
Meno a priezvisko: Trénerská kvalifikácia: Kontakty: 

Dušan Poláček st. - športový riaditeľ SZMP Tréner moderného päťboja   I.triedy 
mail:   smpa@pentathlon.sk,  
mobil:   +421905650170 

 

Trénerská činnosť - Dušan Poláček st.: 

 

- Vzdelanie – Fakulta telesnej výchovy a športu UK Bratislava, dvojodborové 5 ročné štúdium, špecializácia  moderný päťboj v rokoch 1976 – 1981 

- Trénerská činnosť – 1981 – 1988 hlavný tréner v stredisku vrcholového športu ministerstva školstva SR, v rokoch 1984 – 1988 reprezentačný 

tréner juniorov ČSSR, v rokoch 1989 – 1992 reprezentačný tréner seniorov ČSFR, v rokoch 1993 – 1999 reprezentačný tréner seniorov SR, v rokoch 

2000 – 2002 športový riaditeľ SZMP,  v rokoch 2003 – 2015 tréner v bratislavských kluboch MP, od roku 2016 športový riaditeľ SZMP 

- Najväčšie športové úspechy s reprezentačnými družstvami – zisk jednej bronzovej medaile v súťaži družstiev a dvoch v súťaži jednotlivcov na MS 

seniorov v rokoch 1989 a 1990, 8. miesto družstva na OH 1992 v Barcelone 

- Najväčšie športové úspechy ako osobný tréner športovcov reprezentantov – bronzová medaila z ME seniorov v súťaži štafiet v roku 1988, bronzová 

medaila v súťaži družstiev na MS juniorov v roku 1992, bronzová medaila z MS juniorov v súťaži jednotlivcov v roku 1997, strieborná medaila zo 

súťaže štafiet na MS juniorov v roku 2002 

- Vzdelávacia a prednášková činnosť – v rokoch 1982 – 1988 školiteľ moderného päťboja na telovýchovnej škole pri STO SR, v rokoch 1989 – 1992 

hlavný školiteľ trénerov medzinárodnej únie UIPM pre oblasť Latinskej Ameriky, v rokoch 1989 – 1992 učiteľ špecializácie moderného päťboja na 

Institúte telesné výchovy a sportu UK Praha, v rokoch 2009 – 2011 školiteľ odbornej časti vzdelávania a doškoľovania trénerov moderného 

päťboja pri Českom svaze MP 

 

Meno a priezvisko: Trénerská kvalifikácia: Kontakty: 

Dušan Poláček ml. – reprezentačný tréner  SZMP Tréner moderného päťboja   V. stupňa 
mail:   polacek@dukla.sk,  
mobil:   +421915497545 

 

Trénerská činnosť - Dušan Poláček ml.: 

 

- Vzdelanie – Fakulta telesnej výchovy a športu, jednoodborové štúdium, metodicko – organizačný odbor  v rokoch 1982 – 1987 

 



- Trénerská činnosť – 1987 – 1994 tréner mládeže Armádneho športového družstva  Moderného päťboja, Armádneho Strediska Vrcholového Športu     

 DUKLA Banská Bystrica, 1994 – 2008 hlavný tréner AŠD  MP , ASVŠ DUKLA B. Bystrica, 2008 – 2010 tréner AŠD Rôzne, 2010 – 2015 hlavný tréner 

 mládeže VŠC DUKLA, 2015 – 2016 tréner mládeže – moderný päťboj VŠC DUKLA B. Bystrica  

 1993 – 2016 reprezentačný tréner juniorov SR,  1999 – 2016 reprezentačný tréner seniorov SR 

 

- Najväčšie trénerské úspechy ako osobný tréner  a reprezentačný tréner  – 8. miesto v súťaži jednotlivcov MS18 v roku 1998,  10. miesto v súťaži 

 jednotlivcov ME 2000, 4. miesto v súťaži družstiev na MS18 v 2001,  zisk striebornej medaile  v súťaži štafiet MSJ  2002, 4. miesto v súťaži 

 družstiev na MS J v 2002, 5. miesto v súťaži jednotlivcov na MSJ 2003, zisk zlatej, striebornej a bronzovej medaile v súťaži jednotlivcov 

 a zmiešaných  družstiev  na MS v BIATHLE 2015 

 

- Rozhodcovská činnosť – 1993 – 2016 medzinárodný rozhodca UIPM 

 

 

 


