tomto som optimista.“
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rtm. Miroslav JURČO

des. Peter GELLE

Majstrovstvá Európy
Belehrad, Srbsko 2. 8. - 7. 8. 2011
3. miesto, športová streľba, BT 40 mix
Tréner: nrtm. Peter Plánovský

Majstrovstvá sveta
Szeged, Maďarsko 18. - 21. 8. 2011
1. miesto, rýchlostná kanoistika, K2, 1 000 m
Tréner: por. Radovan Šimočko

Slovensko sa na majstrovstvách Európy v streľbe
z guľových a brokových zbraní v Belehrade dočkalo
zisku individuálneho cenného kovu vďaka strelcovi na bežiaci terč Miroslavovi Jurčovi. Po 4. mieste
Petra Pelacha v BT 30+30 skončil Jurčo o stupienok
lepšie, keď bol tretí v druhej malokalibrovkovej
disciplíne - BT 40 mix. Na konto si pripísal dovedna
392 bodov, čo bol zhodný výkon, ako mali aj ďalší
traja súperi. Nasledoval teda dodatočný k.o. rozstrel o bronz, v ktorom ako jediný strelil štyri desiatky a odsunul za seba svojich konkurentov.
Miroslav Jurčo: „V rozstrele som mal výhodu, že
som si vyžreboval najvýhodnejšie stanovište a pre
mňa bolo dobré aj to, že som strieľal prvý. Náročnejší bol ten prvý z dvoch rozstrelov, stál ma
viacej síl. Samozrejme, som veľmi rád, že to takto
dopadlo. Priznám sa, nečakal som, že sa budem
ešte rozstreľovať o medailu.“
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Slovenskí reprezentanti v rýchlostnej kanoistike
Peter Gelle s Erikom Vlčekom zvíťazili vo finále
K2 mužov na 1000 m na 39. majstrovstvách sveta
v maďarskom Szegede a získali miestenku na budúcoročné olympijské hry v Londýne. Novozložená posádka sa tým postarala o jednu z najväčších
senzácií tohto šampionátu. Prvý raz si do spoločnej
lode totiž sadli až v máji tohto roka.
Erik Vlček: „Ja som sa už chystal, že Peťovi v cieli
vynadám. Veď v polovici trate boli pred nami Švédi aj Belgičania, na ktorých sme si trúfali, a stále
nám utekali. Nakoniec sa však potvrdilo, že Peťo
to mal celý čas pod kontrolou. Mne stačilo len kopírovať jeho pohyby a na posledných dvesto metroch potlačiť, čo to dá.“
Peter Gelle: „Človek si takéto preteky vysníva. Bolo
to fantastické. Erik tlačil od začiatku, ale ja som
to nechcel uponáhľať. Vôbec som nemal prehľad
o tom, kde asi v poli sme, sústreďoval som sa len
na tú poslednú dvojstovku, na ktorej sme sa chystali zaútočiť. Že to bude zlato? Tak to som naozaj
nečakal. Je to neopísateľný zážitok. Pre toto som
drel celú kariéru. Na športe asi nie je nič krajšie,
ako keď po pretekoch počúvate hymnu s medailou
na krku.“
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Marián JUNG

Michal MARTIKÁN, Alexander SLAFKOVSKÝ

Majstrovstvá sveta
Viverone, Taliansko 4. 9. 2011
1. miesto, vodný motorizme, formula 500
Tréner: Ján Miškovič

Majstrovstvá sveta
Čunovo, Slovensko 7. - 11. 9. 2011
1. miesto, vodný slalom, 3x C1, hliadky
Tréner: Jozef Martikán, Stanislav Gejdoš

Michal Martikán, Alexander Slafkovský, Matej Beňuš dosiahli vo finále 3xC1 suverénne najlepší čas
a navyše išli aj čisto. Slováci v hliadkach 3xC1 vybojovali už svoj piaty titul majstrov sveta v histórii
a celkovo šiestu medailu.
Matej Beňuš: „Bola to dobrá jazda až na ten záver.
Za ´Niagarou´ sme mali menšie problémy zmestiť
sa všetci traja do toho malého priestoru, ale ustáli
sme to. Takto som si predstavoval záver šampionátu, že práve my dáme zlatú bodku za účinkovaním slovenského tímu. Tretí titul v rade? Áno,
sedíme si výkonnostne i ľudsky.“
Slovenský vodný motorista Marián Jung sa stal začiatkom septembra na talianskom jazere Viverone
majstrom sveta v tohtoročnom seriáli Formuly 500,
je to jeho jubilejná tridsiata medaila v kariére z majstrovstiev sveta a Európy.
Ján Miškovič: „Boli to nervy. Pred poslednou jazdou mali Marián i Maďar s rakúskou licenciou Havas po 700 bodov a bolo jasné, že lepšie umiestený
v nej zoberie titul. Marián zajazdil skvele, prekonal
všetky traťové rekordy...“
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Marián Jung: „Toto je najhodnotnejší titul majstra
sveta v mojej kariére. Podarilo sa mi ho získať v silnej konkurencii. Vo Viverone sa mi výborne jazdilo.
Bolo to najmä tým, že ja som bol na môjho súpera
Havasa nachystaný. Počítal som s tým, že o prvenstvo v seriáli majstrovstiev sveta budeme bojovať
do posledného kola. On bol z toho nervóznejší.
Záverečná, tretia jazda, bola čosi ako penaltový
rozstrel vo futbale. Išlo o to, kto sa bude ako prvý
točiť okolo bóje. Aj v našom tíme sme zariskovali s nastavením motora ma maximum. Mne však
vydržal, kým Havasovi nie. Prekonal som všetky
rekordy na talianskom jazere.“
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Michal Martikán: „Nie, ani toto zlato nezahojí ranu
zo sklamania v C1. U mňa to nejako nefunguje. Ďakujem chalanom, ktorí to zvládli bravúrne a divákom, ktorí to ocenili.“ Alexander Slafkovský priznal,
že individuálna súťaž, v ktorej sa nekvalifikoval do
finále a tým definitívne prišiel o olympiádu, ho ešte
stále máta. „Spamätať sa z toho a sústrediť sa na
súťaž družstiev bolo pre mňa veľmi ťažké. Olympijský sen sa mi rozplynul. Ísť finále na majstrovstvách sveta pred domácim publikom je odmenou
za všetku drinu a ja som sa jej nedočkal. Vlastne
som divákom nemohol ukázať, čo všetko viem.
Táto medaila je trochu náplasť na tú boľačku, ale
pod ňou srdiečko stále krváca.“
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Elena KALISKÁ

Tomáš KUČERA – Ján BÁTIK

Majstrovstvá sveta
Čunovo, Slovensko 7. - 11. 9. 2011
1. miesto, vodný slalom, 3x K1, hliadky
Tréner: Peter Mráz

Majstrovstvá sveta
Čunovo, Slovensko 7. - 11. 9. 2011
2. miesto, vodný slalom, 3x C2, hliadky
Tréner: Stanislav Gejdoš

Slovenské kajakárky sa dočkali historicky prvej zlatej medaily v súťaži hliadok z majstrovstiev sveta.
Trio Elena Kaliská, Jana Dukátová a Dana MannBeňušová vyhralo preteky 3xK1 žien a tešilo sa
z celkovo druhého cenného kovu v tejto kategórii
po striebre zo Seu d´Urgell 2009. Slovenky skvele
zvládnutým záverom odsunuli na striebornú pozíciu
Češky o 35 stotín sekundy.
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Elena Kaliská: „Počuli sme hlásenie komentátora,
že ďaleko zaostávame, preto nás v cieli veľmi prekvapil konečný rezultát. Konečne sme pretrhli tú
našu smolu v tejto disciplíne a máme zlato. Určite,
že to celkom nezahojí tú moju súkromnú boľačku
z pokazeného štartu v individuálnych pretekoch,
ale mám veľkú radosť.“
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Blízko k zlatu boli aj deblkanoisti. V 3xC2 však
prehrali s Francúzmi, ktorí obhájili triumf z Tacenu. Domáci v zostave Pavol Hochschorner - Peter
Hochschorner, Ladislav Škantár - Peter Škantár a Tomáš Kučera - Ján Bátik sa tesne po prejazde cieľom
tešili z prvenstva, ale po krátkej chvíli im na konto
pribudli najskôr štyri trestné sekundy za dotyk číslo sedemnásť a po úprave výsledkov napokon iba
s dvoma trestnými sekundami zaostali za Francúzmi
o 67 stotín sekundy.
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Peter Hochschorner: „Je to škoda, tí fantastickí diváci, ktorí nás prišli povzbudiť by si zaslúžili zlato.
Chýbalo naozaj málo a mohlo to byť prvé miesto.
Podľa mňa si však až s odstupom času uvedomíme, že aj striebro je skvelý výsledok.“
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Marián JUNG
Majstrovstvá Európy
Lauffen, Nemecko 17. - 18. 9. 2011
2. miesto, vodný motorizmus, formula 500
Tréner: Ján Miškovič

KUZMINOVÁ, GEREKOVÁ,
rtn. MATIAŠKO, HURAJT
Majstrovstvá sveta
Nové Mesto na Morave, Česká republika 22. - 25. 9. 2011
3. miesto, letný biatlon, miešaná štafeta
Tréner: Milan Gašperčík
Slovenskí biatlonisti Anastasia Kuzminová, Janka Gereková, Miroslav Matiaško a Pavol Hurajt si
v pretekoch miešaných štafiet na 2x6 + 2x7,5 km na
majstrovstvách sveta v letnom biatlone na kolieskových lyžiach v Novom Meste na Morave vybojovali
bronzové medaily. V polovici pretekov boli na čele
9-členného štartového poľa, Janka Gereková odovzdávala Miroslavovi Matiaškovi s takmer polminútovým náskokom. „Štafetu som preberala druhá, podarilo sa mi dostať sa na čelo a vypracovať
aj náskok. Musím však priznať, že v kategórii žien
bola konkurencia neporovnateľne slabšia ako
u chlapcov.“ Miroslav Matiaško odovzdával Pavlovi
Hurajtovi s minimálnym odstupom druhý. Dobehol
do cieľa tretí a Slováci tak rovnako ako vlani získali
bronz.

Marián Jung si naďalej udržal formu z Viverone, keď
v nemeckom Lauffene získal na majstrovstvách Európy striebornú medailu vo Formule 500. Majstrom
Európy sa stal Maďar Róbert Hencz. Jung mal rovnaký počet bodov ako bronzový Maďar s rakúskou
licenciou Havas, no dosiahol lepší čas v rozjazdách.
O titul ho pripravili technické poruchy vo dvoch zo
štyroch rozjázd.
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Janka Gereková: „Konečný výsledok je výsledkom
družstva. Nie som sklamaná, hoci v polovici to
možno vyzeralo na vzácnejší kov. Ešte raz však
opakujem, že konkurencia v mužskej kategórii je
tu naozaj skvelá. Obhájili sme bronz, môžeme byť
spokojní.“
Milan Gašperčík: „Vyzeralo to skutočne na lepší
výsledok, ale medaila je medaila, to nám už nikto
nevezme. Je to úspech, ja som spokojný. Všetci štyria zabojovali, bez nadsadenia môžem povedať, že
veľkú časť pretekov sme ich robili práve my.“
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Janka GEREKOVÁ

nrtm. Klaudio FARMADÍN

Majstrovstvá sveta
Nové Mesto na Morave, Česká republika 22. - 25. 9. 2011
3. miesto, letný biatlon, rýchlostné preteky, kolieskové lyže
Tréner: Milan Gašperčík

Majstrovstvá Európy
Barcelona, Španielsko 1. - 2. 10. 2011
1. miesto, karate, Goja Rya, kumite, do 84 kg

Janka Gereková: „Som veľmi rada, že to takto dopadlo. Nechala som po jednom terčíku na oboch
streleckých položkách. Najmä ´stojka´ ma mrzí,
pretože tam mi ušiel posledný výstrel. Po štyroch
presných zásahoch som sa už videla na trati, namiesto toho som išla na trestný okruh. Mohlo to
byť výsledkovo ešte lepšie. Bežalo sa mi veľmi dobre. V poslednom okruhu som už cítila únavu, ale
ešte som sa dokázala vnútorne zaprieť a vyžmýkať
zo seba všetko. Mala som informácie, že idem na
medailu, to pretekára vždy zdvihne. Verím, že som
ešte neskončila s pódiovými umiestneniami a bola
by som rada, keby sa mi zadarila aj iná ako bronzová medaila.“
Slovenská reprezentantka v biatlone Janka Gereková obsadila v rýchlostných pretekoch žien na 7,5 km
tretie miesto a po bronze v pretekoch miešaných
štafiet si vybojovala už druhú medailu rovnakej
hodnoty. Za víťaznou Vaľ Semerenkovou z Ukrajiny
zaostala o 32,3 sekundy.
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Niekoľkonásobný medailista z majstrovstiev sveta a Európy nrtm. Klaudio Farmadín si vybojoval
v španielskej Barcelone titul majstra Európy v karate v disciplíne Goju Ryu.

Ročenka 2011

Klaudio Farmadín: „Počas turnaja som absolvoval
5 zápasov, vo finále som sa stretol s minuloročným
majstrom sveta rusom Alievom. Zopakovali sme
si finále z Portugalska, kde som vtedy prehral 2:0.
Tento krát sa mi však podarilo v úvode zápasu ísť
do vedenia s úderom gyaku cuky. Zápas som dobre
takticky zvládol, napriek tomu, že Rus stále útočil
a bol aktívnejší, sa mi podarilo opäť získať bod.
Aliev bodoval až v závere a finále som vyhral 2:1.
Z výhry som mal samozrejme obrovskú radosť.“
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Jana PURDJAKOVÁ
Majstrovstvá sveta
Nový Sad, Srbsko 15. - 16. 10. 2011
1. miesto, kulturistika, do 55 kg
absolútna víťazka
Tréner: Ľuboš Čapka
Michal Čapla: „Janka Purdjaková ôsmym titulom majsterky sveta utvorila nie iba nový rekord
v počte ženských primátov na MS, ale už sa vyrovnala aj legendárnemu Egypťanovi El Shahatovi
Mabroukovi. Zlatými písmenami sa zapísala do
dejín svetovej amatérskej kulturistiky. Už roky patrí k absolútnej svetovej špičke, čo nás nesmierne
teší. Navyše prakticky už dvanásť rokov udáva tón
v najvýznamnejšej kulturistickej federácii IFBB,
ktorá jediná môže nominovať pretekárov na Svetové hry v neolympijských športoch. To je výkon,
ktorý si zaslúži obdiv všetkých športových priaznivcov. Jej čerstvý svetový titul v kategórii do 55 kg
a v kategórii bez rozdielu hmotnosti je naším najvýraznejším športovým úspechom, ktorý Slovenka
tento rok na MS dosiahla.“
Janka Purdjaková: „Priebeh súťaže v Novom Sade
bol z mojej strany veľmi dobrý. Teší ma, že som
úspešne obhájila minuloročný titul a do zbierky
som pridala už ôsmy triumf na MS. Moja radosť bola ešte väčšia najmä preto, lebo druhýkrát
v mojej kariére som vyhrala aj titul absolútnej
majsterky sveta v kulturistike žien.“

nrtm. Klaudio FARMADÍN
Majstrovstvá sveta
Carrara, Taliansko 28. - 30. 10. 2011
1. miesto, karate, bez rozdielu váh
3. miesto, karate, kumite, do 84 kg

Klaudio Farmadín: „V Carrare som v kategórii bez
rozdielu váh absolvoval 4 zápasy, v ktorých som
postupne po voľnom žrebe zdolal pretekárov z Kosova, Talianska, Kanady, Brazílie. Súťažil som aj
s ťažšími váhami - v kategórii open štartujú pretekári všetkých váhových kategórii. V tejto kategórii je ťažké predvídať, kto vyhrá, pretože váhové
a výškové rozdiely mnohým nevyhovujú a každý
pretekár sa s nimi dokáže inak vysporiadať.“

„Či ma neláka vidina deviateho a desiateho titulu
majsterky sveta? To je otázka, na ktorú odpovedám už niekoľko rokov - a vždy tvrdím, že mojou
túžbou je mať na konte jedenásť triumfov na MS.
Prečo jedenásť? Lebo jedenásteho som sa narodila. Ale ak ich nebude jedenásť, nebudem zúfať. Na
súťažnom pódiu chcem zostať do 39 rokov. Možno
to vydržím, možno nie.“
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ŠPORTOVCI VŠC DUKLA BANSKÁ BYSTRICA
VO VÝSLEDKOCH 2011

Igor KOČIŠ
Majstrovstvá sveta
Bombaj, India 5. - 6. 11. 2011
1. miesto, kulturistika, do 70 kg
Tréner: Milan Čížek

Slovenský kulturista získal zlatú medailu na MS po
päťročnej pauze. Úspešný reprezentant si svojich
súperov vo finále MS nejako extra nevšímal. Nikdy
to doteraz nerobil, preto tejto zásade zostal verný
aj pod holým nebom priestranného Národného kriketového štadióna v Bombaji, kde bolo približne 10
000 hlučných divákov.
Igor Kočiš: „Získať piaty titul bolo pre mňa veľmi
ťažké, lebo najmä posledný mesiac som sa natrápil v príprave viac ako bolo únosné. Pôvodne som
chcel v Indii štartovať v kategórii do 75 kg, v ktorej
súťažím už od roku 2007. Týždeň pred nominačnou
súťažou v Poprade sme sa však s trénerom dohodli, že opäť pôjdem v kategórii do 70 kg, v ktorej
mala byť - a aj bola - väčšia šanca vybojovať si
medailu.“

MAJSTROVSTVÁ SVETA JUNIOROV V BIATLONE
NOVÉ MESTO NA MORAVE, ČESKÁ REPUBLIKA, 29.1. – 6.2.2011
Juniori:
57. miesto

Ľubomír LAPIN

vytrvalostné preteky

86. miesto

Ľubomír LAPIN

rýchlostné preteky

10. miesto

Nikola HURAJTOVÁ

vytrvalostné preteky

10. miesto

Henrich LONSKÝ

štafeta

24. miesto

Nikola HURAJTOVÁ

rýchlostné preteky

32. miesto

Nikola HURAJTOVÁ

stíhacie preteky

36. miesto

Henrich LONSKÝ

vytrvalostné preteky

42. miesto

Henrich LONSKÝ

rýchlostné preteky

47. miesto

Henrich LONSKÝ

rýchlostné preteky

Dorastenci:

ZIMNÁ SVETOVÁ UNIVERZIÁDA
ERZURUM, TURECKO, 29.1. – 6.2.2011
3. miesto

Matej KAZÁR

vytrvalostné preteky

5. miesto

Dušan ŠIMOČKO, Matej KAZÁR,
Martina CHRAPANOVÁ

mix štafeta

11. miesto

Matej KAZÁR

rýchlostné preteky

12. miesto

Matej KAZÁR

stíhacie preteky

13. miesto

Martina CHRAPANOVÁ

stíhacie

15. miesto

Dušan ŠIMOČKO

vytrvalostné preteky

15. miesto

Martina CHRAPANOVÁ

rýchlostné preteky

MAJSTROVSTVÁ SVETA V LYŽOVANÍ
GARMISCH-PARTENKIRCHEN, NEMECKO, 15.2. – 20.2.2011
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10. miesto

Veronika ZUZULOVÁ

slalom

15. miesto

Veronika ZUZULOVÁ

obrovský slalom

24. miesto

Adam ŽAMPA

slalom
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MAJSTROVSTVÁ EURÓPY V BIATLONE DO 26 r.

15. miesto

Jozef GÖNCI

VzPu 60

RIDNAU-VAL RIDANNE , TALIANSKO, 22.2. – 27.2.2011

19. miesto

Peter PLÁNOVSKÝ

VzBT 40 mix

25. miesto

Martina CHRAPANOVÁ

stíhacie preteky

43. miesto

Zoltán BALÁŽ

VzPu 60

26. miesto

Martina CHRAPANOVÁ

vytrvalostné preteky

56. miesto

Michal HOMOLA

VzPu 60

30. miesto

Martina CHRAPANOVÁ

rýchlostné preteky

HALOVÉ MAJSTROVSTVÁ EURÓPY V ATLETIKE

41. miesto

Martin OTČENÁŠ

vytrvalostné preteky

PARÍŽ, FRANCÚZSKO, 3.3. – 6.3.2011

46. miesto

Martin OTČENÁŠ

rýchlostné preteky

3. miesto

Dana VELĎÁKOVÁ

trojskok

53. miesto

Martin OTČENÁŠ

stíhacie preteky

16. miesto

Renáta MEDGYESOVÁ

diaľka

18. miesto

Peter HORÁK

výška

Jana VELĎÁKOVÁ

diaľka

Juniori:
12. miesto

Nikola HURAJTOVÁ

mixštafeta

19. miesto

24. miesto

Nikola HURAJTOVÁ

vytrvalostné preteky

MAJSTROVSTVÁ SVETA V BIATLONE

31. miesto

Nikola HURAJTOVÁ

rýchlostné preteky

CHANTY-MANSIJSK, RUSKO, 3.3. – 13.3.2011

MAJSTROVSTVÁ SVETA V SKOKOCH NA LYŽIACH
OSLO, NÓRSKO, 25.2. – 3.3.2011
55. miesto

Tomáš ZMORAY

HS-134

60. miesto

Tomáš ZMORAY

HS-106

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY V ŠPORTOVEJ STREĽBE
BRESCIA, TALIANSKO, 3.3. – 6.3.2011

3. miesto

Anastasia KUZMINOVÁ

rýchlostné preteky

6. miesto

Anastasia KUZMINOVÁ

stíhacie preteky

8. miesto

Jana GEREKOVÁ

stíhacie preteky

8. miesto

KUZMINOVÁ, GEREKOVÁ,
CHRAPANOVÁ, HALINÁROVÁ

štafeta

9. miesto

Anastasia KUZMINOVÁ

vytrvalostné preteky

1. miesto

Peter PELACH

VzBT 40 mix

10. miesto

Anastasia KUZMINOVÁ

preteky s hromadným štartom

4. miesto

Juraj TUŽINSKÝ

VzPi 60, družstvá

12. miesto

mix štafeta

5. miesto

Peter PELACH, Miroslav JURČO,
Peter PLÁNOVSKÝ

KUZMINOVÁ, GEREKOVÁ,
MATIAŠKO, HURAJT

VzBT 30+30, družstvá

17. miesto

Jana GEREKOVÁ

rýchlostné preteky

5. miesto

Peter PELACH, Miroslav JURČO,
Peter PLÁNOVSKÝ

VzBT 40 mix, družstvá

18. miesto

MATIAŠKO, HURAJT,
OTČENÁŠ, ŠIMOČKO

štafeta

7. miesto

Peter PELACH

VzBT 30+30

23. miesto

Pavol HURAJT

vytrvalostné preteky

8. miesto

Juraj TUŽINSKÝ

VzPi 60

28. miesto

Jana GEREKOVÁ

preteky s hromadným štartom

10. miesto

Miroslav JURČO

VzBT 30+30

32. miesto

Dušan ŠIMOČKO

vytrvalostné preteky

10. miesto

Miroslav JURČO

VzBT 40 mix

64. miesto

Martina HALINÁROVÁ

vytrvalostné preteky

13. miesto

Jozef GÖNCI, Zoltán BALÁŽ,
Michal HOMOLA

VzPu 60

75. miesto

Martina CHRAPANOVÁ

rýchlostné preteky

78. miesto

Matej KAZÁR

rýchlostné preteky

15. miesto

Peter PLÁNOVSKÝ

VzBT 30+30

82. miesto

Miroslav MATIAŠKO

vytrvalostné preteky
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88. miesto

Dušan ŠIMOČKO

rýchlostné preteky

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY V ZJAZDE NA DIVOKEJ VODE

90. miesto

Miroslav MATIAŠKO

rýchlostné preteky

KRALJEVO, SRBSKO, 11.5. – 15. 5. 2011

92. miesto

Martina HALINÁROVÁ

rýchlostné preteky

92. miesto

Matej KAZÁR

vytrvalostné preteky

96. miesto

Pavol HURAJT

rýchlostné preteky

99. miesto

Natália PREKOPOVÁ

rýchlostné preteky

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY V ZÁPASENÍ
DORTMUND, NEMECKO, 1. 4. – 7. 4. 2011
10. miesto

Vojtech JAKUS

grécko-rímsky štýl, do 74 kg

21. miesto

Marián MIHÁLIK

grécko-rímsky štýl, do 84 kg

21. miesto

Filip KÖSZEGHY

grécko-rímsky štýl, do 96 kg

22. miesto

Dávid LENGYEL

grécko-rímsky štýl, do 120 kg

25. miesto

Richard RIGÓ

grécko-rímsky štýl, do 66 kg

27. miesto

Nórbert HOSNEDL

grécko-rímsky štýl, do 60 kg

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY V ŠPORTOVEJ GYMNASTIKE
Samuel PIASECKÝ

viacboj

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY VO VZPIERANÍ
3. miesto

Richard TKÁČ

dvojboj, do 77 kg

3. miesto

Richard TKÁČ

nadhod, do 77 kg

8. miesto

Richard TKÁČ

trh, do 77 kg

12. miesto

Martin TEŠOVIČ

dvojboj, do 105 kg

12. miesto

Martin TEŠOVIČ

trh, do 105 kg

13. miesto

Martin TEŠOVIČ

nadhod, do 105 kg

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY V DŽUDE
ISTANBUL, TURECKO, 21. 4. – 24. 4. 2011
Milan RANDL

do 90 kg

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY V KARATE
ZÜRICH, ŠVAJČIARSKO, 5. 5. – 8. 5. 2011
8. miesto
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Klaudio FARMADÍN

3x C2, zjazd, hliadky

3. miesto

Matúš KUNHART-Peter ŠOŠKA

C2, šprint

5. miesto

Ján ŠUTEK-Štefan GREGA

C2, zjazd

5. miesto

Ján ŠUTEK-Štefan GREGA

3x C1, zjazd, hliadky

5. miesto

Ján ŠUTEK-Štefan GREGA

C2, šprint

5. miesto

Ján ŠUTEK-Štefan GREGA,
Matúš KUNHART-Peter ŠOŠKA

3x C2, šprint, hliadky

5. miesto

Ján ŠUTEK-Peter ŠOŠKA

3x C1, šprint, hliadky

7. miesto

Matúš KUNHART-Peter ŠOŠKA

C2, zjazd

8. miesto

Patrik KRAUS

3x K1, zjazd, hliadky

25. miesto

Patrik KRAUS

K1, zjazd

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY V KULTURISTIKE
1. miesto

Štefan HAVLÍK

do 100 kg

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY VO VODNOM MOTORIZME
BRODENBACH, NEMECKO, 28. - 29. 5. 2011

KAZAŇ, RUSKO, 11. 4. – 17. 4. 2011

5. miesto

Ján ŠUTEK-Štefan GREGA,
Matúš KUNHART-Peter ŠOŠKA

SOFIA, BULHARSKO, 22.5.2011

BERLÍN, NEMECKO, 5. 4. – 10. 4. 2011
12. miesto

1. miesto

kumite, do 84 kg

Ročenka 2011

8. miesto

Michal KOŠÚT

OSY 400

MAJSTROVSTVÁ SVETA VO VODNOM MOTORIZME
JEDOVNICE, ČESKO, 4. - 5. 6. 2011
2. miesto

Marián JUNG

O – 700

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY VO VODNOM SLALOME
SEU D´URGELL , ŠPANIELSKO, 10. - 12. 6. 2011
2. miesto

Alexander SLAFKOVSKÝ

C1

3. miesto

Elena KALISKÁ

3x K1

3. miesto

Tomáš KUČERA – Ján BÁTIK

3x C2

4. miesto

Michal MARTIKÁN,
Alexander SLAFKOVSKÝ

3x C1

8. miesto

Martin HALČIN

K1
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11. miesto

Martin HALČIN

3x K1

12. miesto

Andrej DIVINEC

K2, 200 m, U23

17. miesto

Elena KALISKÁ

K1

14. miesto

Šimon ŽĎÁRSKY

K1, 200 m, juniori

21. miesto

Tomáš KUČERA – Ján BÁTIK

C2

18. miesto

Ondrej PÚČEK

C1, 200 m, juniori

25. miesto

Michal MARTIKÁN

C1

MAJSTROVSTVÁ SVETA JUNIOROV VO VZPIERANÍ

MAJSTROVSTVÁ SVETA V ZJAZDE NA DIVOKEJ VODE

PENANG, MALAZJIA, 5.7. 2011

AUGSBURG, NEMECKO, 11. - 13. 6. 2011

11. miesto

Matej KOVÁČ

trh, do 94 kg

13. miesto

Matej KOVÁČ

dvojboj, do 94 kg

13. miesto

Matej KOVÁČ

nadhod, do 94 kg

1. miesto

Ján ŠUTEK-Štefan GREGA,
Matúš KUNHART-Peter ŠOŠKA

3x C2, šprint, hliadky

5. miesto

Tomáš KUNHART – Peter ŠOŠKA

C2, šprint

7. miesto

Ján ŠUTEK – Štefan GREGA

C2, šprint

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY VO VODNOM MOTORIZME
ZNIN, POĽSKO, 19. 6. 2011
1. miesto

Marián JUNG

O – 700

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY V RÝCHLOSTNEJ KANOISTIKE
2. miesto

Peter GELLE

K2, 500 m

8. miesto

Marián OSTRČIL

C1, 5 000 m

8. miesto

Ľubomír HAGARA

C1, 200 m

9. miesto

Martin JANKOVEC, Tomáš MARTINEK K2, 1 000 m

11. miesto

Martin JANKOVEC

K1, 500 m

12. miesto

Peter GELLE

K1, 1 000 m

12. miesto

Peter GELLE

K1, 5 000 m

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY DORASTENCOV V DŽUDE
COTTONERA, MALTA, 25. - 27. 6. 2011
Filip ŠTANCEL

do 90 kg

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY JUNIOROV A U23 V KANOISTIKE
ZÁHREB, CHORVÁTSKO, 1. - 3. 7. 2011
8. miesto

Šimon ŽĎÁRSKY

K1, 500 m, juniori

8. miesto

Ľubomír BEŇO

K1, 200 m, U23

12. miesto

Ľubomír BEŇO

K1, 500 m, U23
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LILLE, FRANCÚZSKO, 6. - 10. 7. 2011
14. miesto

Nikola PILIAROVÁ

5 000 m chôdza

DQ

Andrej DOLINSKÝ

10 000 m chôdza

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY JUNIOROV A U23 VO VODNOM SLALOME
BANJA LUKA, BOSNA A HERCEGOVINA, 14. - 17. 7. 2011

BELEHRAD, SRBSKO, 17. - 19. 6. 2011

5. miesto

MAJSTROVSTVÁ SVETA JUNIOROV DO 17r. V ATLETIKE

Ročenka 2011

4. miesto

Martin HALČIN

K1, do 23 rokov

5. miesto

Patrik GAJARSKÝ, Lino WEBBINK

3x C1, do 23 rokov

6. miesto

Patrik GAJARSKÝ

C1, do 23 rokov

6. miesto

Miroslav URBAN

3x K1, juniori

6. miesto

Martin JAŠEK, Marko GURECKA

3x C1, juniori

7. miesto

Miroslac MATEJKA-Patrik GAJARSKÝ

3x C2, do 23 rokov

8. miesto

Kristína ZÁRUBOVÁ

3x K1, do 23 rokov

9. miesto

Martin HALČIN

3x K1, do 23 rokov

18. miesto

Patrik GAJARSKÝ-Miroslav MATEJKA

C2, do 23 rokov

26. miesto

Marko GURECKA

C1, juniori

30. miesto

Lino WEBBINK

C1, do 23 rokov

30. miesto

Kristína ZÁRUBOVÁ

K1, do 23 rokov

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY V CESTNEJ CYKLISTIKE
OFFIDA, TALIANSKO, 14. - 17. 7. 2011
33. miesto

Martin MAHĎÁR
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SVETOVÉ VOJENSKÉ HRY

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY JUNIOROV V MODERNOM PÄŤBOJI

RIO DE JANEIRO, BRAZÍLIA, 18. - 24. 7. 2011

SZÉKESFEHÉRVÁR, MAĎARSKO, 4. 8. 2011

3. miesto

Milan RANDL

džudo, do 90 kg

34. miesto

4. miesto

Martina HRAŠNOVÁ

atletika, kladivo

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY V ŠPORTOVEJ STREĽBE

7. miesto

Marián BENKÓCZKY

džudo, do 81 kg

BELEHRAD, SRBSKO, 2. 8. - 7. 8. 2011

9. miesto

Martin BENÁK

atletika, oštep

3. miesto

Miroslav JURČO

BT 40 mix

10. miesto

Peter HORÁK

atletika, výška

4. miesto

Peter PELACH

BT 30+30

vyp. v 2. kole

Pavol KUBENA

džudo, do 73 kg

5. miesto

Peter PELACH, Miroslav JURČO,
Peter PLÁNOVSKÝ

BT 30+30, družstvá

6. miesto

Peter PELACH, Miroslav JURČO,
Peter PLÁNOVSKÝ

BT 40 mix, družstvá

8. miesto

Peter PELACH

BT 40 mix

8. miesto

Miroslav JURČO

BT 30+30

12. miesto

Jozef GÖNCI

LM 60

20. miesto

Peter PLÁNOVSKÝ

BT 40 mix

20. miesto

Peter PLÁNOVSKÝ

BT 30+30

21. miesto

Jozef GÖNCI, Zoltán BALÁŽ

LM 60, družstvá

58. miesto

Zoltán BALÁŽ

LM 60

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY JUNIOROV V ATLETIKE
TALLIN, ESTÓNSKO, 21. - 24. 7. 2011
5. miesto

Katarína STRMEŇOVÁ

10 000 m chôdza

18. miesto

Marcel FÁBER

10 000 m chôdza

DQ

Peter TICHÝ

10 000 m chôdza

MAJSTROVSTVÁ SVETA JUNIOROV V ZJAZDE NA DIVOKEJ VODE
OPAVA, ČESKÁ REPUBLIKA, 25. - 31. 7. 2011
6. miesto

Patrik KRAUS

3x K1, zjazd

7. miesto

Patrik KRAUS

3x K1, šprint

8. miesto

Patrik KRAUS

K1, zjazd

32. miesto

Patrik KRAUS

K1, šprint

MAJSTROVSTVÁ SVETA JUNIOROV V ZÁPASENÍ
BUKUREŠT, RUMUNSKO, 26. - 29. 7. 2011
12. miesto

Norbert HOSNÉDL

grécko-rímsky štýl, do 60 kg

23. miesto

Maté HENCZ

grécko-rímsky štýl, do 74 kg

MAJSTROVSTVÁ SVETA JUNIOROV RÝCHLOSTNEJ KANOISTIKE
7. miesto

Šimon ŽĎÁRSKY

K1, 500 m

11. miesto

Šimon ŽĎÁRSKY

K1, 1 000 m

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY V MODERNOM PÄŤBOJI
MEDWAY, ANGLICKO, 28. 7. - 1. 8. 2011

40

Lucia KRŠŇÁKOVÁ

jednotlivci

MAJSTROVSTVÁ SVETA V RÝCHLOSTNEJ KANOISTIKE
SZEGED, MAĎARSKO, 18. - 21. 8. 2011
1. miesto

Peter GELLE

K2, 1 000 m

11. miesto

Ľubomír HAGARA

C1, 200 m

12. miesto

Martin JANKOVEC

K1, 500 m

12. miesto

Rastislav KOHÚT

C1, 500 m

SVETOVÁ UNIVERZIÁDA

BRANDENBURG, NEMECKO, 29. - 31. 7. 2011

42. miesto

Elka SEDÍLEKOVÁ

jednotlivci

Ročenka 2011

ŠEN-ČEN, ČÍNA, 12. - 23. 8. 2011
4. miesto

Richard TKÁČ

vzpieranie, do 77 kg

6. miesto

Patrik TYBOR

dr. cyklistika, bodovacie preteky

10. miesto

Patrik TYBOR

cestná cyklistika, preteky

13. miesto

Mária CZÁKOVÁ

atletika, 20 km chôdza

Ročenka 2011
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15. miesto

Martin BENÁK

atletika, oštep

MAJSTROVSTVÁ SVETA V ZÁPASENÍ

38. miesto

Ivan SISÁK

športová streľba, LPi 60

ISTANBUL, TURECKO, 12. - 18. 9. 2011

70. miesto

Lenka HATINOVÁ

športová streľba, VzPu 60

10. miesto

Marián MIHÁLIK

grécko-rímsky štýl, do 84 kg

MAJSTROVSTVÁ SVETA V DŽUDE

26. miesto

Filip KÖSZEGHY

grécko-rímsky štýl, do 96 kg

PARÍŽ, FRANCÚZSKO, 25. - 27. 8. 2011

27. miesto

István LÉVAI

grécko-rímsky štýl, do 60 kg

9. miesto

Milan RANDL

do 90 kg

41. miesto

Vojtech JAKUS

grécko-rímsky štýl, do 74 kg

vyp. v 2. kole

Marián BENKÓCZKY

do 81 kg

50. miesto

Richard RIGÓ

grécko-rímsky štýl, do 66 kg

MAJSTROVSTVÁ SVETA V ATLETIKE

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY JUNIOROV VO VZPIERANÍ

DAEGU, KÓREA, 27.8. - 4. 9. 2011

BUKUREŠŤ, RUMUNSKO, 12. - 18. 9. 2011

11. miesto

Dana VELĎÁKOVÁ

trojskok

14. miesto

Terézia SASARÁKOVÁ

dvojboj, do 53 kg

14. miesto

Matej TÓTH

20 km chôdza

14. miesto

Terézia SASARÁKOVÁ

trh, do 53 kg

18. miesto

Anton KUČMÍN

20 km chôdza

16. miesto

Terézia SASARÁKOVÁ

nadhod, do 53 kg

31. miesto

Mária CZÁKOVÁ

20 km chôdza

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY JUNIOROV V DŽUDE

nedokončil

Matej TÓTH

50 km chôdza

LOMMEL, BELGICKO, 16. - 18. 9. 2011

DQ

Miloš BÁTOVSKÝ

50 km chôdza

vyp. v 2. kole

Dušan HEGEDÜS

MAJSTROVSTVÁ SVETA VO VODNOM MOTORIZME

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY VO VODNOM MOTORIZME

VIVERONE, TALIANSKO, 4. 9. 2011

LAUFEN, NEMECKO, 17. - 18. 9. 2011

1. miesto

Marián JUNG

formula 500

2. miesto

Marián JUNG

MAJSTROVSTVÁ SVETA VO VODNOM SLALOME

MAJSTROVSTVÁ SVETA V CYKLISTIKE

ČUNOVO, SLOVENSKO, 7. - 11. 9. 2011

KODAŇ, DÁNSKO, 21. - 25. 9. 2011

1. miesto

Michal MARTIKÁN,
Alexander SLAFKOVSKÝ

3x C1, hliadky

1. miesto

Elena KALISKÁ

3x K1, hliadky

2. miesto

Tomáš KUČERA – Ján BÁTIK

3x C2, hliadky

7. miesto

Michal MARTIKÁN

C1

7. miesto

Elena KALISKÁ

K1

9. miesto

Tomáš KUČERA – Ján BÁTIK

12. miesto

38. miesto

Matej JURČO

do 90 kg

formula 500

časovka

MAJSTROVSTVÁ SVETA V LETNOM BIATLONE
NOVÉ MESTO NA MORAVE, ČESKÁ REPUBLIKA, 22. - 25. 9. 2011
3. miesto

Jana GEREKOVÁ

rýchlostné preteky, kolieskové

3. miesto

KUZMINOVÁ, GEREKOVÁ,
MATIAŠKO, HURAJT

miešaná štafeta

C2

8. miesto

Jana GEREKOVÁ

stíhacie preteky, kolieskové lyže

Alexander SLAFKOVSKÝ

C1

11. miesto

Martina CHRAPANOVÁ

rýchlostné preteky, kolieskové lyže

19. miesto

Martin HALČIN

3x K1, hliadky

12. miesto

Pavol HURAJT

rýchlostné preteky, kolieskové lyže

38. miesto

Martin HALČIN

K1

13. miesto

Anastasia KUZMINOVÁ

rýchlostné preteky, kolieskové lyže
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14. miesto

Matej KAZÁR

stíhacie preteky, kolieskové lyže

MAJSTROVSTVÁ SVETA V KULTURISTIKE ŽIEN

16. miesto

Martina CHRAPANOVÁ

stíhacie preteky, kolieskové lyže

NOVÝ SAD, SRBSKO, 15. - 16. 10. 2011

17. miesto

Anastasia KUZMINOVÁ

stíhacie preteky, kolieskové lyže

1. miesto

20. miesto

Miroslav MATIAŠKO

stíhacie preteky, kolieskové lyže

MAJSTROVSTVÁ SVETA V KARATE

22. miesto

Pavol HURAJT

stíhacie preteky, kolieskové lyže

CARRARA, TALIANSKO, 28. - 30. 10. 2011

24. miesto

Matej KAZÁR

rýchlostné preteky, kolieskové lyže

1. miesto

Klaudio FARMADÍN

bez rozdielu váh

27. miesto

Martin OTČENÁŠ

rýchlostné preteky, kolieskové lyže

3. miesto

Klaudio FARMADÍN

kumite, do 84 kg

27. miesto

Martin OTČENÁŠ

stíhacie preteky, kolieskové lyže

MAJSTROVSTVÁ SVETA V KULTURISTIKE MUŽOV

28. miesto

Miroslav MATIAŠKO

rýchlostné preteky, kolieskové lyže

BOMBAJ, INDIA, 5. - 6. 11. 2011
1. miesto

Juniori

Jana PURDJAKOVÁ

Igor KOČIŠ

do 55 kg

do 70 kg

7. miesto

Andrea HÔRČIKOVÁ

miešaná štafeta

MAJSTROVSTVÁ SVETA VO VZPIERANÍ

25. miesto

Nikola HURAJTOVÁ

stíhacie preteky, kolieskové lyže

PARÍŽ, FRANCÚZSKO, 5. - 13. 11. 2011

28. miesto

Andrea HÔRČIKOVÁ

rýchlostné preteky, kolieskové lyže

20. miesto

Lukáš KOŽIENKA

dvojboj, do 105 kg

29. miesto

Andrea HÔRČIKOVÁ

stíhacie preteky, kolieskové lyže

20. miesto

Lukáš KOŽIENKA

nadhod, do 105 kg

33. miesto

Nikola HURAJTOVÁ

rýchlostné preteky, kolieskové lyže

21. miesto

Ondrej KRUŽEL

trh, nad 105 kg

49. miesto

Ľubomír LAPIN

rýchlostné preteky, kolieskové lyže

22. miesto

Ondrej KRUŽEL

nadhod, nad 105 kg

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY V MODERNOM PÄŤBOJI

22. miesto

Ondrej KRUŽEL

dvojboj, nad 105 kg

DRZONKOW, POĽSKO, 22. - 25. 9. 2011

22. miesto

Lukáš KOŽIENKA

trh, do 105 kg

30. miesto

Michal POKUSA

nadhod, nad 105 kg

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY V KARATE – GOJU RYU

31. miesto

Michal BELÁŇ

nadhod, do 62 kg

BARCELONA, ŠPANIELSKO, 1. - 2. 10. 2011

31. miesto

Michal POKUSA

dvojboj, nad 105 kg

34. miesto

Michal BELÁŇ

dvojboj, do 62 kg

35. miesto

Michal BELÁŇ

trh, do 62 kg

35. miesto

Michal POKUSA

trh, nad 105 kg

25. miesto

1. miesto

Tomáš VRÁBEL

Klaudio FARMADÍN

jednotlivci

kumite, do 84 kg

MAJSTROVSTVÁ SVETA V ŠPORTOVEJ GYMNASTIKE
TOKIO, JAPONSKO, 10. - 16. 10. 2011
77. miesto

Samuel PIASECKÝ

viacboj

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY JUNIOROV DO 23 ROKOV V DŽUDE
ŤUMEN, RUSKO, 18. - 20. 11. 2011
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vyp. v 1. kole

Miroslav DZÚR

do 90 kg

vyp. v 1. kole

Matúš MILICHOVSKÝ

do 81 kg
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MAJSTROVSTVÁ EURÓPY V PLÁVANÍ, KRÁTKY BAZÉN
ŠTETÍN, POĽSKO, 8. - 11. 12. 2011
11. miesto

Miroslava SYLLABOVÁ

štafeta 4x 50 m voľný spôsob

11. miesto

Miroslava SYLLABOVÁ

štafeta 4x 50 m polohové preteky

17. miesto

Roman KUČÍK

50 m voľný spôsob

26. miesto

Miroslava SYLLABOVÁ

50 m voľný spôsob

41. miesto

Miroslava SYLLABOVÁ

100 m voľný spôsob

43. miesto

Miroslava SYLLABOVÁ

200 m voľný spôsob

45. miesto

Daniel VÁCVAL

50 m prsia

45. miesto

Daniel VÁCVAL

200 m prsia

46. miesto

Roman KUČÍK

100 m voľný spôsob
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Najlepšími
armádnymi
športovcami SR
Gelle, Jung a Halčin
V Banskej Bystrici slávnostne vyhlásili výsledky
ankety Najlepší športovec Ministerstva obrany
Slovenskej republiky za rok 2011
BANSKÁ BYSTRICA 20. decembra (SITA) - Najlepšími armádnymi športovcami Slovenskej republiky za
rok 2011 sa stali v olympijských športoch rýchlostný
kanoista Peter Gelle, v neolympijských vodný motorista Marián Jung a medzi juniormi vodný slalomár
Martin Halčin.
Peter Gelle má za sebou mimoriadne úspešnú sezónu. Rýchlostný kanoista bol doteraz vždy akoby
v tieni komárňanského štvorkajaka či ženského dvojkajaka. Tí totiž pravidelne vozili medaily
z „veľkých“ podujatí, zatiaľ čo dnes už 27-ročný rodák z Nových Zámkov zbieral jeden titul za druhým
„iba“ na domácej vode. Celkovo však má vo svojej
zbierke už dvadsaťštyri zlatých medailí z M-SR.
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Na medzinárodnej scéne šokoval prvýkrát až vlani, keď na majstrovstvách sveta v poľskej Poznani
získal senzačné striebro na neolympijskej trati K1
na 500 m. Bola to iba druhá medaila zo svetového
šampionátu pre slovenského kajakára - singlistu
v ére štátnej samostatnosti. O tú prvú sa ešte v roku
1993 v Kodani zaslúžil Attila Szabó v pretekoch na
10 000 m.
V tomto roku od začiatku potvrdzoval, že na tejto
trati patrí k najlepším na svete. Na májových troch
kolách Svetového pohára si vypádloval medailový
komplet - striebro v Poznani, bronz v českých Račiciach a na záver zlato v nemeckom Duisburgu. Až
potom si prvýkrát sadol do spoločnej lode so skú-
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seným Erikom Vlčekom. Po niekoľkých spoločných
tréningoch získali v polovici júna na majstrovstvách
Európy v srbskej metropole Belehrad v K2 na 500 m
strieborné medaily.
To ich zrejme definitívne naštartovalo k spolupráci
a o dva mesiace na majstrovstvách sveta v maďarskom Szegede už na olympijskom kilometri postavili
do pozoru celý zvyšok sveta, keď všetkých súperov
nechali „hrať“ len o striebro a bronz. Zaslúžili sa tak
o najlepší výsledok slovenskej rýchlostnej kanoistiky v tomto roku a už od augusta sa tešia na budúcoročné Hry XXX. olympiády v Londýne.
V šestke najlepších slovenských armádnych športovcov v olympijských športoch boli bez určenia poradia (v abecednom poradí) biatlonistka Anastasia
Kuzminová, džudista Milan Randl, vodný slalomár
Alexander Slafkovský, vzpierač Richard Tkáč a atlétka Dana Velďáková.
V neolympijských športoch si anketovú palmu
víťazstva odniesol Marián Jung. Vodný motorista
sa stal v tomto roku majstrom sveta vo formule 500
a striebro si vybojoval na svetovom šampionáte
v triede O-700. Titul bral až po záverečných pretekoch šesťdielneho seriálu v talianskej Viverone,
kde zdolal svojho najväčšieho konkurenta Maďara
Attilu Havasa a v celkovej klasifikácii ho preskočil
o jediný bod. Bol to už jeho druhý najjagavejší kov
z MS tejto kategórie v kariére, prvý získal v roku
2009. Na majstrovstvách Európy si takisto vybojoval zlato
a striebro, len si spomenuté
dve kategórie vymenil - zlato
bral v O-700 a striebro vo formule 500.
Elitnú šesticu v neolympijských
športoch doplnili (opäť bez určenia poradia podľa abecedy)
karatista Klaudio Farmadín,
kulturisti Štefan Havlík a Igor
Kočiš, vodní zjazdári Matúš
Kunhart s Petrom Šoškom
a kulturistka Jana Purdjaková.
Za najlepšieho juniora vyhlásili vodného slalomára Martina
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Halčina. Dvadsaťročný pretekár potvrdil svoj talent
už v predchádzajúcich rokoch, keď sa stal majstrom
sveta i Európy v najsilnejšie obsadzovanej kategórii
kajakárov. Tento rok už bol jednotkou v slovenskej
seniorskej reprezentácii K1. Na majstrovstvách
Európy v Seu d´Urgell sa senzačne dostal až do finále a v ňom obsadil výborné ôsme miesto. Rovnaká pozícia mu patrila aj vo finálových pretekoch
seriálu Svetového pohára v Prahe. Na majstrovstvách Európy pretekárov do 23 rokov siahal na medailu. Tá mu nakoniec ušla o niekoľko stotín sekundy a skončil štvrtý. Nebyť jeho kiksu v semifinále K1
na majstrovstvách sveta v Čunove, mohla byť jeho
bilancia ešte úspešnejšia. V každom prípade chce
v máji budúceho roka zabojovať o svoju účasť na
olympiáde v Londýne.
Ďalšími ocenenými juniormi boli vodný slalomár
Patrik Gajarský, vodný zjazdár Patrik Kraus, atlétka
Katarína Strmeňová, džudista Filip Štancel a rýchlostný kanoista Šimon Žďársky.
V Banskej Bystrici ocenili aj trio najúspešnejších trénerov pôsobiacich v DUKLE. Boli nimi tréner atlétky
Dany Velďákovej Radoslav Dubovský, tréner džudistu Milana Randla Marek Matuszek a kormidelník rýchlostného kanoistu Petra Gelleho Radovan
Šimočko.
Armádni športovci v tomto roku získali na vrcholných podujatiach celkovo 31 medailí s bilanciou
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13 zlatých, 5 strieborných a 13 bronzových medailí.
Výsledky ankety:

Kočiš - kulturistika, Matúš Kunhart, Peter Šoška vodný slalom, Jana Purdjaková - kulturistika

OLYMPIJSKÉ ŠPORTY:
Víťaz: Peter Gelle - rýchlostná kanoistika; ďalší
ocenení bez určenia poradia (podľa abecedy): Anastasia Kuzminová - biatlon, Milan Randl - džudo,
Alexander Slafkovský - vodný slalom, Richard Tkáč
- vzpieranie, Dana Velďáková - atletika

JUNIORI:
Víťaz: Martin Halčin - vodný slalom; ďalší ocenení
bez určenia poradia (podľa abecedy): Patrik Gajarský - vodný slalom, Patrik Kraus - vodný zjazd, Katarína Strmeňová - atletika, Filip Štancel - džudo,
Šimon Žďársky - rýchlostná kanoistika

NEOLYMPIJSKÉ ŠPORTY:
Víťaz: Marián Jung - vodný motorizmus; ďalší ocenení bez určenia poradia (podľa abecedy): Klaudio
Farmadín - karate, Štefan Havlík - kulturistika, Igor

TRÉNERI:
bez určenia poradia (podľa abecedy): Radoslav Dubovský - atletika, Marek Matuszek - džudo, Radovan Šimočko - rýchlostná kanoistika
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ŠPORTOVCI DUKLY
PATRIA MEDZI
SLOVENSKÚ ELITU

V roku 2011 získali športovci DUKLY na svetových
alebo európskych podujatiach 31 medailí, rok predtým ich bolo 45. „Je to síce o niečo menej, ale ja si
myslím, že to nie je dôvod byť smutný. Aj vzhľadom
na to, že financií bolo dosť málo a podmienky na
prípravu nemali všetci naši športovci jednoduché,
som na reprezentantov klubu hrdý,“ povedal riaditeľ VŠC DUKLA Banská Bystrica Robert Leitl.

V rámci ankety Športovec roka získali reprezentanti Vojenského športového centra DUKLA Banská
Bystrica tri umiestnenia v prvej desiatke jednotlivcov a tretie miesto v rámci kolektívov.
Anketu tradične od roku 1993 vyhlasuje Klub športových redaktorov Slovenského syndikátu novinárov. V stredu 21. decembra vyhrali vodní slalomári
Pavol a Peter Hochschornerovci (ŠKP Bratislava)
a slovenskí volejbalisti.
Spomedzi vojenských športovcov bol najúspešnejší
rýchlostný kanoista desiatnik Peter Gelle. V dvojkajaku spolu s Erikom Vlčekom (ŠKP Bratislava) získali
striebro na európskom šampionáte v Belehrade na
500 metrov a na majstrovstvách sveta v Szegede
boli prví na kilometrovej trati.
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Gelle a Vlček skončili v ankete na štvrtom mieste.
Vlaňajšia športovkyňa roka Anastasia Kuzminová
z DUKLY skončila v hodnotení športových novinárov piata. Zlatá a strieborná olympijská medailistka z Vancouveru 2010 vyhrala v uplynulej sezóne
dvakrát preteky svetového pohára biatlonistov. Na
majstrovstvách sveta v Chanty-Mansijsku bola na
7,5 km trati bronzová.
Členkou DUKLY Banská Bystrica je aj zjazdárka Veronika Zuzulová. V poslednej sezóne sa vrátila do
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absolútnej zjazdárskej špičky. Vo Svetovom pohári
slalomárok skončila piata. V ankete Športovec roka
2011 jej patrí 9. miesto. Vodná slalomárka Elena
Kaliská v roku 2004 anketu vyhrala a v roku 2005
bola druhá. V tomto ročníku sa v prvej desiatke
medzi jednotlivcami síce neumiestnila, no v rámci
kolektívov bola tretia. Vo vodnoslalomárskej hliadke 3xK1 spolu s Janou Dukátovou a Danou Mannovou-Beňušovou získala titul majstra sveta v Čunove.
Na majstrovstvách Európy v Seu d´Urgell vybojovali
uvedené reprezentantky bronz.
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Po slávnostnom vyhlásení ankety Športovec roka
tento niekdajší atlét DUKLY avizoval: „V nasledujúcom olympijskom roku urobíme všetko pre to, aby
naši reprezentanti uspeli tak v Londýne, ako aj na
ďalších svetových či európskych podujatiach. No
a čo sa týka samotnej olympiády, naše plány či sny
siahajú veľmi vysoko. Tak, aby borci z DUKLY priniesli z Anglicka pre rezort obrany aj pre Slovensko
úspech a hrdosť. Verím, že naša účasť na letných
olympijských hrách sa bude ligotať.“
Pavol Vitko MOSR
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MAJSTROVSTVÁ SVETA
Chanty-Mansijsk
3.-13.3.

Anastasia KUZMINOVÁ

biatlon, rýchlostné preteky

2. miesto

Marián JUNG

vodný motorizmus,
O - 700

1. miesto

Ján ŠUTEK - Štefan GREGA
Matúš KUNHART - Peter ŠOŠKA

zjazd na divokej vode,
3xC2, šprint, hliadky

Peter GELLE

rýchlostná kanoistika
K2, 1 000 m

1. miesto

Marián JUNG

vodný motorizmus,
formula 500

Čunovo
9.-11.9.

1. miesto

Michal MARTIKÁN
Alexander SLAFKOVSKÝ

vodný slalom, 3x C1, hliadky

Čunovo
9.-11.9.

1. miesto

Elena KALISKÁ

vodný slalom, 3x K1, hliadky

Čunovo
9.-11.9.

2. miesto

Tomáš KUČERA- Ján BÁTIK

vodný slalom, 3x C2, hliadky

Nové Mesto na Morave
22.-25.9.

3. miesto

KUZMINOVÁ, GEREKOVÁ,
MATIAŠKO, HURAJT

letný biatlon, miešaná štafeta,
kolieskové lyže

Nové Mesto na Morave
22.-25.9.

3. miesto

Jana GEREKOVÁ

letný biatlon, rýchlostné preteky,
kolieskové lyže

Nový Sad
15.-16.10.

1. miesto

Jana PURDJAKOVÁ

kulturistika, do 55 kg

Carrara
27.-30.10

3. miesto

Klaudio FARMADÍN

karate, do 84 kg

Carrara
27.-30.10

1. miesto

Klaudio FARMADÍN

karate, bez rozdielu váh

Bombaj
5.-6.11.

1. miesto

Igor KOČIŠ

kulturistika, do 70 kg

Brescia
3.-6.3.

1. miesto

Peter PELACH

športová streľba, VzBT 40 mix

Paríž
4.-6.3.

3. miesto

Dana VELĎÁKOVÁ

atletika, trojskok, hala

Kazaň
11.-17.4.

3. miesto

Richard TKÁČ

vzpieranie, dvojboj, do 77 kg

Kazaň
11.-17.4.

3. miesto

Richard TKÁČ

vzpieranie, nadhod, do 77 kg

Jedovnice
4.-5.6.
Augsburg
11.-13.6.
Szeged
18.-21.8.
Viverone
4.9.

3. miesto

1. miesto

Krajevo
12.-15.5.

1. miesto

Ján ŠUTEK-Štefan GREGA
Matúš KUNHART-Peter ŠOŠKA

zjazd na divokej vode, 3x C2,
zjazd, hliadky

Krajevo
12.-15.5.

3. miesto

Matúš KUNHART-Peter ŠOŠKA

zjazd na divokej vode, C2, šprint,

Sofia
22.5.

1. miesto

Štefan HAVLÍK

kulturistika, do 100 kg

Seu d´Urgell
9.-12.6.

2. miesto

Alexander SLAFKOVSKÝ

vodný slalom, C1

Seu d´Urgell
9. – 12.6.

3. miesto

Elena KALISKÁ

vodný slalom, 3x K1

Seu d´Urgell
9.- 12.6.

3. miesto

Tomáš KUČERA – Ján BÁTIK

vodný slalom, 3x C2

Znin
19.6.

1. miesto

Marián JUNG

vodný motorizmus, O - 700

Belehrad
17.-19.6.

2. miesto

Peter GELLE

rýchlostná kanoistika, K2, 500 m

Belehrad
2.-7.8.

3. miesto

Miroslav JURČO

športová streľba, BT 40 mix

Laufen
17.-18.9.

2. miesto

Marián JUNG

vodný motorizmus, formula 500

Barcelona
1. – 2. 10.

1. miesto

Klaudio FARMADÍN

karate – Goju Ryu, kumite, do
84 kg

3. miesto

Milan RANDL

džudo, do 90 kg

3. miesto

Matej KAZÁR

biatlon, vytrvalostné preteky

SVETOVÉ VOJENSKÉ HRY
Rio de Janeiro
17. – 24.7.
SVETOVÁ UNIVERZIÁDA
Erzurum
29.1.-6.2.

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY
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Medailisti VŠC DUKLA Banská Bystrica za rok 2011
ZLATO

STRIEBRO

BRONZ

SPOLU

MAJSTROVSTVÁ SVETA

8

2

4

14

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY

5

3

7

15

SVETOVÉ VOJENSKÉ HRY

1

1

SVETOVÁ UNIVERZIÁDA

1

1

5

13

31

STRIEBRO

BRONZ

SPOLU

13

Sumár medailí 1967 – 2011
VŠC DUKLA Banská Bystrica
ZLATO

54

Olympijské hry

8

6

5

19

Majstrovstvá sveta

65

64

76

205

Majstrovstvá Európy

79

81

79

239

Majstrovstvá sveta juniorov

19

34

30

83

Majstrovstvá Európy
juniorov

41

38

57

136

SPOLU

212

223

247

682
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