
 

 

   
 

DUKLA bilancuje po ZOH v Pekingu 2022 

Po záverečnom ceremoniáli na 24. ZOH v Pekingu bilancovalo aj Vojenské športové centrum DUKLA Banská 

Bystrica. Športovci DUKLY absolvovali počas hier takmer 50 štartov a nad všetkými výsledkami vyniká zlatá 

olympijská medaila Petry Vlhovej. Lyžiarka VŠC DUKLA sa svojim skvelým výkonom zaradila medzi historicky 

najúspešnejších športovcov DUKLY. Hlavne vďaka jej zlatu je vystúpenie športovcov DUKLY na ZOH v 

Pekingu úspešné. K pozitívnemu výsledku prispela aj Paulína Fialková, ktorej sa podarilo dostať do prvej 

desiatky. Ďalšie plánované umiestnenie do desiateho miesta športovcom DUKLY tesne uniklo. Umiestenia 

na prahu tejto méty sú však tiež kvalitné a zaslúžia si uznanie. 

Toto hodnotenie potvrdzujú aj slová riaditeľa VŠC DUKLA pplk. Mgr. Mateja TÓTHA: „Hodnotenie 

vystúpenia športovcov VŠC DUKLA Banská Bystrica nemôžem začať inak ako skvelým úspechom Petry 

Vlhovej. Zlatými písmenami sa zapísala do histórie slovenského a armádneho športu. Za svoje zlato 

v slalome si zaslúži absolutórium. Úplne chápem aj jej rozhodnutie nepokračovať v ďalších disciplínach 

v Pekingu. Emócie po takomto úspechu sú obrovské a bolo by veľmi ťažké sa koncentrovať a podať 

kvalitný výkon. Tento výsledok vyčnieva nad všetkými ostatnými, ale potešili ma aj ďalší športovci, ktorí 

sa na hry výborne pripravili. Hlavne Paulína Fialková, ktorej umiestnenie v top 10 je výborné. Paula 

potvrdila, že patrí do svetovej špičky. Fyzicky bola skvele pripravená aj jej sestra Ivona, žiaľ, zradila 

ju streľba. Ostatným biatlonistom olympiáda nevyšla. Očakávali sme určite viac hlavne od mužov, ktorí 

sa nedokázali výraznejšie presadiť a sklamali ma aj štafety. Tešiť nás môže aspoň fakt, že sú medzi nimi aj 

mladé nádeje, ktoré zbierali cenné skúsenosti, na ktorých môžu stavať v budúcnosti. To platí aj o ďalších 

mladých- sánkar Skupek, lyžiarka Jančová , to sú mená, o ktorých ešte budeme počuť. Vyzdvihol by som aj 

bratov Žampovcov, ktorí podali kvalitné výkony v pravý čas. Kúsok športového šťastia chýbalo sánkarom, 

ktorým v súťaži štafiet ušiel výsledok v prvej desiatke v poslednej zákrute. Chcem sa poďakovať všetkým 

za reprezentáciu Slovenska a DUKLY. Nie každému olympiáda vyšla, ale ja si cením každý výkon, lebo 

všetci bojovali a dali do toho všetko.“ 

Po zimnej sezóne prebehne, v spolupráci s národnými športovými zväzmi, podrobnejšia analýza výsledkov, 
systému prípravy v jednotlivých športoch, personálne zabezpečenie a budú vytýčené ciele do ďalšieho 
olympijského cyklu. Uvedomujeme si slabiny a rezervy, na ktorých treba dlhodobo pracovať. VŠC sa bude 
naďalej snažiť vytvárať športovcov čo najlepšie podmienky na prípravu. 

 
 
 
 
 
 
 
       riaditeľ VŠC DUKLA BB pplk. Mgr. Matej TÓTH 

  



 

 

   
 

Sumár takmer 50-tich štartov športovcov VŠC DUKLA: 
 

1. miesto Petra VLHOVÁ   zj. lyžovanie, slalom  
10. miesto Paulína FIALKOVÁ   biatlon, stíhacie preteky 
12. miesto JANČOVÁ, A. ŽAMPA, A. ŽAMPA zj. lyžovanie, tímová súťaž 
13. miesto Tomáš VAVERČÁK, Matej ZMIJ sane, dvojsedadlové sane 
14. miesto Petra VLHOVÁ   zj. lyžovanie, obrovský slalom 
14. miesto Paulína FIALKOVÁ   biatlon, rýchlostné preteky 
15. miesto Adam ŽAMPA     zj. lyžovanie, obrovský slalom 
16. miesto Andreas ŽAMPA   zj. lyžovanie, obrovský slalom 
17. miesto I. FIALKOVÁ, P. FIALKOVÁ, ŠIMA biatlon, zmiešaná štafeta 
19. miesto I. FIALKOVÁ, P. FIALKOVÁ,  

MACHYNIAKOVÁ, HORVÁTOVÁ  biatlon, štafeta 
21. miesto BALOGA, BARTKO, ŠIMA   biatlon, štafeta 
25. miesto Katarína ŠIMOŇÁKOVÁ  sane, jednosedadlové sane 
25. miesto Adam ŽAMPA    zj. lyžovanie, slalom 
26. miesto Marián SKUPEK     sane, jednosedadlové sane 
26. miesto Paulína FIALKOVÁ   biatlon, hromadný štart 
36. miesto Ivona FIALKOVÁ   biatlon, stíhacie preteky 
39. miesto Rebeka JANČOVÁ   zj. lyžovanie, super G 
41. miesto Ivona FIALKOVÁ   biatlon, rýchlostné preteky 
42. miesto Paulína FIALKOVÁ   biatlon, vytrvalostné preteky 
43. miesto Michal ŠIMA    biatlon, vytrvalostné preteky 
46. miesto Ivona FIALKOVÁ   biatlon, vytrvalostné preteky 
65. miesto Šimon BARTKO   biatlon, rýchlostné preteky 
68. miesto Henrieta HORVÁTOVÁ  biatlon, vytrvalostné preteky 
68. miesto Michal ŠIMA    biatlon, rýchlostné preteky 
72. miesto Henrieta HORVÁTOVÁ  biatlon, rýchlostné preteky 
83. miesto Veronika MACHYNIAKOVÁ  biatlon, vytrvalostné preteky 
84. miesto Matej BALOGA   biatlon, vytrvalostné preteky 
85. miesto Matej BALOGA   biatlon, rýchlostné preteky 
88. miesto Šimon BARTKO   biatlon, vytrvalostné preteky 
88. miesto Veronika MACHYNIAKOVÁ  biatlon, rýchlostné preteky 
Nedokončila Rebeka JANČOVÁ   zj. lyžovanie, obrovský slalom 
Nedokončila Rebeka JANČOVÁ   zj. lyžovanie, slalom 
Nedokončili ŠIMOŇÁKOVÁ, VAVERČÁK, ZMIJ sane, štafeta družstiev 
Nedokončil Andreas ŽAMPA   zj. lyžovanie, slalom 
 


