JURAJ TUŽINSKÝ
Účastník Olympijských hier v Riu

mesiaca

„Olympiáda je sen každého športovca a v Riu bola atmosféru ako na
brazílskom futbale. Finále súťaže zo vzduchovej pištole som si užíval
plnými dúškami. Škoda len, že perfektný výkon mi nepriniesol medailovú
bodku. Prehral som súboj o bronz len o dve desatiny bodu. Voľným okom
je tento rozdiel neviditeľný. Bolo to tesné, no medaila je medaila a človek
predsa drží v ruke niečo hmotné. S pretekmi som však spokojný, neurobil
som žiadnu vážnejšiu chybu. Veľmi sa mi páčilo ako Brazílčania
povzbudzovali svojho strelca. Povedal som si, že také čosi zažijem možno
len jediný raz v živote, a preto som si boj o medaily poriadne užíval. Som
rád, že Banská Bystrica je tento rok Európske mesto športu. Počas
kondičných tréningov v okolí (beh, cyklistika) vidím, že za posledné roky
športuje viac ľudí, a to je dobre.“

Juraj Tužinský sa narodil v Lučenci, no od roku 2004 žije a pôsobí
v meste pod Urpínom. Je člen Vojenského športového centra Dukla
Banská Bystrica a dvojnásobný olympionik (roky 2012, 2016).
Na posledných olympijských hrách v Riu skončil štvrtý v športovej
streľbe v disciplíne vzduchová pištoľ na 60 rán (VzPi 60). Úspech

dosiahol aj na Európskych hrách 2015 v Baku, kde získal 3. miesto
v disciplíne VzPi 60. V roku 2010 vystrieľal na majstrovstvách
Európy bronzovú medailu v disciplíne VzPi 60. Bol členom
družstva strelcov, ktorí získali niekoľko medailí z majstrovstiev
Európy.
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tréner, športová streľba

• 1996 – Olympijské hry Atlanta
3. miesto LM 60
• 2004 – Olympijské hry Atény
3. miesto VzPu 60
• 1998 – Majstrovstvá sveta
1. miesto LM 3x 40
• sedemnásobný medailista
z Majstrovstiev sveta a Európy

• 2016 – Majstrovstvá Európy
juniorov – 3. miesto LM 3x 40,
družstvá
• 2016 – Majstrovstvá Európy
juniorov – 6. miesto LM 60,
družstvá
• 2015 – Majstrovstvá Európy
juniorov – 9. miesto LM 3x 40,
družstvá

„Nestačí sa s talentom narodiť. Pre úspech je potrebné zo seba každý
deň vydať maximum. Šampióna dnes tréning musí bolieť, no už zajtra
je bolesť jeho silou a výhodou… Dnešná športová streľba je
perfekcionizmus založený na množstve malých detailov. Súčasnosť sa
v metodike vedenia tréningového procesu u strelcov v ničom nelíši

• 1974 – Majstrovstvá sveta
striebro v disciplíne LPi 60
• 1974 – Majstrovstvá sveta
striebro v disciplíne LP 60,
družstvá
• 1975 - 1976 – niekoľkonásobný
medailista z Majstrovstiev
Európy

• vo VŠC Dukla pracuje od roku
1978
• tréner športovej streľby vo VŠC
Dukla, osobný tréner pištoliarov
• Pod jeho vedením sa pripravuje
olympionik Juraj Tužinský

od tréningu v minulosti, no rozdiel vidím v kondičnej príprave a v práci
podporných tímov v oblasti regenerácie organizmu športovca po záťaži. Pri
rovnakých tréningových dávkach zabezpečujú súčasné možnosti
regenerácie nižšiu mieru amortizácie športovca a predlžujú tak jeho
kariéru.“

Kalendár podujatí
17.

február
2017
PIATOK

Jamping – FIT
pre žiakov a žiačky SŠ
Štúdio SASKA Banská Bystrica

22.-28.
február
2017
STR-UT

Majstrovstvá sveta
Juniorov a Kadetov
v biatlone
Národné biatlonové centrum
Osrblie

25.

február
2017
SOBOTA

10.

Majstrovstvá SR 2017
v latinskoamerických
tancoch

marec
2017

Športová hala Štiavničky

PIATOK

Hokejový zápas
Tipsport ligy HC ´05
iClinic BB – HKM Zvolen
Zimný štadión,
Hronské predmestie 4

Nenechajte si ujsť...
11. marec 2017 – SOBOTA
Finále Horehronská liga v zjazdovom lyžovaní Lesy ski Cup
Lyžiarsky areál Šachtičky

13. marec 2017 – PONDELOK
Zo školy na zimák, Univerzitný deň pracovných príležitostí
Zimný štadión Banská Bystrica

www.emsbb.sk

