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N á š  o l y m p i j s k ý  r o k
S  v y s o k o u  m i e r o u  p r a v i d e l n o s t i  s a  v  n a š o m  š p o r t o v o m  k a l e n d á r i  
striedajú udalosti, súťaže, podujatia a ďalšie aktivity. Neohroze-
ne, kontinuálne, rytmicky prebieha náš športový rok už niekoľko 
desaťročí, prekonávajúc všetky prekážky okolo nás.
V skutočnosti je aj šport, tak ako všetky spoločenské javy, ovplyv-
ňovaný vonkajšími a vnútornými faktormi. Na Slovensku je šport 
už dlhodobo deformovaný ignoranciou verejnej politiky, nedo-
statkom financií, silnejúcou byrokraciou a slabnúcou autonómiou 
športových subjektov. Ešte horší vplyv má však absencia humán-
nych a demokratických hodnôt, strata identity a integrity, alebo 
nezáujem o vzájomné pochopenie, rešpekt a solidaritu. V takých 
prípadoch –  a je ich u nás čím ďalej tým viac, sa začínajú rozpadať 
základy, na ktorých šport historicky stojí. Doping, korupcia, 
ovplyvňovanie výsledkov súťaže, nelegálne stávkovanie, rozbroje, 
hádky, obvinenia, resp. aj súdy, sú potom len logickým dôsledkom.
Počas uplynulej zimnej sezóny sme mohli konštatovať, že náš 
športový svet sa pravdepodobne zbláznil. Na jednej strane v ly-
žovaní nezvyčajná radosť a hrdosť, na strane druhej absurdná 
a groteskná fantasy, na akej sa nedá ani zasmiať. Podobný smutný 
príbeh sa, žiaľ, opakuje i vo väčšine ostatných zimných športov 
u nás. Stabilita, pokojná a konštruktívna spolupráca, vzájomný 
rešpekt a podobne, sú v nich veľmi vzdialené kategórie. Bez nich 
a bez pokornej dlhodobej práce však ťažko môžeme očakávať 
uspokojivé výsledky.
V Lillehammeri na februárových II. zimných olympijských hrách 
mládeže sa to len potvrdilo. Strieborná medaila Sebastiana Če-
derleho v individuálnej hokejovej súťaži potešila, ale nemôže nás 
uspokojiť. Smerom k III. zimným olympijských hrám v Pjon-
gčangu 2018 očakávame konsolidáciu nášho hokejového tímu, 
ako aj dobrú výkonnosť niektorých jednotlivcov. Avšak medzi 
výkonnosťou Velez Zuzulovej, Vlhovej, Žampu, Medlovej, Strom-
kovej či P. Fialkovej a ostatnými kandidátmi na olympijskú účasť, 
sú veľké rozdiely. V zimných športoch je najvyšší čas vysúkať si 
r u k á v y !
Rok 2016 je však významný tým, že sa v Riu de Janeiro usku-
točnia Hry I. olympiády. V súčasnosti teda majú sólo letné 

športy. V niektorých z nich sa naši športovci ešte snažia splniť kvalifikačné kritériá požadovanej výkonnosti. Je to pre nich čoraz ťažšie  
–  a nielen v tímových športoch.
Na olympijských hrách 2000 v Sydney mala naša výprava 112 športovcov. V Aténach 2004 už len 64, potom v Pekingu 58 a pred 
štyrmi rokmi v Londýne už iba 47. Dosť málo  A ktovie, či v Riu prekročíme aj tento nízky počet. Napriek tomu, že v uplynulom roku 
sa slovenský šport mohol pýšiť neobyčajnými výkonmi niekoľkých špičkových športovcov, jeho podhubie a zázemie chradne. Taká je 
naša realita, s ktorou pôjdeme do Ria.
Ale napriek všetkému, čo sa vo svetových i našich médiách píše a hovorí a na čom je aj veľa pravdy, sa do Ria naozaj tešíme. 
Budeme hrdí, že Matej Tóth, Erik Varga, Peter Sagan, Erik Vlček, Juraj Tarr, alebo niekto z ďalších našich športových hviezd opäť 
ponesie slovenskú zástavu v spoločenstve výprav z 204 ďalších krajín a po prvý raz aj v spoločnosti osobitnej výpravy športovcov 
utečencov bez vlasti.
Také solidárne, priateľské a veľkolepé sú naše hry, prekonávajúce terorizmus, kriminalitu, ekonomickú a politickú krízu. A preto sa na 
nich opäť s radosťou a hrdosťou zúčastníme. A preto aj od 27. apríla do 23. júna organizujeme našu olympijskú Štafetu Rio 2016, ktorá 
v 21 regiónoch celého Slovenska medzi verejnosťou a najmä mládežou šíri ušľachtilé olympijské posolstvo.

F r a n t i š e k  C h m e l á r
prezident Slovenského olympijského výboru

E D I T O R I A L
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W E L C O M E T O R I O
Ľubomír Souček I foto RioTur / Fernando Maia, Alexandre Macieira, Antonio Cavalcanti, Riccardo Zerrenner, IOC Flickr, Ľubomír Souček

PRÍPRAVY AUGUSTOVÝCH OLYMPIJSKÝCH 
HIER V RIU DE JANEIRO FINIŠUJÚ V ČASE 
HLBOKEJ POLITICKEJ A EKONOMICKEJ 
KRÍZY BRAZÍLIE

Vasnivy zivot 
 '  ' ˘  ̆ 'znervoznel

e  Rio de Janeiro na zasadnutí 
edzinárodného olympijského výboru v 

odani 2. októbra 200  jednoznačne uspelo 
vo voľbách dejiska ier . olympiády 
v roku 201 , v razílii prepuklo nadšenie. 

nes, ke  sa čas do otvorenia hier ‒ . au-
gusta ‒ počíta už len na dni, sa však jedna 

z najv čších i najľudnatejších krajín sveta 
potáca v hlbokej politickej aj ekonomickej 
kríze. Olympiáda momentálne určite nie je 

v centre záujmu jej obyvateľov.
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Uprednostnenie Ria pred tromi inými veľkomestami ‒ podobne ako pri 
predošlej voľbe ruského Soči za dejisko ZOH 2014 ‒ znamenalo, že vyhral 
najambicióznejší, ale zároveň aj najrizikovejší projekt. Veď Rio má dlhodobo 
povesť jedného z najnebezpečnejších miest sveta, ale nielen to. Zo všetkých 
štyroch kandidátov sa práve u brazílskeho vyžadovali jednoznačne najvyš-
šie investície do výstavby všeobecnej infraštruktúry, ktoré sú obsiahnuté 
v samostatnom rozpočte mimo rozpočtu na samotnú organizáciu hier (ten bol 
vo výške 2,82 miliardy USD). Na investičný účel sa v projekte Riu kalkulo-
vala obrovská celková suma 11,1 miliardy dolárov ‒ v porovnaní len s 1,09 
miliardy v Chicagu, 3,09 miliardy v Tokiu a 3,44 miliardy v Madride
Vývoj však ukázal, že vážne riziká usporiadania OH v Riu de Janeiro, histo-
ricky prvých v Južnej Amerike, majú aj iné podoby. Napríklad ‒ korupčnú.

Váše  latinskoamerického tigra
Pred viac než šiestimi rokmi bola Brazília v pozícii ekonomického tigra. Jej 
hospodárstvo prežívalo boom a počas predchádzajúcich piatich rokov sa teši-
lo z nepretržitého výrazného rastu HDP. Krajina ako jedna z mála prekonala 
prvý rok celosvetovej finančnej krízy bez väčších problémov. Na jej čele bol 
od roku 2003 charizmatický a v tom čase veľmi obľúbený ľavicovo zamera-
ný prezident Luiz Inácio „Lula“ da Silva, s ktorého sociálnym programom 
Bolsa Família sa identifikovala veľká väčšina obyvateľstva.
Práve Lula ako líder delegácie cidade maravilhosa (nádherného mesta) 
v Kodani veľmi presvedčivo oslovil členov MOV, aby dali svoj hlas Riu. Jeho 
prejav bol naozaj vášnivý a sugestívny. „MOV zmodernizoval hry, zaradil na 
ne nové športy, zaviedol nové technológie. Teraz môže prvý raz OH prideliť 
na kontinent, kde ešte nikdy neboli, do jedného z najkrajších miest sveta. Pre 
vás sú to len jedny hry z mnohých, ale pre 190-miliónovú Brazíliu a celú Južnú 
Ameriku jedinečná šanca. Dajte nám ich a buďte si istí, že nebudete sklamaní “ 
apeloval muž, ktorý sa do olympijskej kandidatúry „svojho“ mesta vložil viac, 
než akákoľvek iná hlava štátu pred ním.
V takomto štýle sa niesla celá vynikajúca prezentácia kandidatúry vraj najvzru-
šujúcejšieho mesta sveta. Nie nadarmo motto Ria znelo „Žite svoju vášeň“. 
Reakcia členov MOV na celú prezentáciu Ria bola veľmi spontánna a nadšená. 
Aj v následných voľbách sa vášnivý apel stretol s veľkým úspechom. V 1. 
kole síce Rio dostalo o dva hlasy menej ako Madrid (26, resp. 28, Tokio malo 
22), ale keďže napriek osobnej prítomnosti prezidenta USA Baracka Obamu aj 
s manželkou šokujúco hneď vypadlo favorizované Chicago (18), všetko hralo 
pre brazílske mesto. Podľa nepísaného olympijského pravidla rotácie kontinen-
tov bola totiž „na rade“ Amerika. V 2. kolo už Rio získalo 46 hlasov (Madrid 
29 a Tokio 20) a v 3. kole bol jeho triumf nad Madridom jednoznačný ‒ 66:32

Všetko je dnes inak...
Prešlo viac než šesť rokov a všetko je inak. Brazília sa už pred niekoľkými 
rokmi prepadla do recesie, ktorá sa prehlbuje. Vlani HDP krajiny klesol o 3,7 
percenta a padol aj kurz realu. V tomto roku sa očakáva ďalší prepad, plus 
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nárast nezamestnanosti, inflácie a štátneho dlhu. Krajina doplatila na prudký pokles cien ropy a ďalších 
surovín, ktoré vyváža, aj na silné prepojenie na spomaľujúcu sa čínsku ekonomiku. V dôsledku toho, ale 
aj množstva korupčných afér, sa krátko pred olympiádou ocitla v obrovskom chaose.
V prezidentskom úrade Lulu v roku 2011 vystriedala jeho dlhoročná chránenkyňa v Strane práce (PT) 
a bývalá šéfka jeho kancelárie, niekdajšia radikálna ľavičiarka Dilma Rouseffová. Začínala s veľkou 
verejnou podporou, ale koncom roka 2014 vyhrala voľby v súboji s pravičiarom Aéciom Nevesom len 
veľmi tesne (získala 51,6 percenta hlasov). V marci 2016 jej dôverovalo už len 10 percent obyvateľov... 
A protesty proti jej vláde sú v Brazílii každú chvíľu.
Podobne ako väčšina vrcholných brazílskych politikov je aj Rouseffová namočená do korupčnej aféry oko-
lo najväčšej brazílskej firmy Petrobras, ktorá stavala aj viacero olympijských objektov. Podľa vyšetrova-
teľov, ktorí pôsobia v rámci policajnej akcie Lava jato (Umývačka), sa zo ziskov Petrobrasu na korupčné 
účely „vyparilo“ okolo päť miliárd dolárov  Firma podľa vyšetrovateľov realizovala veľmi predražené 
stavebné zákazky a zrejme financovala politické strany aj veľa konkrétnych politikov...
Aj bývalý prezident Lula figuruje v korupčnej afére Petrobras. Nedávno vyšlo najavo, že vlastní veľmi 
luxusný dom, na ktorý si nemohol zarobiť legálne. V polovici marca tohto roku ho prokuratúra navrhla 
obžalovať z prania špinavých peňazí a z podvodu. Nasledovali nezvyčajne rozsiahle masové protesty 
proti skorumpovanej politike a politikom po celej krajine. V dvoch stovkách miest vyšlo do ulíc pro-
testovať podľa denníka O Globo až 3,6 milióna ľudí  Znechutenie verejnosti z brazílskych politikov je 
obrovské.
Za to, že Rouseffová účtovným trikom dala falšovať ekonomické údaje v snahe zakryť h bku ekono-
mickej krízy krajiny, aby vo voľbách koncom roka 2014 získala ďalší mandát, jej oponenti iniciovali 
hlasovanie o spustení impeachmentu, teda procesu jej odvolania z funkcie. Dolná komora kongresu to 
17. apríla viac než dvojtretinovou väčšinou odsúhlasila. A ak v máji (po našej uzávierke) schválenie 
ústavnej žaloby prejde aj v senáte, prezidentka bude suspendovaná a na 180 dní sa ocitne v „ofsajde“.
Počas Rouseffovej suspendácie by do vyriešenia ústavnej žaloby prezidentské právomoci vykonával 
súčasný viceprezident Michel Temer zo strany PMDB. Ten by v takom prípade ako hlava štátu 
aj 5. augusta otváral olympijské hry. Jeho strana v marci vystúpila z vládnej koalície a priamo zaútočila 
na prezidentku. Paradoxne, ani nevýrazný politik s minimálnou verejnou podporou Temer nie je „svätý“. 
Sám čelí tiež vyšetrovaniu za machinácie s dotáciami a podozrivé obchodovanie s etanolom.
„Ak by sa toto dialo pred piatimi rokmi, o olympiádu sme mohli prísť. Ešte nikdy som nezažil takýto 
zmätok na politickej scéne,“ priznal v rozhovore pre AP hovorca organizačného výboru OH 2016 Mario 
Andrada.
Kto je v brazílskej politike bez viny, aby hodil kameňom? Podľa magazínu Time sa korucia týka 316 

politikov z 24 strán  „Ak by som prehovoril, 
republika by padla,“ vlani podľa New ork Times 
povedal vyšetrovateľom Alberto Joussef, obvi-
nený z prania peňazí. Beztak je však v súčasnosti 
politická moc v Brazílii ochromená.
Vášnivý život znervóznel.

Vírus zika ohrozuje turizmus
Pre olympijské prípravy je vážnych niekoľko 
dôsledkov vážnej krízy, v ktorej sa krajina nachá-
dza. Nepríjemná je zmena myslenia obyvateľov, 
ktorí ešte donedávna olympiádu výrazne pod-
porovali. V súvislosti s rapídnym zhoršovaním 
situácie v zdravotníctve, školstve či v doprave 
a s rastom nezamestnanosti si teraz čoraz viac 
ľudí myslí, že peniaze by sa mali vynakladať na 
iné projekty, než sú teraz OH a predtým MS vo 
futbale. Podpora pre OH v samotnom Riu však 

OH V RIU DE JANEIRO VO FAKTOCH
Hry XXXI. olympiády sa uskutočnia v termíne 
5. - 21. augusta 2016, futbalový turnaj sa začne 
už 3. augusta. Budú to prvé OH v histórii v Juž-
nej Amerike a ešte len tretie na južnej pologuli 
(po Melbourne 1956 a Sydney 2000). Súťažiť 
sa bude v 306 disciplínach 42 odvetví 28 
športov. Po veľmi dlhom čase sa do programu 
OH vrátili golf a ragby (v sedmičkovej verzii). 
Štartovať na OH by malo viac než 10 500 
športovcov, reprezentujúcich 204 národných 
olympijských výborov, plus výprava utečencov 
pod vlajkou MOV. 

V najmodernejšej časť Ria de Janeiro, Barra de Tijuca, bude 
srdce olympijských hier 2016. Vyrástol tam Olympijský park 
s najväčšou koncentráciou športovísk, neďaleko od neho aj 
Olympijská dedina.



9

ešte aj v marci bola vysoká.
Brazílčania milujú hry a ťažko si možno predsta-
viť, že by odignorovali tie olympijské, po ktorých 
tak túžili... Otázne je však, aká vysoká bude 
návštevnosť olympijských súťaží. Organizátori 
začiatkom apríla hlásili, že predali ešte len 47 
percent vstupeniek – a na následnú paralympiádu 
dokonca len 10 percent. Nečakane malý záujem 
zo zahraničia dávajú pozorovatelia do súvislosti 
s obavami z vírusu zika.
Organizátori museli prijať úsporné opatrenia. Už 
vlani v októbri oznámili, že prevádzkové náklady 
na OH z plánovaných 1,85 miliardy dolárov zní-
žia o pol miliardy. Predovšetkým oba olympijské 
ceremoniály budú oveľa lacnejšie. Ten úvodný 
má stáť len desatinu sumy, ktorú zaplatili v Lon-
dýne za bombastické otvorenie OH 2012  vAj 
vybavenie Olympijskej dediny bude skromnejšie, 
než pôvodne Rio sľubovalo. Počet dobrovoľníkov 
zredukoval organizačný výbor z pôvodných 70-ti-
síc na 50-tisíc, znížil aj počet oficiálnych áut pre 
OH, náklady na bezpečnosť i stravovanie. „Musí-
me si utiahnuť opasky. Vydáme len presne toľko 
peňazí, koľko bude treba. Nič nebude navyše, 
ale nič dôležité nebude chýbať,“ hovorí výkonný 
riaditeľ organizačného výboru OH Sidney Levy.
V marci tohto roku rezignovali minister športu aj 
George Hilton, aj šéf federálnych poriadkových 
síl plukovník Adilson Moreira, ktorý kritizoval 
prezidentku a politiku vlády označil za „hanobe-
nie národa“. Oba tieto posty patria pri olympij-
ských prípravách medzi dôležité, aj keď federálne 
poriadkové sily majú tvoriť len zhruba desatinu 

Prekrásny pohľad z Cukrovej homole, čo je jeden zo symbolov Ria.

Obrovská brazílska radosť z kodanského volebného víťazstva 2. októbra 
2009. V strede vtedajší prezident krajiny „Lula” da Silva, za ním šéf 
organizačného výboru Carlos Arthur Nuzman, celkom vpravo plačúci 

futbalový „kráľ“ Pelé.
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z celkového počtu 85-tisíc ľudí z ozbrojených 
zložiek, ktorí sa počas OH budú v Riu a v ďalších 
dejiskách zápasov futbalového turnaja starať 
o bezpečnosť. Ide o dvakrát vyšší počet ako 
v Londýne 20122, ale bude to stačiť? Islamský 
štát avizoval, že Brazília počas OH bude terčom 
jeho útokov...
Vo štvrtok 21. apríla v antickej Olympii slávnost-
ne zapálili oheň pre Hry I. olympiády, ktorý 
prvé dni putoval po Grécku ‒ kolíske olympij-
ských hier. Do hlavného mesta krajiny ‒ Brasílie 
‒ priviezli oheň letecky 3. mája. Odvtedy štafeta 
putuje postupne po 329 mestách a mestečkách 
celej Brazílie. Brazílski bezpečnostní experti 
pred štartom štafety očakávali, že vzhľadom na 
situáciu v krajine sa počas púte ohňa po krajine 
budú odohrávať veľké demonštrácie proti vláde 
aj proti korupcii.
Medzinárodný olympijský výbor však koncom 
marca vydal stanovisko k prípravám OH, v 
ktorom sa okrem iného uvádza: „Veríme, že 
ako výsledok spoločného úsilia Brazílčanov 
a olympijského hnutia Brazília predstaví svetu 
vynikajúce olympijské hry, na ktoré celá krajina 
bude môcť byť hrdá.“

red dvoma rokmi 
to vyzeralo kriticky
Brazília si v čase niekdajšieho veľkého hospo-
dárskeho rastu krajiny zobrala na svoje plecia 
gigantické bremeno: v priebehu dvoch rokov 
usporiadať dve najväčšie (nielen) športové 
podujatia na svete. Najprv majstrovstvá sveta 
vo futbale 2014 a potom olympijské hry 2016. 

Dve takéto obrovské sústa nevládala krajina 
tráviť zároveň.
Kým sa v Brazílii neskončili futbalové majstrov-
stvá sveta 2014, prípravy olympiády mali veľké 
meškanie. Výstavba nových športovísk v zóne 
Deodoro sa dokonca začala až v júli pred dvoma 
rokmi  Zatiaľčo organizátori OH 2012 v Londý-
ne mali dva roky pred hrami hotových 60 percent 
športovísk a aj problémové Atény dva roky pred 
OH 2004 aspoň 40 percent, v Riu v tom čase len 
10 percent  Poprední svetoví športoví funkcioná-
ri preto bili na poplach.
Viceprezident MOV John Coates v apríli 2014 
dokonca vyhlásil: „Prípravy OH v Riu sú naj-
horšie, aké som kedy videl. Situácia je kritická. 
Sme veľmi znepokojení. Niektoré športoviská sa 
27 mesiacov pred hrami ešte ani nezačali stavať. 
Výrazne oneskorená je aj výstavba všeobecnej 
infraštruktúry.“
Prezident MOV Thomas Bach v tom čase lo-
gicky odmietol špekulácie o preložení hier inde 
(takto môžu špekulovať len laici), ale dôrazne 
povedal, že organizátori nesmú už stratiť nielen 
ani jeden deň, ba dokonca ani jednu minútu. A 
do Ria vyslal dlhoročného riaditeľa MOV pre 
olympijské hry Gilberta Felliho, aby pravidelne 
dozeral na prípravy OH a „poháňal“ ich.
Keď bol Bach začiatkom júla 2014 v Riu na 
finále futbalových MS, po debate s prezidentkou, 
guvernérom štátu Rio, starostom Ria i s ďalšími 
významnými ľuďmi povedal: „Všetci kľúčoví 
funkcionári mi sľúbili, že hneď od pondelka po 
finále sa olympijské prípravy stanú najvyššou 
prioritou.“

W E L C O M E T O R I O

HRY V ŠTYROCH ZÓNACH
Súťaže OH sa odohrajú na 33 športoviskách 
v štyroch zónach priamo v Riu (Barra, Copa-
cabana, Maracaná a Deodoro). Trate pretekov 
v cestnej cyklistike s hromadným štartom aj 
v maratóne budú prechádzať cez viacero zón. 
Koncept OH je koncentrovaný. Podľa organizá-
torov sa 38 percent športovcov dopraví na špor-
tovisko do 14 minút, 53 percent do 40 minút a 9 
percent do 55 minút. Zápasy futbalového turnaja 
sa okrem Ria budú hrať aj v Sao Paule, Brasílii, 
Belo Horizonte, Salvadore a v Manause.
BARRA: V najmodernejšej časti mesta vyrástla 
prekrásna Olympijská dedina (32 budov so 
17 poschodiami) aj Olympijský park, ktorého 
súčasťou sú športoviská na všetky plavecké i 
gymnastické odvetvia, basketbal, džudo, zá-
pasenie, šerm, taekwondo, tenis, dráhovú cyklis-
tiku, hádzanú, box, stolný tenis, bedminton, 
vzpieranie i golf. V tejto zóne sa bude suťažiť aj 
v cyklistickej časovke.
COPACABANA: Na rovnomennej najznámejšej 
pláži sveta sa bude hrať plážový volejbal. V At-
lantickom oceáne tam budú súťažiť triatlonisti aj 
diaľkoví plavci. Na neďalekom jazere Rodriga de 
Freitas zase rýchlostní kanoisti a veslári. O dosť 
ďalej, v zálive Guanabara, sa uskutočnia jachtár-
ske zápolenia. 
MARACANÁ: Na ikonickom futbalovom štadióne 
Maracaná sa uskutočnia otváraci aj záverečný 
ceremoniál a odohrajú tam medailové zápasy 
futbalových turnajov. Na neďalekom Štadióne 
Niltona Santosa budú atletické súťaže. V tejto 
zóne bude aj lukostreľba, volejbal a časť zápa-
sov vodného póla.
DEODORO: V tomto komplexe sa uskutočnia 
súťaže vo vodnom slalome, športovej streľbe,  
jazdectve, modernom päťboji, pozemnom hoke-
ji, ragby, horskej cyklistike i v BMX.

Aprílový pohľad na tri Carioca arény v Olympijskom parku, 
ktoré budú hostiť prevažne súťaže v úpolových športoch. 
V okolí hál ešte bolo čo robiť...
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Výstavba takmer 
dohnala meškanie
Brazílčania Bachovi neklamali. spešné zvládnutie futbalového svetového 
šampionátu im dodalo sebavedomie aj energiu, aby mohli preskupiť sily 
a plne sa zamerať na olympiádu. Z Ria začali postupne chodiť správy o pozi-
tívnom posune vpred. Prezident MOV v januári tohto roku vyhlásil: „Brazília 
sa nachádza v hlbokej ekonomickej kríze. Napriek tomu olympijskými hrami 
prevalcuje všetky negatíva súčasnosti. Nepochybujem, že OH v Riu budú 
plné života a vášne pre šport.“
Na jar tohto roku sa už dalo konštatovať, že výstavba športovísk aj všeobec-
nej infraštruktúry takmer dohnala meškanie. Delegácia Slovenského olym-
pijského výboru bola na poslednej inšpekčnej ceste pred OH v Riu v marci. 
Od svojej predošlej návštevy v auguste 2015 postrehol designovaný vedúci 
slovenskej výpravy Peter Korčok výrazný postup vo výstavbe športovísk. 
„Obrovský posun bolo vidno v časti Deodoro, kde budú napríklad aj súťaže 
v športovej streľbe a vo vodnom slalome,“ konštatoval. Naopak, prekva-
pilo ho, akú renováciu či úpravy si ešte vyžadovali športoviská, postavené 
k Panamerickým hrám 2007, ba dokonca aj futbalový svätostánok Maraca-
ná, na ktorom sa hralo finále futbalových MS 2014.
Ani na niektorých iných miestach nie je všetko ružové. Najmä v časti Deodo-
ro. V marci federálny súd pre podozrenie k korupcie zablokoval financie 
staviteľského konzorcia Park Deodoro. Naši strelci sa tam na aprílových pre-
tekoch Svetového pohára stretli s dosť veľkým provizóriom. Množstvo vecí 
bolo ešte nedotiahnutých. Tamojší vodnoslalomársky kanál bol zase v marci 
počas tréningu našich pretekárov jeden deň bez vody, pretože prevádzkova-
teľ areálu dlhoval za elektrinu. Podobne v januári dopadol Štadión Niltona 
Santosa (pred korupčnou aférou bývalého šéfa FIFA známy aj ako Štadión 
Jo a Havelangea ), pretože prevádzkovateľ za pol roka dlhoval takmer 
štvrť milióna eur.
Otázne je aj to, ako sa do OH podarí vyriešiť problémy okolo brazílskej 
„konskej” legislatívy, ktorá veľmi komplikuje dovoz koní na jazdecké 
súťaže. A do akej miery sa od rias a špiny podarí vyčistiť jazero Rodrigo 
de Freitas, na ktorom sa odohrajú súťaže v rýchlostnej kanoistike aj vo 
veslovaní. 

ajv čšie dedičstvo hier  
doprava a športoviská
Jedna vec je na prípravách olympijského Ria veľmi sympatická ‒ primátoro-
vi mesta Eduardovi Paesovi sa podarilo presadiť triezvu víziu, aby sa na OH 
nestavali megalomanské športoviská á la Vtáčie hniezdo v Pekingu. „Nesta-
viame žiadnych ,bielych slonov . Budeme skromnejší, než MS 2014 
vo futbale, aj než OH 2012,“ povedal primátor,tktorý ako vzor vidí Barcelo-
nu. Z katalánskej metropoly sa vďaka zmenám, ktorými prešla pred OH 1992, 
stala svetová turistická top destinácia.
Eduardo Paes má povesť modernizátora aj buldoga. Smerom k OH si dávnej-

Welcome to RioWelcome to RioWelcome to Rio

Olympijská dedina v apríli už bola zvnútra v podstate hotová, 
ale jej okolie ešte tvorilo stavenisko.

Zapĺňanie slávnej pláže Copacabana pred návštevou pápeža Františka pred tromi rokmi.
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šie stanovil tri priority: mať všetko hotové včas, neprekročiť rozpočet a zabez-
pečiť mestu olympijské dedičstvo. Presvedčil investorov, aby prostredníctvom 
PPP-projektov uhradili dve tretiny nákladov na výstavbu olympijských špor-
tovísk. Práve nové športoviská budú podľa Paesa jedným z veľkých dedičstiev 
OH v Riu de Janeiro. Viaceré vyrástli v jednej z najchudobnejších častí mesta 
‒ v Deodore. V časti Barra po OH zase zriadia Olympijské tréningové centrum, 
prvé svojho druhu v Južnej Amerike. Zariadenie hádzanárskej Future Arény po 
rozobratí bude po OH slúžiť štyrom školám.
„Najväčším olympijským dedičstvom však bude výrazne rozšírený systém 
verejnej dopravy a obnova spustnutej prístavnej časti mesta,“ vyhlásil primátor 
Paes. Pre našinca je šokujúce, že v roku 2009 malo jednoduchý prístup k ve-
rejnej veľkokapacitnej doprave len 16 percent obyvateľov. Po olympiáde tento 
počet narastie na 63 percent. Predovšetkým vďaka novej trase metra prepája-
júcej Barru s južnou časťou mesta a vďaka štyrom novým trasám rýchloauto-
busov (systém BRT) s celkovou d žkou 150 km. Ešte aj v apríli sa na mnohých 
cestných komunikáciách intenzívne pracovalo a bolo zrejmé, že do olympiády 
budú mať stavbári čo robiť, aby stihli termíny...
„Vďaka olympiáde bude Rio úplne iné mesto, než predtým. Ide o najväčší 
urbánny rozvoj olympijského mesta od Barcelony 1992,“ presvedčivo povedal 
už pred tromi rokmi prezident organizačného výboru RIO 2016 a člen MOV 
Carlos Arthur Nuzman.
Paes aj Nuzman však priznávajú, že jeden ambiciózny plán sa do olympiády 
nepodarí naplniť. Ide o plán masívneho vyčistenia morského zálivu Guanabara, 
v ktorom budú na OH súťažiť jachtári. Neslávne známy záliv niektorí hanlivo 
označujú za najväčšiu otvorenú žumpu na svete, v ktorej sa nájde odpad od 
výmyslu sveta, vrátane mŕtvol ľudí. Predvlani tam objavili superodolnú bakté-
riu, ktorá sa zvyčajne vyskytuje v nemocničnom odpade. Za prvý polrok 2014 
zo zálivu odstránili tri lode 22 ton pevného odpadu. Potom počet plavidiel na 
tento účel zvýšili na sedem... 6

W E L C O M E T O R I O

ČO TREBA VEDIEŤ O RIU
Rio de Janeiro je hlavné mesto rovnomenného štátu a druhé najväčšie 
mesto Brazílie po Sao Paule. Jeho názov znamená Januárová rieka. Aj s 
aglomeráciami má takmer 12 miliónov obyvateľov. Bezmála dvesto rokov – 
až do roku 1960 – malo Rio status hlavného mesta Brazílie, resp. niekdajšej 
Portugalskej ríše na území Brazílie.
Mnohí turisti ho považujú za najkrajšie mesto sveta – a zároveň za najvzru-
šujúcejšie. Jeho panoráma s kontrastom hôr a Atlantického oceánu, so 
sochou Krista Spasiteľa na vrchu Corcovado, Cukrovou homolou a sve-
toznámymi plážami Copacabana či Ipanema je nezabudnuteľná. „Rio de 
Janeiro je nepochybne najkrajšou prírodnou oblasťou sveta na olympijské 
hry od starovekého Grécka,” napísala v texte pre svetové médiá presne rok 
pred OH 2016 prezidentka Brazílie Dilma Rouseffová.
Mesto je v povedomí celého sveta spojené s jedinečným februárovým 
karnevalom, najväčším na svete, počas ktorého ulice vášnivo pulzujú v 
rytme samby. V piesku na plážach Ria vyrástla celá plejáda špičkových 
brazílskych futbalistov. 

Welcome to Rio12

 Momentka z februárového legendárneho karnevalu 
na Sambadróme. V pozadí už svietili olympijské kruhy...   

^ Obrovská socha Krista Spasiteľa na hore Corcovado 
je neodmysliteľným (nielen) pútnickým miestom v Riu.
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Gabriel Bogdányi, Ľubomír Souček, Tomáš Grosmann, Štefan Bugan, Pavol Kubiš, Lucia Antolová, Peter Pašuth 
I foto Ľubomír Souček, TASR, Ján Súkup a archívy olympionikov 

A K É R I OJ E ?

Rio de Janeiro. Pre turistov najmä predstava exotickej dovolenky – socha Krista Spasiteľa 
na hore Corcovado, elektrizujúci karneval, Pao De Acúcar (Cukrová homola), Ipanema, 

Copacabana a desiatky ďalších krásnych pláží. V myšlienkach športovcov však už rezonu-
jú aj iné názvy - Maracaná, Deodoro, Barra... Miesta, kde sa bude už onedlho bojovať 

o olympijské medaily a večnú slávu. Rio de Janeiro, druhé najväčšie brazílske mesto, bude 
mať od 5. do 21. augusta prívlastok – hlavné mesto športu. Ako ho vnímajú slovenskí 

športovci, tréneri či šéf našej výpravy? Tí, čo už majú prvý dotyk s pulzujúcim životom 
vo vzrušujúcom veľkomeste i so športoviskami Hier XXXI. olympiády za sebou, vravia: 

Rio je najmä mesto veľkých kontrastov.

DEJISKO 
OLYMPIJSKÝCH 

HIER 2016 OČAMI 
SLOVENSKÝCH 
ŠPORTOVCOV 
ČI TRÉNEROV

CHODECKÝ OKRUH 
AKO BALZAM NA DUŠU
M A T E J  T Ó T H  ( a t l e t i k a )
„Rio je pre mňa asi najšpeci ckejšie mesto, aké som kedy navštívil. Má v sebe úžasnú energiu, ktorá 
pulzuje všade, kam sa pohnete, no hlavne na turisticky atraktívnych miestach. Avšak aj bežné sídliska 
sú ako mraveniská. Keď som sa pozeral z 15. poschodia hotela na domy, tak to vyzeralo, ako keby 
medzi neboli ani chodníky, nieto ešte cesty. Ľudia pôsobia priateľsky, uvoľnene, ale pre upozornenia 
ohľadne kriminality sme sa takmer na každého pozerali ako na možného zlodeja. Aj vďaka tomu, že 
sme rešpektovali rady skúsenejších a nevyťahovali sme mobily, nenosili pri sebe hodinky a peňaženky, 
sme sa nestali obeťou zločinu. O premávke je asi zbytočné hovoriť. Dostať sa z okraja mesta do centra 
je v čase špičky priam hrdinský čin. Niekedy ide dokonca o život. Cestou na letisko sme sa takmer stali 
obeťou chuligánov z faviel. Hádzali na autá kamene, a keď zablokovali premávku, začali rabovať. 
My sme mali šťastie, udialo sa to asi 10 minút pred tým, ako sme tadiaľ prechádzali. 
Chýrne turistické atrakcie majú v Riu naozaj svoje čaro, ale na môj vkus sú príliš komerčné. 
Očakával som, že obrovská socha Krista bude mať aj spirituálnu hodnotu. Nakoniec to však bolo len 
japonské  cvakanie fotoaparátov, sel es a hlava na hlave. 

Ako balzam na dušu na mňa pôsobila pláž na Avenida de Pontal, kde sa uskutočnia chodecké súťaže. 
Nádherná pláž, takmer bez zástavby, len zopár nižších hotelov a bytoviek a už len krásna príroda. Aj 
keď som si okruh pozrel len na chvíľu, mal som z neho dobrý pocit. V porovnaní s Copacabanou je 
to oáza ticha. Samozrejme, počas olympijských súťaží očakávam úplne inú atmosféru, ale verím, že 
dobrý pocit vo mne zostane.“

Mesto 
veľkých 
kontrastov

Matej Tóth (vľavo) v spoločnosti atletického 
šéftrénera Martina Pupiša a svojho trénera Mateja 
Spišiaka pod sochou Krista.
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COPACABANA ČAROVNE SVIETI

TRÉNOVAL SOM RADŠEJ 
V BAZÉNE

O  EST R OV    T L  OV OV  plážový volejbal  
„V Riu sme boli prvý raz a určite by sme sa tam chceli v auguste vrátiť. Vďaka argentínskemu trénerovi Sebastianovi a jeho španielčine sme mali všade 
dvere otvorené. Obľúbili sme si čerstvé kokosy po každom tréningu, denne sme vypili azda dva litre kokosovej šťavy. Zažili sme aj odvrátenú stránku tohto 
veľkomesta. Keď kouč na vlastné oči videl, ako strhli žene na ulici retiazku z krku, tie naše sme si radšej aj spolu s náušnicami odložili. Sebastian nás neustále 
upozorňoval, že veci, ktoré robíme automaticky, môžu byť nebezpečné – napríklad vstup na prechod pre chodcov a očakávanie, že vás niekto pustí. Ale na to 
sme zvyknuté z Číny. Tam aj keď má človek zelenú, musí dávať pozor, aby ho nezrazil autobus. Z pamiatok sme klasicky nenavštívili nič, jednoducho nebol 
čas. Ale Kristovu sochu sme videli priamo z beachvolejbalových kurtov, ktorých je na Copacabane, kde sa olympijský turnaj uskutoční, neuveriteľne veľa. 
Kilometre a kilometre pozd ž celého pobrežia míňate ihrisko za ihriskom. Každý čosi hrá: či už plážový volejbal, futbal alebo tenis. Keď sme sa išli prvý večer 
po tréningu okúpať do oceánu, uvedomili sme si, že Copacabana má naozaj niečo do seba. Deje sa tu všetko. Cez deň sa ľudia kúpu, predavači majú v ponuke 
od plážových šatiek, mladých kokosov až po prenosné grily úplne všetko. Večer tu zasa skupiny ľudí tancujú a popíjajú. ažko to opísať, možno je to odrazom 
piesku, ale všetko akoby svietilo. Je to čarovné, treba to zažiť. Na prípravnom turnaji síce neboli plné tribúny, ale olympijský turnaj v jednej z kolísok plážové-
ho volejbalu bude mať šmrnc.“

R R  V R  triatlon
„Vlani v auguste som si vyskúšal trať, na ktorej sa bude bojovať o olympijské medaily. Pred 
pretekmi sa ku mne dostávali správy, že voda je kontaminovaná. Počul som o nerecyklova-
nom odpade, výkaloch a baktériách. Priamo v Riu som však videl stovky Brazílčanov, ako 
sa v nej denne kúpali, čo ma celkom upokojilo. Nebral som však na ľahkú váhu upozorne-
nia, aby som vo vode pred pretekmi neplával. Využíval som radšej bazén. Počas súťaže som 
zistil, že voda bola naozaj zelenšia a aj trochu smrdela. Predstavitelia Medzinárodnej triat-
lonovej únie nás upokojovali, že sp ňa všetky normy, ale oni nám pripravili plavecké trate 
už všelikde... Znečistený býva dokonca aj londýnsky Hyde Park, no najhoršie podmienky sú 
v Štokholme a v Kapskom Meste.
Brazílčania zvládli organizáciu predolympijských pretekov veľmi dobre. Štartovali sme zo 
slávnej pláže Copacabana. Organizátori vybavili jej uzatvorenie na celý víkend, čo určite 
nebola maličkosť. Aj servis sme mali dobrý. Bolo to podujatie bez komerčných sponzorov, 
preto ma jeho solídna úroveň príjemne prekvapila.
August patrí v Brazílii k chladnejším mesiacom. Počas pretekov síce bolo dosť teplo, 28 
stupňov, no v ostatných dňoch sme mali asi o päť stupňov menej, čiže veľmi príjemné poča-
sie. Bolo tam väčšie vlhko ako na Slovensku. Môže sa pokojne stať, že počas olympijských 
pretekov dokonca zaprší. V Riu som sa utvrdil, že môj útok na olympijskú medailu je naozaj 
možný. Videl som, že trať všetkých poriadne preverila a viacerí dobrí pretekári ju nezvládli. 
Jej náročnosť by mi mala vyhovovať.“
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KARNEVAL SOM VIDELA 
LEN Z AUTA

PEKNÝ AREÁL V „DIVOČINE“

 ROL  S E LOV  tenis
„Vlani vo februári som štartovala na turnaji v Riu. Bola som tam práve v čase najslávnejšieho karne-
valu na svete, ale videla som ho len z auta. Veľmi som sa chcela ísť pozrieť do centra. Aj preto, lebo 
rada fotografujem a Rio je atraktívne mesto. Keďže som postúpila až do nále, počas týždňa som mala 
len minimum voľného času. Za päť dní som odohrala päť zápasov a z mesta som nevidela takmer nič. 
Veľa času som trávila v aute, no v meste boli veľké zápchy. V jednej z nich sme trčali štyridsať minút. 
Náš hotel sa nachádzal vo štvrti, v ktorej by sme mali bývať aj počas olympiády. Táto časť mesta bola 
veľmi pekná. Páčilo sa mi aj na neďalekej pláži. Nezažila som žiadne špeciálne bezpečnostné opatre-
nia, nemali som žiadne problémy.
Kurty boli pripravené veľmi dobre. Na olympiáde nás však čakajú iné dvorce. Turnaj TA v Riu 
sa hrá na antuke, ale pod piatimi kruhmi na betóne. Areál bol nádherný a organizácia i starostlivosť 
o hráčov výborná. Na ženské zápasy chodilo dosť málo ľudí – možno pre vysoké teploty a časový pro-
gram. Začínali sme už o jednej popoludní. Na tribúnach nebol žiadny tieň, takže to pre divákov nebolo 
lákavé. V hojnom počte prišli až večer, keď hrali v príjemnejšom počasí najväčšie hviezdy mužského 
turnaja – Rafael Nadal alebo David Ferrer.
Na moju premiérovú olympiádu sa veľmi teším, bude to pre mňa obrovský zážitok. Chcem obstáť čo 
najlepšie, no nemám prehnané ambície. Síce som sa vlani v Riu dostala až do nále, na olympiáde však 
bude oveľa väčšia konkurencia a iný povrch.“

TEJ E Š vodný slalom
„Prvý raz som bol v Riu desať dní vlani v novembri na predolympijských pretekoch, potom zase vždy 
na dva týždne v marci aj v apríli. Napriek tomu veľa klasických turistických zážitkov nemám. Okrem 
hotela a areálu pre vodný slalom v Deodore som nevidel takmer nič, pretože v aute sme cestou tam 
aj späť denne strávili priemerne tri hodiny. Pri šoférovaní som zažil v Riu takú divočinu  ako nikde 
inde. Stihol som si pozrieť sochu Krista Spasiteľa. Z Corcovada je nádherný výhľad, panoráma mesta 
je úchvatná. Počas marcového pobytu som sa dvakrát dostal na Copacabanu povzbudiť naše plážové 
volejbalistky. Zaujalo ma, aká je tá pláž obrovská a tiež nespočetné množstvo ihrísk na plážový futbal 
a volejbal. S miestnymi cariocas  som prišiel do styku len málo, ale zarazilo ma, že v meste som 
takmer nevidel peknú ženu
Olympijskú atmosféru som zatiaľ nepocítil. Akurát som videl, že na novej diaľnici sa stále makalo. Keď 
som sa rozprával s miestnymi, v súčasnej ťaživej hospodárskej situácii krajiny by namiesto olympiády 
radšej videli štátne peniaze investované do školstva a zdravotníctva. V okolí Deodora sú samé favely, 

strašná chudoba, špina, bordel, kriminalita. Pri 
prvej návšteve som si neraz hovoril – ako dobre 
sa nám žije na Slovensku  Ruskí vodáci neďale-
ko areálu videli, ako auto pred nimi prepadli so 
strelnými zbraňami v rukách. 
Vodnoslalomársky areál v Deodore sa mi veľmi 
páči. Je tam síce ľahká voda, ale dá sa na nej 
postaviť veľmi ťažká trať. Organizácia tréningov 
aj predolympijských pretekov fungovala dobre, 
nivočila nás len strašná horúčava a vlhkosť. 
Našťastie, olympiáda bude v auguste, teda v čase 
brazílskej zimy “

A K É R I OJ E ?
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NA DIVOKEJ VODE 
MEDZI PALMAMI

ŤAŽKÝ OKRUH NIE JE PRE MŇA

J  TOV  vodný slalom
„Hoci má Rio aj svoje tienisté stánky, o ktorých sa už viackrát hovorilo, môj celkový dojem z Brazílie 
je veľmi príjemný. Krásne zelené kopce sa tiahnu priamo od mora, akoby ste ani neboli vo veľkomeste. 
Cítiť veľký kontrast medzi časťami pri pobreží a tými smerom do vnútrozemia. Turistická časť Ria 
pri mori je krásna, navštívila som Cukrovú homolu a bola som povzbudiť naše plážové volejbalistky 
na turnaji na Copacabane. Naopak, všetko ,za chrbtom  sochy Ježiša sú chudobné štvrte. Aj napriek 
tomu sú ľudia prirodzení, na nič sa nehrajú. Majú svoje problémy, ale aj tak vedia byť veselí. Čo sa 
týka nášho športoviska, areál bude nádherný, obklopený palmami. Voda nemá veľmi veľkú rýchlosť 
a v niektorých úsekoch je trochu rozbitá. Veľa malých v n brzdí loď a preto ju treba stále rozbiehať a 
udržovať v rýchlosti. Je to akoby zmenšená verzia olympijskej trate v Londýne. Nie je tam síce také 
prevýšenie a spád, ale je použitý rovnaký typ prekážok aj hladké dno, čo výrazne určuje charakter 
vody. Zatiaľ je celé mesto jedno veľké stavenisko, dokončujú najmä cestné ťahy a nové trate metra. 
Ak sa Brazílčanom podarí všetko včas dokončiť, nebojím sa, že by preprava s využitím olympijských 
pruhov zlyhávala. Horšie to bolo počas prípravných súťaží a rôznych predolympijských sústredení, keď 
bolo veľa cestných obmedzení a obrovské kolóny po celom meste. O ostatné zabezpečenie sa nebojím, 
väčšie problémy neboli ani počas testovacích pretekov vlani v novembri.“

ETER S  cestná cyklistika
„Vedel som, že trať pre olympijské hry 2016 nebude ľahká, overil som si to aj priamo na mieste. Okruh 
v Riu de Janeiro som študoval v deň svojich 26. narodenín 26. januára 2016 s tímovými kolegami Ma-
ciejom Bodnarom, Pawlom Poljanským a hosťami jedného z hlavných sponzorov Specialized. V Riu sa 
bude súťažiť na oveľa ťažšom okruhu ako pred štyrmi rokmi v Londýne. Ani s Richmondom, kde som 
získal titul majstra sveta, sa vôbec nedá porovnať, tam bol jednoduchší. 
Prvá časť okruhu je síce v pohode, mimoriadne náročný je však jeho záver. Kopce sú pro  lom úplne iné 
ako napríklad na majstrovstvách sveta vo Florencii pred dvoma rokmi, kde bola tiež náročná trať. Sú 
síce kratšie, ale na druhej strane oveľa strmšie a uberajú množstvo síl. Ak si každé miesto na tejto trati 
prejdete len raz, nie je to problém a pokojne môžete bojovať o úspech. Okruhov ale bude veľa, postupne 
budú dosť ubúdať sily. Väčšiu šancu na úspech na olympijských hrách majú pretekári, ktorí sú dobrí 
vrchári a zároveň bez väčších problémov zvládajú aj klasiky. Medzi favoritov by mal určite patriť Ale-
jandro Valverde. Trať určite nie je šitá na mieru pre mňa, preto veľa šancí na medailu asi nebudem mať. 
V Riu de Janeiro som bol v januári prvýkrát, na prehliadku mesta som nemal veľa času. Centrum sme si 
prešli veľmi rýchlo, na detailné spoznanie nebol priestor. Nechám si to na inokedy, raz sa do Ria určite 
vrátim. Na prvý pohľad je to krásne mesto s množstvom kopcov, zelene i pláží.“
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NA PLÁŽ LEN S DROBNÝMI 
VO VRECKU

O MEDAILY 
NA LUXUSNOM MIESTE

 RTE OV  streľba
„Rio je mesto kontrastov. Scenéria, ktorá sa turistom núka pri pohľade z 
Copacabany alebo Cukrovej hory, je očarujúca. Krásne pláže, hory trčiace z 
mora, v meste samá zeleň. Pokiaľ je človek bohatý a môže si dovoliť bývať 
v dobrých štvrtiach, tak je mesto krásne. Počas dvoch aklimatizačných dní 
som pred aprílovým Svetovým pohárom stihla krátky výlet na Corcovado 
a Cukrovú horu. Obe miesta sú na vrcholoch kopcov a pohľad odtiaľ bol 
nádherný.
Potom sa však presuniete mimo centra, cestujete okolo faviel a pri pohľade 
na ľudí žijúcich na hranici dôstojných podmienok sa celá predstava akosi 
zrúti. Počas Svetového pohára sme bývali v hoteli pri pláži Copacabana a na 
strelnicu v Deodore nám 40 km dlhá cesta raz trvala aj tri hodiny. V ten deň 
sme strávili v autobuse päť a pol hodiny  Viem, že počas hier bude doprava 
upravená, diaľnica do Deodora je už vo výstavbe, chystajú špeciálny olym-
pijský pruh. Ďalší problém Ria je bezpečnosť. Niekoľkých strelcov okradli, 
českému trénerovi strhli pri prechádzke mestom z krku retiazku. Na pláži 
som sa bola pozrieť iba s drobnými vo vrecku. Sama by som sa von veru 
nevybrala. 
Strelnica je vybudovaná veľmi dobre, je to optimálne premyslený komplex, 
ale je veľmi náročná. Súťažili sme v čase, keď už bola zabehnutá, ale vy-
bavenie i jej fungovanie malo rezervy. Zažila som zatiaľ len predolympijské 
Rio de Janeiro a pravdu povediac, bude to asi trochu na dlhé lakte. Verím, 
že počas olympiády bude napokon náš celkový zážitok iný. Pevne dúfam, že 
problémy, ktorými mesto i krajina teraz momentálne zápasia, nebudú mať 
negatívny dopad na jej organizačnú kvalitu.“

J R J T RR rýchlostná kanoistika
„Chýr o nebezpečnom meste sa počas nášho pobytu na predolympijských 
pretekoch nepotvrdil. Bývali sme asi 30 metrov od pláže Copacabana, kde 
bolo veľa hotelov a uličiek s mnohými reštauráciami. Všade boli milí ľudia, 
personál ochotný splniť každé naše želanie. Cítil som sa ako napríklad 
niekde pri mori v Taliansku, bola tam podobná atmosféra aj architektúra. Nič 
mimoriadne, ani výnimočné. Bol september minulého roka, a keď sme vyšli 
priamo k dlhočiznej pláži, pohybovala sa tam ,miliarda’ ľudí. Priamo na pie-
sočnej pláži sa hral futbal i volejbal, ľudia aj behali, pričom sa zdalo, že sú to 
zväčša cudzinci. Ani my sme si nenechali si ujsť príležitosť zahrať si futbal, 
do ktorého sa zapojili najmä niektorí českí vodáci, ale jednotlivci aj z ďalších 
krajín. Chceli sme zažiť i súťažný futbal na slávnej Maracane, ale nevyšlo 
nám to. Napriek nepriaznivému počasiu sme sa dostali ku Kristovej soche, 
na iné pamätihodnosti nám už neostal čas. Do Ria sme išli predovšetkým na 
preteky, chceli sme si čo najviac odskúšať kanál. Na rozdiel od predchádza-
júcich OH bude rýchlostná kanoistika priam na luxusnom mieste, takmer 
v meste. Jazero, na ktorom sa bude súťažiť, sa končí, či ak chcete, začína sa 
asi sto metrov od Copacabany. Bola tam síce jedna stará betónová tribúna aj 
hangár, ale počas olympiády to všetko bude určite inak. Nepotvrdili sa zvesti 
o nečistote na našom športovisku, všetko bolo v úplnom poriadku. Ani vo 
vode neplávalo nič, čo by nám zabraňovalo poriadne pádlovať. Môžu tam 
byť pekné a zaujímavé súťaže. My si len želáme, aby sme sa dostali medzi 
najlepších, napríklad tak, ako vlani na svetovom šampionáte v Miláne.“

A K É R I OJ E ?
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ETER OR O  šéf slovenskej výpravy
„Rio de Janeiro je jedno z najkrajších miest na svete. V ľuďoch evokuje temperament, pestrosť farieb, 
karneval a predstavu exotickej dovolenky. Počas olympiády bude navyše aj hlavným mestom svetové-
ho športu a prekrásnu scenériu mesta budú môcť obdivovať milióny ľudí pri televíznych obrazovkách. 
Rio je však aj mesto veľkých kontrastov. Prekrásne turistické časti sú popretkávané približne 760 
favelami, pričom v najväčšej žije až 100-tisíc ľudí. Organizátori hier sa však extrémnej kriminality 
neobávajú. Čo sa týka bezpečnosti, poriadok a ochranu by malo zabezpečovať 85 000 členov bezpeč-
nostných zložiek. Na jednom zo seminárov nám tvrdili, že do začiatku olympiády bude mať polícia pod 
kontrolou všetky favely a kriminalita sa zníži. Ja osobne som v uliciach nemal pocit ohrozenia. Ľudia 
boli príjemní a otvorení. Na bezpečnosť si však turisti evidentne dávajú väčší pozor. Ak mal niekto 
batoh, tak nie na chrbte, ale výhradne vpredu. 
Postupnú výstavbu športovísk som mal možnosť sledovať od Panamerických hier 2007, cez Svetové 
armádne hry 2011 i MS 2014 vo futbale až doteraz. Športoviská necharakterizuje prehnaný luxus, 
využíva sa až 46 percent existujúcich. Mnohé budujú v úspornom režime s primeranou diváckou ka-
pacitou a s akcentom na ďalšie využitie, na čo dáva dôraz aj Medzinárodný olympijský výbor. Osobne 
nedokážem posúdiť, či je momentálny stav z časového hľadiska úplne v pohode, ale organizátori pri 
každej našej návšteve veľmi presvedčivo tvrdili, že všetko stihnú včas. Nadšenie a zápal pre olympiádu 
nemožno nikomu z organizačného výboru uprieť.
Hoci prípravy na olympijské hry, prvé v Južnej Amerike, negatívne ovplyvňujú hospodárske a politic-
ké problémy v Brazílii, vírus zika či celosvetové dopingové a korupčné kauzy vo viacerých športoch, 
očakávam veľkolepú atmosféru, fantastické športové výkony. Verím, že hry v Riu budú oslava 
života a športu.“

HRY BUDÚ OSLAVOU 
ŽIVOTA A ŠPORTU

S NAMI
REGENERUJE

SLOVENSKÝ
OLYMPIJSKÝ TÍM

RÝCHLEJŠIE

www.royalbay.eu/sk

ODSTUPŇOVANÁ
KOMPRESIA
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J R J T S  
streľba

„Na aprílových pretekoch Svetového 
pohára som získal bronz, takže mám na 
čom stavať v olympijskej súťaži. Pištoliar-
ska strelnica vyzerala vtedy nedokončená, 
ale keď betónové múry obložia drevom, 
bude určite pekná. Bývali sme v hoteli pri 
svetoznámej pláži Copacabana, aj sme si vy-
chutnali jej čarovnú atmosféru, ale večerným 
vychádzkam sme sa z rešpektu pred rôznymi 
indivíduami radšej vyhýbali.“

R  OV  
streľba

„Na aprílovom sveťáku  bolo mimoriadne horú-
co, v takýchto podmienkach sa na otvorených 
strelniciach súťaží naozaj ťažko. Hoci pijem 
stále veľa vody, ak by sme v prvý deň 
strieľali ešte o päť terčov viac, asi by som 
už dehydrovaný odpadol. Zaskočilo ma, že 
ani nie štyri mesiace pred otvorením hier 
strelnica ešte nebola dokončená. Počas mojej 
súťaže sa viackrát vyskytli technické problé-
my, čo ma znervóznilo a vyviedlo z tempa.“

B R A N I S L A V  S L A M K A  
streľba tréner brokárov

„Strelnica v Deodore je vojenský objekt, 
no organizátori si neuvedomili, že v 
ňom nemôžu predávať strelivo. Preto sme 
netrénovali – nemali sme strelivo... Orga-
nizátori Svetového pohára napokon tento 
problém vyriešili tak, že ho nepredávali, 
ale rozdávali. To zakázané nie je. Inak, 
strelnica je naozaj pekná. Je však nezvy-
čajné, že streliská nie sú zakryté strechami 
a strelci v horúčave trpeli. Ešteže olympiáda 
bude v auguste v čase brazílskej zimy.“

P A V O L  K O P P  
streľba

„Všetko bolo v apríli na predolympijskom 
Svetovom pohári provizórne – stravovanie 
aj priestory na oddych. Strelnica vyzerá 
podobne ako na iných vrcholných poduja-
tiach, ale ešte nebola dokončená. Nemali 
sme sa kam, napríklad, ani poriadne zložiť. 
Pred hrami však bolo najdôležitejšie odskú-
šať si strelnicu. Len dúfam, že v auguste to 
už bude vyzerať úplne inak.“

V  ET  
streľba tréner pištoliarov

„Počas pretekov SP bolo všetko ešte – po-
vedal by som – surové. Areál je síce pek-
ný, ale na pištoliarskych strelniciach bolo 
viacero nedotiahnutých vecí. Napríklad 
v hale pre vzduchovku bolo počuť veľkú 
ozvenu z malokalibrovkovej strelnice, čo 
by sa nemalo stávať. Vo všeobecnosti tu 
je zlá akustika, všade je betón a všetko sa 
strašne ozýva. Potešila ma klimatizácia vo 
vzduchovkárskej hale, lebo vonku bolo veľmi 
horúco.”

K A T A R Í N A  L I S T O P A D O V Á  
plávanie

„Keby som mala zhodnotiť dojem, ktorý vo 
mne zanechalo olympijské Rio, dala by som 
mu na 10-bodovej stupnici len päť bodov. 
Okolie športovísk bolo nedokončené, ale 
azda to do začiatku augusta stihnú. Na-
šťastie, bazén je super a voda rýchla. Veľmi 
mi však prekáža, že sa nikde nedohovorím po 
anglicky. Miestni neovládajú ani najzákladnejšie 
veci... A to do olympiády určite neodstránia.“

TO Š LO  
plávanie

„Čakal som, že športoviská budú dobudo-
vanejšie. Nevidel som zvnútra ostatné, ale 
v samotnom Olympijskom parku bolo v 
apríli ešte dosť veľa práce. Prekvapilo ma, 
ako veľmi teplo bolo pri bazéne. Hľadisko 
totiž nie je obstavané, len obložené sieťo-
vinou, ktorá vytvára farebný dizajn centra 
zvonku. Pokiaľ ide o samotný bazén, mám 
pocit, že bude veľmi rýchly. Takisto ako veľký 
problém vnímam, že ľudia v Riu prakticky vôbec 
nevedia po anglicky.“

R OR  O OŠOV  
športová gymnastika

„Naša hala je pekná, aj keď jej výzdoba 
je na môj vkus ladená až príliš do zelena. 
Celkovo však pri pohľade nielen na toto, 
ale aj na ďalšie športoviská v Olympijskom 
parku a jeho okolí som mala pocit, že sú ešte 
nedostavané. Dúfam, že Brazílčania stihnú 
vybudovať všetko načas. Na prehliadku Ria 
som mala len jeden deň, ale využila som, že hotel 
sme mali len asi 300 metrov od pláže v štvrti Barra de 
Tijuca a každý večer sme tam zašli na hodinku.“

A K É R I OJ E ?

Gymnastický cvik 
Barbory Mokošovej 

na Cukrovej homoli.
 V pozadí Copacabana.
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Gabriel Bogdányi, Pavol Kubiš, Boris Vanya, Štefan Žilka | foto Pavol Uhrin, Jozef Šatara, TASR / Michal Svítok, Martin Baumann, 
SOV a archív olympionikov
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M A T E J  S P I Š I A K  o  M A T E J O V I  T Ó T H O V I  
Poznajú sa roky. Nečudo: obaja sú z Nitry, obaja dostali atletické i chodecké základy pod Zoborom. 
Kedysi občas spolu spoločne hltali tréningové kilometre, dnes Matejov Spišiaka a Tótha spája vzťah 
tréner – zverenec.
„Maťa poznám odvtedy, keď ako mladší žiak prišiel na prvý chodecký tréning a učil som ho chodeckú 
abecedu. Ani vo sne mi vtedy nenapadlo, že tento chlapec, ktorý ničím nevynikal, bude raz svetová 
chodecká hviezda a majster sveta,“ vraví 38-ročný Matej Spišiak, len o päť rokov starší ako jeho sláv-
ny zverenec.
Zopár rôčkov boli kluboví kolegovia v nitrianskom Stavbáre, potom sa ich cesty rozišli. Spišiaka si 
vyhliadol v banskobystrickej Dukle kouč Juraj Benčík, Tóth trénoval naďalej v Nitre s Petrom Mečia-
rom. V dvetisíc treťom si pôsobiská vymenili. Starší z Matejov pre zdravotné problémy ukončil sľubnú 
chodeckú kariéru. Z Dukly sa vrátil pod Zobor, kde potom osem rokov pôsobil ako tréner atletiky i 
pedagóg v športovom gymnáziu a rok sa živil ako prevádzkový manažér tnescentra. Mladší Maťo sa 
vybral opačným smerom: za lepšími podmienkami do Dukly.
Ich športové osudy sa opäť stretli v roku 2013: Matej Tóth po desiatich rokoch prípravy s Jurajom 

INÍ SA SŤAŽOVALI, ON „MAKAL“

Benčíkom hľadal nový impulz aj – trénera. S po-
nukou oslovil Mateja Spišiaka a on ju prijal. Od 
1. októbra 2013 je o ciálne jeho tréner.
„Mám rád životné výzvy, preto som nezaváhal 
ani na moment. Rozhodnutie trénovať Maťa 
vôbec neľutujem. Tušil som, že to bude dobrá 
voľba,“ priznáva Matej Spišiak. „Od začiatku 
kariéry ho zdobila cieľavedomosť, nezlomná 
vôľa, trpezlivosť a poctivosť. Práve tieto vlastno-
sti dostali Mateja po rokoch na najvyššiu svetovú 
úroveň. Vždy som obdivoval jeho odvahu 
konfrontovať sa s lepšími a skúsenejšími chod-
cami. Takisto mi imponovalo, že kým ostatní sa 
sťažovali na kadečo – výstroj či zlé počasie – on 
poctivo a tvrdo makal, na nič sa nevyhováral. 

Čo prezradili 
tréneri?
Čo prezradili 
tréneri?

So športovcami intenzívne prežívajú 
ich radosti i sklamania. Často sú pre 

nich bútľavou vŕbou, či hromoz-
vodom v búrke emócií. Pre svojich 

zverencov sú neraz tútormi alebo 
najlepšími priateľmi. Ako vyzera-
jú naše olympijské tromfy očami 

svojich trénerov? Čo spolu doteraz 
prežili a čo očakávajú od spoločnej 

budúcnosti?
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J U R A J  S E D L Á K  o  D A N K E  
B A R T E K O V E J
Po tom, ako ukončil svoju misiu v Brne, začal 
skeetarsky tréner Juraj Sedlák na Slovensku 
pracovať v novembri 1997. V polovici roka 
1998 sa k nemu dostali i sestry Lenka a Danka 
Bartekové, ktoré ako trinásťročné na strelnicu 
doviedol ich otec.
„Dievčatá boli menšie a slabších postáv, museli 
sme začať opatrne,“ spomína Sedlák. Za ten čas 
z dievčat vyrástli krásne ženy a úspešné strelkyne. 
Lenkinu kariéru prerušili materské povinnosti, keď 
sa vydala za českého olympijského víťaza 
z Pekingu 2008 trapistu Davida Kosteleckého. 
Jej o tri minúty mladšia dvojička Danka sa však 
zahryzla do športu. Chystá sa na už na tretiu 
olympiádu, na tej londýnskej pred štyrmi rokmi si 
vystrieľala bronz. Zároveň sa stala aj najmladšou 
členkou Medzinárodného olympijského výboru.
„Danka je ideálny prototyp vrcholového športovca. 
Ženie ju túžba za víťazstvom. Neznáša prehry. 
Podriaďuje tomu všetko, celý svoj život. Súkromný 
i športový. Cieľ má jasný - vyhrávať a dosahovať 
čo najlepšie výsledky a úspechy,“ pokračuje 
Sedlák, ktorý si cení i jej vlastnosti v súkromí.
„Je veľmi charizmatická a dnes už dáma, ktorá je 
vysoko na úrovni vo vystupovaní i v komunikácii 
s ľuďmi.“
Sedlák a Barteková to na strelnici spolu ťahajú 
už šestnásť rokov. Počas dlhoročnej intenzívnej 
spolupráce sa trénerovi a jeho zverenkyni 
nevyhne ponorka.  
„Danka sa s niečím len tak neuspokojuje, aj keď 
má pocit, že je to v poriadku. Možno niekedy 

ŽENIE JU TÚŽBA ZA VÍŤAZSTVOM

rieši veci, ktoré by nemusela. To nás však spája na ceste k úspechu. Na strelisku sme vždy vedeli veci 
prispôsobiť a zladiť,“ zdôrazňuje Sedlák.
Po Dankinom bronze na olympiáde v Londýne o nej povedal, že je ako stroj, ktorý má všetko prepraco-
vané do detailov. Keď ide na vrcholné podujatie, musí byť presvedčená, že pre úspech urobila všetko. 
Pred začiatkom tejto sezóny trénera Juraja Sedláka vyradila na čas operácia – výmena bedrového k bu. 
„Päť mesiacov sme sa nevideli, pripravovala sa však sama a odviedla kus roboty,“ pokračuje tréner, 
ktorý sa po jej boku po pauze znova objavil v marci na Cypre.
„Danka bola začiatkom roka v Katare i na Cypre, svoje objemy si na tréningoch urobila. V apríli sme sa 
na Svetovom pohári v Riu de Janeiro snažili nasimulovať aj pobyt smerom k olympiáde. 
V prvej polovici júna nás ešte čakajú preteky Svetového pohára v San Maríne či zaujímavý Green Cup 
v Taliansku, kde sa bude strieľať na ešové terče so zeleným práškom. Sveťák  v Baku však vypustíme. 
Sústredíme sa na júlové majstrovstvá Európy v Lonate, ktoré budú pre nás druhou najvýznamnejšou 
súťažou v sezóne,“ zdôraznil Sedlák.

Nikdy si tréning neuľahčil. Často sme ho my, 
jeho tréneri, museli brzdiť, pretože bol schopný 
ísť neraz aj za hranice svojich možností.“
Spolupráca dua Spišiak – Tóth priniesla ovocie 
už v prvom roku. Na ME v Zürichu v auguste 
2014 získal Matej striebro na 50 km vo vynika-
júcom čase 3:36:21 h. O ďalších sedem mesiacov 
zašliapal v Dudinciach tretí najlepší svetový 
výkon histórie (3:34:38) a o ďalších päť sa 29. 
augusta 2015 stal v Pekingu majstrom sveta. 
„Maťo, hoci je veľká športová hviezda a má 
skúseností na rozdávanie, vždy sa spýta na 
názor aj iných. Nesmierne si na ňom cením, že 
je ochotný počúvať a vnímať ľudí okolo seba, 
nepresadzuje svoj pohľad na vec za každú cenu. 
Páči sa mi jeho odhodlanie, entuziazmus pre vec 
a optimizmus. Nehľadá výhovorky, prečo čosi 
neurobiť, ale vždy hľadá cestu, ako sa k tomu 
dopracovať. A to nás spája. Preto verím, že naša 
spolupráca ešte prinesie podobné úspechy ako v 
posledných dvoch rokoch.“
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P E T E R  L I K É R  o  O S Á D K E  Š T V O R K A J A K A  
Na vode ním už lomcovali kadejaké emócie. Ako tréner zažil eufóriu aj veľké sklamanie. 
Najväčšiu radosť prežíval určite pri tituloch majstrov sveta - s Erikom Vlčekom a Jurajom Tarrom v K2 
v roku 2014 v Moskve a so štvorkajakom minulý rok na svetovom šampionáte v Miláne. Po šiestej 
priečke štvorkajaka na olympiáde v Londýne sa zasa na brehu rozplakal ako malý chlapec.
Vlajkovú loď slovenskej rýchlostnej kanoistiky koučuje aj pred olympiádou v Rio de Janeiro bývalý 
komárňanský kajakár Peter Likér. V štvorkajaku sedia dvaja skúsení borci a Likérovi dobrí známi Erik 
Vlček a Juraj Tarr a dvaja nováčikovia – odchovanec nováckej kanoistiky Denis Myšák a reprezentant 
šamorínskeho klubu Tibor Linka.
„Robo Hagara a Martin Tesárik odviedli perfektnú prácu, pripravili špičkových pretekárov,“ pochváli na 
úvod kolegov Likér. Potom sa už pustí do charakteristiky štyroch chlapíkov s pádlom v ruke. 
„Denisa Myšáka som zaregistroval už skôr, Ľubo Hagara ho vodil na kvali kačné preteky už od šestnás-
tich. Je to skôr tichý chalan, ale vnímavý a na vode veľmi dravý. Nepoznám nikoho, kto by svoj prvý 

štart na seniorských majstrovstvách sveta pretavil 
v pozícii háčika vo víťazstvo. Iný by sa na jeho 
mieste možno, s prepáčením, posral.“   
S Erikom Vlčekom a Jurajom Tarrom viaže 
Likéra dlhoročné priateľstvo, na vode sa ich 
vzťah však mení na čisto profesionálny. „Erika 
som nikdy nepočul vysloviť vetu, že sa mu 
nechce. Človek ho skôr musí na tréningoch 
brzdiť. Je pilierom káštvorky s obrovskými 
skúsenosťami. Od začiatku sa mi s ním dobre 
spolupracuje, nikdy neriešil, že som mladší 
a dôveroval mi. Ďuro Tarr je obrovský bojovník. 
V rokoch 2009 až 2013 mal psychicky náročné 

J R J  o TEJOV  E ŠOV
Sto dní pred začiatkom OH 2016 v Rio de Janeiro bol jediným istým slovenským účastníkom olympij-
ských súťaží vo vodnom slalome kanoista Športového centra polície (ŠCP) Bratislava Matej Beňuš. Jeho 
tréner Juraj Minčík o ňom tvrdí, že je človek, pre ktorého je šport životným štýlom. 
„Matej je pre trénera výborný materiál . Vie, čo chce v športe dosiahnuť a cieľavedome za tým ide,“ 
konštatoval bronzový kanoista v C1 z OH 2000 v Sydney, ktorý bude po 16 rokoch opäť prežívať 
napätie počas vodnoslalomárskej súťaže pod piatimi kruhmi. 
Kým v roku 2000 bojoval o cenný kov v búrlivých valcoch olympijského kanála, tentoraz bude v pozícii 
kouča sledovať úsilie svojho zverenca. „Myslím si, že s Matejom sme si sadli  aj ľudsky, čo nám spo-
luprácu dosť uľahčuje. O mnohých veciach rozhodujeme spoločne,“ pokračuje 39-ročný Minčík. 
„Vždy si veľmi pozorne vypočujem Matejov názor, porovnáme ich s mojim a spolu nájdeme riešenie, 
ktoré akceptujeme obaja,“ priblížil základ fungujúcej spolupráce. Beňušov osobný tréner si pochvaľuje 
aj fakt, že jeho zverenec pochádza z vodáckej rodiny. A hoci už má vlastnú rodinu, stále má dostatok 
energie, aby bez problémov zvládol vysoké športové zaťaženie olympionika aj rodinného života. 
„Po spoločnej konzultácii o tréningu pred OH sme spolu dospeli k názoru, že v príprave nepotrebujeme 
meniť žiadne zásadné veci. Minulá sezóna nám ukázala, že ideme správnym smerom. Preto jedno z 
kľúčových rozhodnutí bolo, že do dejiska OH Maťo odcestuje na všetky prípravné kempy. Využijeme na 
maximum všetky šance, aby sme mohli trénovať na umelom kanáli v Riu,“ priblížil Minčík harmono-
gram predolympijskej prípravy svojho zverenca.
 „Vieme, že je dosť náročné na čas i nancie, aby sme každý mesiac od marca do júla cestovali do Bra-
zílie. Ale ak sa tam chceme presadiť, inú možnosť nemáme,“ dodáva Minčík. Matej Beňuš  ho najviac 

prekvapil tým, že už po troch nominačných 
pretekoch mal istú letenku do Ria. 
„Viem, že sme dokázali veľkú vec,“ priznáva 
rodák zo Spišskej Starej Vsi, ktorý minulý rok ako 
tréner dokázal to, čo sa mu počas kariéry nepo-
darilo ako pretekárovi. Vďaka Beňušovi nepustil 
päťnásobného olympijského medailistu v C1 Mi-
chala Martikána na šiestu olympiádu  „Matejovi 
som veril už od začiatku súbojov o Rio. Som rád, 
že na pretekoch nebojoval s menami ako Michal 
Martikán a Alexander Slafkovský. Bojoval sám so 
sebou – a za seba. A hoci sa zdalo, že súboj o Rio 
bol v jeho kategórii pomerne ľahký, zdanie klame. 
Aj keď Matej si olympiádu v Brazílii zabezpečil 
už po troch zo štyroch nominačných pretekoch, re-
alita bola tvrdá. Jazdil na hranici svojich možností. 
Išiel stále na hrane, lebo iba tak mohol v súboji s 
Martikánom a Slafkovským uspieť. Okamih, keď 
si vybojoval miestenku na olympiádu, bol pre mňa 
veľkým zážitkom. Splnili sme veľký cieľ, naplnili 
sme veľkú spoločnú túžbu.“ 

VIEM, ŽE SME DOKÁZALI VEĽKÚ VEC

AKO HOBIT MEDZI OBRAMI

O HN A 2 0 1 6C E S T A
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Čo prezradili 
tréneri?

R Ó B E R T  O R O K O C K Ý  o  J A N E  D U K Á T O V E J
Dlhoročný tréner kajakárky Jany Dukátovej Róbert Orokocký vníma svoju zverenkyňu ako absolútnu 
profesionálku, ktorá robí každú vec robí s maximálnym sústredením a na sto percent. Táto de nícia 
neplatí už dlhé roky iba na jej prípravu na vrcholné športové podujatia, ale aj na obyčajný život.
„Čo si na Janke ako skúsenej športovkyni najviac vážim? Predovšetkým  to, že ako erudovaná a šikovná 
baba dokáže hľadať riešenie na všetky otázky, ktoré ju ako mladého človeka zaujímajú tak dlho, kým 
ich nenájde. Dovtedy sa nimi zaoberá, kým to, čo potrebuje vedieť, nezistí. Jej výdrž v tomto smere je 
obdivuhodná," opísal Robert  Orokocký jej povestný ťah na bránku.  
„Táto jej bádateľská črta úzko súvisí s jej tvrdohlavosťou a cieľavedomosťou. Aj preto dokáže na sebe 
tvrdo a húževnato pracovať. Dokáže sa naplno venovať rozvoju svojej športovej výkonnosti. Robí to 
oveľa tvrdšie ako mnoho jej súperiek v štartovnom poli," zdôraznil osobný tréner majsterky sveta v K1 
žien na  MS 2006 v Prahe a  štvornásobnej víťazky dlhodobého seriálu pretekov Svetového pohára v 
kategórii K1 žien (2009 - 2011 a 2013). 
Športového riaditeľa Slovenského zväzu kanoistiky na divokej vode, ktorý je už dlhých pätnásť rokov 
jej osobný tréner, štíhla Bratislavčanka najmilšie prekvapila tým, že dva roky vytrvalo pátrala po 
koreňoch zdravotných problémov, ktoré ju v minulosti brzdili v športovom rozlete. A keď na ne prišla, 
ďalšie dva roky trpezlivo každý deň pracovala na tom, aby sa zo spomínaných problémov dostala. 
„Na to treba mať guráž i výdrž. Som rád, že Janka obe tieto vlastnosti v tých ťažkých časoch v sebe naš-
la," zdôraznil Róbert Orokocký a pokračoval: „Aj preto už dlhé roky patrí k absolútnej svetovej špičke. 
Príslušnosť k nej by tento rok chcela dokázať na olympiáde v Riu."
Práve prvá olympiáda na juhoamerickom kontinente najviac zamestnáva myseľ dvojice Orokocký – 
Dukátová. „Janka už vie, ako chutí olympiáda. Debut pod piatimi kruhmi zažila pred štyrmi rokmi v 
Londýne. Preto nie div, že v ďalších rokoch veľmi túžila po tom, aby si olympijskú skúsenosť zopakovala." 
A nie iba zopakovala, ale aj úspešne zložila reparát za nevydarenú nálovú jazdu v Londýne, ktorá vtedy 
28-ročnú Bratislavčanku obrala o medailu (skončila na 6. mieste). 
Aj preto sa usilovala na majstrovstvách Európy v Liptovskom Mikuláši vyhrať interný kvali kačný duel 
s dvojnásobnou olympijskou víťazkou z OH 2004 a 2008 Elenou Kaliskou. „Pred rozhodujúcim súbojom 
o letenky  do Ria som  jej zdôrazňoval, že nech sa počas tohto súboja bude diať čokoľvek, musí zostať na 
sto percent koncentrovaná na to, čo robí na vode. Tak ako to ona vie,“ dodal Orokocký.

obdobie bez medaily z vrcholného podujatia, no veril, že má ešte rezervy a dokázal to.“ 
Zadákom lode je Tibor Linka, podľa Likéra milovník kávy a šikovný kutil. „U neho platí, čo na srdci, to na 
jazyku. Niekomu by sa to možno nepáčilo, ale mne jeho úprimnosť a priamočiarosť vyhovuje,“ dodá tréner.
Peter Likér sa ujal štvorkajaka v náročnom období pred majstrovstvami sveta 2011 v Szegede, na ktorých 
mali Komárňania zabojovať o olympijské miestenky. V komárňanskej lodenici vládla dusná atmosféra 
– kon ikt medzi Michalom Riszdorferom a Erikom Vlčekom viedol k odchodu dlhoročného patróna K4 
Tibora Soósa, ešte pred ním sa rozlúčil s osádkou bývalý reprezentačný tréner Pavel Blaho. 
„Vedel som, že moja trénerská kariéra sa buď rozbehne alebo rýchlo skončí,“ vraví Likér.  Udalosti, ktoré 
nasledovali, sú známe. Štvorkajak vďaka štvrtému miestu v Szegede vybojoval miestenky do Londýna. 
Tréner Likér pri štvorkajaku zostal, Riszdorferovci už na olympiádu nešli.

Kde by bol teraz, keby sa pred piatimi rokmi ne-
začal so stopkami v rukách pravidelne pohybovať 
okolo komárňanských kajakárov? „Zaujímavá 
otázka. Možno vo väzení alebo v márnici a mož-
no v nejakej rme,“ vysvetľuje Likér. S úsmevom 
dodáva, že na niektorých spoločných fotogra ách 
s borcami zo štvorkajaka pôsobí trochu komicky. 
„Mám meter sedemdesiatšesť, oni takmer dva.“ 
Ako hobit medzi dobrými obrami. 

MÁ GURÁŽ I VÝDRŽ

25



26Čo prezradili 
tréneri?

B R A N I S L A V  S L A M K A  o  E R I K O V I  V A R G O V I
Keď na prvý tréning do tréningového strediska mládeže v Trnave niekedy v roku 1987 Vojtech Varga 
priviedol svojho jedenásťročného syna Erika, prvá rada trénerov malému chlapčaťu znela – A veľa papaj  
„Erik mal veľký talent a predpoklady. Jeho otec bol a stále aj je vynikajúci strelec, tie gény sú tam,“ 
spomína na začiatky spolupráce reprezentačný tréner trapistov Branislav Slamka. Práve on stojí pri 
Vargovej kariére takmer od začiatku.
Podľa neho je Erik perfekcionista aj v súkromí, túto vlastnosť prenáša i do športu. Snaží sa robiť veci 
do detailov, premakať ich, je veľmi precízny. „Čo sa týka jeho povahy, je egmatik, nič ho nedokáže 
rozhádzať. Keď ho však lepšie spoznáte, viete, že je dokáže byť aj sopka, ktorá občas vybuchne. Vie 
to tlmiť, ale keď je toho veľa, tak to dá najavo a dokáže si presadiť svoje. Na druhej strane je to veľký 
dobráčisko,“ pokračuje Slamka.
Nad tým, čím ho pokračovateľ známeho streleckého rodu zvykne nahnevať, musel tréner premýšľať 
dlhšie. „Vážnejší problém či spor sme nemali, na to si nepamätám. Na súťažiach ma však hnevá tým, 
že má zvyk urobiť všetko do detailu a na položku nastupuje až na poslednú chvíľu v posledných 
sekundách. Keď v roku 1996 na juniorských majstrovstvách Európy v Estónsku šiel strieľať nále, 
dobehol v poslednej chvíli. Má to na sekundy vyrátané. Až mám obavy, že sa niekedy preráta. Pamätám 
si, že vtedy skončil druhý za Talianom Massimom Fabbrizim, s ktorým bojujú doteraz.“  
Podľa Slamku je dobré, že sa Varga začiatkom roka vrátil do vrcholového strediska a zaradili ho do 
Športového centra polície Bratislava. „Určite tak má väčší pokoj na prípravu na olympiádu, nemusí sa 
zaťažovať inými vecami. Majstrom sveta sa dvakrát stal za podmienok, že osem hodín robil v práci a 
streľbe sa venoval popri nej.“
Strelecké nedostatky by na ňom tréner hľadal márne. „Má dokonalú techniku streľby, to sa týka aj kon-

centrácie. Pokiaľ sa dostane do nále, psychicky 
to zvláda a dokáže si udržať koncentráciu až do 
konca.“
Sezónu začal Erik v Katare, nasledovalo 
kondičné sústredenie v Kaprune. V pláne má 
absolvovať preteky Svetového pohára v San 
Maríne či v Baku. Na aprílových priamo v Riu 
chýbal pre chorobu. Júlový európsky šampionát 
v talianskom Lonate vypustí. „Napriek tomu, že 
v Lonate  vlani obhájil titul majstra sveta, keď vo 

nálovom rozstrele zdolal domácu legendu Gio-
vanniho Pelliela, táto strelnica mu nesedí. Osem 
rokov sa nej trápil a aj keď na nej získal zlato, nie 
je predpoklad, že by sa to zopakovalo. Pred Riom 
nechceme nič riskovať,“ vysvetľuje Slamka. 
S odpoveďou na otázku, či je v porovnaní s 
ďalšími jeho zverencami v trape Erik výnimočný, 
sa vynašiel: „Výnimočný je v tom, že má dva 
tituly majstra sveta  Medzi zverencami nerobím 
rozdiel. Všetci sú rovnakí, tí starší majú však iné 
postavenie.“ 6

FLEGMATIK 
A VEĽKÝ PERFEKCIONISTA
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Všetci dlhodobo patria do užšej či aspoň širšej svetovej špičky, v Riu de Janeiro by mali patriť 
medzi hlavné tromfy slovenskej výpravy – a zároveň všetci majú nad tridsať rokov.
Vysoký vekový priemer našej súčasnej špičky (nielen) v letných športoch bije do očí. A to ešte vybojo-
vanú miestenku nevyužije dvakrát strieborná olympionička v streľbe Zuzana Rehák Štefečeková (ročník 
1984), ktorá si v čase olympiády bude užívať materské povinnosti...
Ak sa bavíme o tých slovenských esách, ktoré patria do mladej či strednej generácie, voči uvedeným os-
trieľaným harcovníkom môžeme ako naše tromfy na OH 2016 – teda športovcov s reálnymi  šancami na 
umiestenie v elitnej osmičke, prípadne na medailu – postaviť len cyklistu Petra Sagana (1990), vodného 
slalomára Mateja Beňuša (1987), rýchlostných kanoistov Denisa Myšáka a Tibora Linku (obaja 1995), 
triatlonistu Richarda Vargu (1989), prípadne tenistku Dominiku Cibulkovú (1989).
Z uvedených našich elitných športovcov sú až siedmi úradujúci majstri sveta – E. Varga v trape, Tóth 
v chôdzi na 50 km, Sagan v cestných pretekoch jednotlivcov a osádka štvorkajaku Myšák, Vlček, Tarr, 
Linka na 1000 m trati. Okrem toho na vlaňajších ME 2015 získali striebro skeetarka Barteková a bronz 
singlkanoista Beňuš i pištoliar Tužinský, na Európskych hrách bol ešte strieborný ďalší pištoliar Kopp (a 
bronzový Tužinský). Tretí bol na ME aj vodný slalomár Málek, ktorý však o štart na OH v K1 na májo-
vých majstrovstvách Európy v Liptovskom Mikuláši (konali sa po našej uzávierke) bojoval v internom 
súboji s Halčinom a Grigarom.
Ak pri pohľade na naše tromfy berieme do úvahy aj výsledky v roku 2014, tak Vlček s Tarrom boli maj-
stri sveta a bronzoví na ME v K2 na 1000 m, bratanci Škantárovci v C2 bronzoví na MS a zlatí na ME 
(ich rivali bratia Hochschornerovci zase štvrtí na ME), Barteková bronzová na MS aj na ME, plus Tóth 
aj Hrašnová strieborní na ME.
Ako však vidno, ani medailisti z vrcholných súťaží rok či dva roky pred olympiádou nemusia mať štart 
v Riu istý... 6

Viete, čo majú spoločné strelci Erik 
Varga, Pavol Kopp, Danka Barteková 
a Juraj Tužinský, rýchlostní kanoisti 
Juraj Tarr, Erik Vlček a Peter Gelle, 

vodní slalomári Peter a Pavol Hoch-
schornerovci, resp. Ladislav a Pe-

ter Škantárovci, ako aj atléti Matej 
Tóth, Martina Hrašnová 

či Lucia Hrivnák Klocová?

KTO JE V KLUBE „30“ V ČASE OH
Danka Barteková                  31
Erik Varga  40
Pavol Kopp  37
Juraj Tužinský  31
Juraj Tarr   37
Erik Vlček   34
Peter Gelle  31
Jana Dukátová                        33
Peter Hochschorner 36
Pavol Hochschorner 36
Ladislav Škantár  33
Peter Škantár  34
Matej Tóth  33
Martina Hrašnová                    33
Lucia Hrivnák Klocová 32

Ťahajú nás 
najmä tridsiatnici
Ťahajú nás 
najmä tridsiatnici
SLOVENSKÉ TROMFY NA OH V RIU: JASNE BUDÚ 
PREVAŽOVAŤ VETERÁNI

P O S T R E H
Ľubomír Souček I foto TASR/Martin Baumann

27

▲ Kajakár Peter Gelle
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Slovenská olympijská kolekcia je v bielo-modro-červenom farebnom ladení. 
Našu národnú trikolóru dop ňajú čičmianske vzory. Tieto ľudové motívy 
SOV premiérovo odskúšal na oblečení našej výpravy na OH 2012 v Londý-
n e , pokračoval v tom aj na ZOH 2014 v Soči. Teraz v Riu de Janeiro budú 
čičmianske motívy využité doteraz najvýraznejším spôsobom.
Typické ornamenty sa objavujú aj v obrázku srdca v slogane Slovenského 
olympijského tímu Rio 2016 So srdcom dáme do toho všetko a s univerzál-
nym mottom SOV Sme jeden tím. 
„Olympiáda je pre väčšinu športovcov najväčší sviatok v kariére, preto 
reprezentujú s hrdosťou, ktorú najviac odráža práve symbol srdca,“  povedal 
prezident SOV František Chmelár.
Modely prezentovali tanečníci v pôsobivej hudobno-tanečnej šou v štýle 
brazílskej samby v kombinácii s modernou slovenskou ľudovou hudbou, 
ktorú ešte dop ňali bubeníci. Už predtým popoludní si ho mohli na vlastnom 
tele odskúšať niektorí naši olympionici.
„Je skvelé, že sa dokážeme prezentovať jednotne aj vizuálnou formou 
cez čičmiansky vzor, ktorý je pekný, tradičný a rozpoznateľný,“ povedala 
bronzová strelkyňa na skeet na OH 2012 v Londýne Danka Barteková, ktorá 
sa spolu s rýchlostnými kanoistami Jurajom Tarrom a Erikom Vlčekom 

podieľala na výbere dizajnu oblečenia. Vlaňajší majster sveta v chôdzi 
na 50 km Matej Tóth si dizajn oblečenia tiež pochvaľoval: „Vizuálne je to 
veľmi dobré, čo sa týka čičmianskych vzorov aj farieb. Myslím si, že bude-
me veľmi ľahko identi kovateľní a to je hlavné.“
Varianty oblečenia sú určené na rôzne účely – na sľub výpravy do rúk 
prezidenta SR Andreja Kisku (uskutoční sa 23. júla), ďalej na otvárací 
ceremoniál OH (bude 5. augusta večer brazílskeho času, u nás až po polnoci 
na 6. augusta), na stupne víťazov a na pohyb v Olympijskej dedine v Riu 
de Janeiro, resp. na voľný čas. Jednotlivé súčasti kolekcie sú navzájom 
kombinovateľné.
Našej olympijskej kolekcii dominuje značka Dare2b spoločnosti Regatta – 
Generálneho partnera SOV. Výtvarníčka Michala Bednárová zo spoločnos-
ti Puojd pre športovcov navrhla efektné ponožky s čičmianskymi vzormi 
v modrej a červenej farbe, Andrea Sevaldová z Aidastyle zase štýlové 
legíny. Zaujímavosťou sú unikátne kompresné podkolienky so slovenským 
znakom od spoločnosti Aries. Topánky na sľub do rúk prezidenta SR aj na 
otvárací ceremoniál OH dodala spoločnosť Gabor. Slovenské farby 
na celej kolekcii dop ňajú aj brazílske na rámoch okuliarov Bollé od rmy 
Regina Import. 6

P r e s n e  1 0 0  d n í  p r e d  s l á v n o s t n ý m  o t v o r e n í m  H i e r  X X X I .  o l y m p i á d y  v  b r a z í l s k o m  R i u  d e  J a n e i r o  
 2 . apríla večer  Slovenský olympijský výbor o ciálne predstavil oblečenie našej olympijskej 

výpravy. Odohralo sa to v rámci Olympic ashion Sho  v bratislavskej budove ústredia Slovenskej 
sporiteľne, a.s.  lavného partnera SOV.

PÔJDEME 
DO RIATAKTO

NAŠA OLYMPIJSKÁ VÝPRAVA 
V BIELO-MODRO-ČERVENÝCH FARBÁCH 

A S ČIČMIANSKYMI VZORMI

Ľubomír Souček | foto SOV, Ján Súkup

M Ó D AO L Y M P I J S K Á
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 Pánske aj dámske oblečenie určené na stupeň víťazov predviedli na Olympic Fashion Show tanečníci.
 Rôzne podoby voľnočasového oblečenia našej výpravy, aj na pohyb v Olympijskej dedine.

 Olympionici sľubujú, že so srdcom do toho v Riu dajú všetko. Zľava triatlonista Richard Varga, špor-
tová gymnastka Barbora Mokošová, strelkyňa Danka Barteková, atlét Matej Tóth, rýchlostný kanoista 

Peter Gelle, atlétka Martina Hrašnová, strelec Erik Varga a v pokľaku atlét Marcel Lomnický.

 Richard Varga a Peter Gelle vo voľnočasovom 
oblečení a Matej Tóth v oblečení na stupne víťazov.

 Danka Barteková a Matej Tóth v oblečení 
na otvárací ceremoniál OH.
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B R A Z Í L I A

Krajina
futbalu, samby a kávy

Každý rok sa tam koná najväčšia párty na svete, kávu tam nielen pestujú, ale aj 
pijú vo veľkom a viac letísk na svete nájdete už len v USA. Olympijské hry hostí 
krajina, ktorú charakterizuje pestrá rozmanitosť územia aj jej obyvateľov. 
Čo tvrdia o Brazílii turistické príručky a ako vnímajú Brazílčanov Slováci, ktorí tam 
našli druhý domov?

Aká je Brazília, 
akí sú Brazílčania?

Z dažďového pralesa do bielej púšte, od hrmiacich vodopádov do milióno-
vých metropol. A stále v jednej krajine.
„Len málokde sa vidí koexistencia takej rozmanitosti na jednom mieste 
ako v Brazílii. Je to fascinujúce,“ vysvetľuje Ditta Dolejšiová, rodáčka z 
Bratislavy, ktorá žila v Brazílii (prevažne v Riu) osem rokov a momentálne 
trávi na Slovensku materskú dovolenku.
Brazília je piata najväčšia krajina na svete s rozlohou 173-krát väčšou 
ako územie Slovenska. Pri potulkách po nej sa dá natrafiť ozaj na všetko. 
Postupne sa mení klíma, príroda, ľudia, hudba, chute, zvyky, napätie v 
zásuvke i pohľad von oknom. 
„Rio Grande do Sul i Santa Catarina sú štáty s prevažnou väčšinou európ-
skych prisťahovalcov. V Riu, Sao Paule či v Espiritu Santo je to pomiešané 
približne pol na pol. Smerom na severovýchod to tmavne. Napríklad Bahia 
má len asi desať percent obyvateľov, ktorí nie sú čierni alebo Indiáni. 
Dobré na tom je, že každý si v krajine nájde, čo sa mu páči,“ dodáva ďalší 
brazílsky Slovák Juraj Vajda, ktorý má Riu de Janeiro hostel a podniká.
Prví turisti prišli do Brazílie už 1. januára 1502, ako súčasť portugalskej 
prieskumnej výpravy, ktorú viedol André Gonçalves. Miesto, kde zakotvila 
jeho flotila, nazval Rio de Janeiro (Januárová rieka). Keď sa ukázalo, že 
rieka je v skutočnosti zátoka, neskôr ju premenovali na Guanabara. A Rio 
de Janeiro sa stalo hlavným mestom.

rásne ženy a rýchli muži
Vitajte v Brazílii, v najväčšej krajine Južnej Ameriky, kde sa rodia krásne 
ženy a rýchli muži. 
Ten, kto pravidelne sleduje svetové súťaže krásy, sotva ho prekvapí, že v 
rebríčku najlepšie platených supermodeliek podľa magazínu Forbes už roky 

kraľuje Brazílčanka Gisele Bündchenová a v najlepšej desiatke figurujú 
ďalšie dve jej krajanky – Adriana Limová a Alessandra Ambrosiová. Bünd-
chenová vkročila na svetové móla koncom 90. rokov, zaujala aj Hollywood 
a randila s Leonardom di Caprio. Ďalšie brazílske krásky už v šoubiznise 
neprerazili. Jedným z dôvodov je podľa odborníkov aj ich silný portugalský 
akcent. 
Bez portugalčiny sa v Brazílii nezaobídete. Napriek tomu, že krajina je 
rajom pre turistov, znalosť cudzích jazykov je chabá. „Štátne školy nemajú 
vysokú úroveň a hoci tu je aj veľa súkromných, hocikto si ich nemôže 
dovoliť,“ tvrdí Katarína Chládeková, Zvolenčanka, ktorá žije štyri roky 
v Riu de Janeiro.
Fanúšikovia formuly 1 s prehľadom vysypú z rukáva mená slávnych 
pilotov ovenčených titulmi majstrov sveta (Ayrton Senna, Nelson Piquet a 
Emerson Fittipaldi), ale aj ďalších popredných jazdcov (Rubens Barrichel-
lo, Felipe Massa). 
Športom číslo jeden je však v krajine pochopiteľne futbal. A nielen špor-
tom. „Futbal je v Brazílii náboženstvom. Môžete sa o ňom baviť všade. V 
taxíku, v rade na nákup, v práci, aj medzi priateľmi," hovorí Ditta Dolejšio-
vá. Brazílčania dominujú v počte majstrovských titulov, ale ich posledný z 
piatich triumfov sa zrodil ešte v roku 2002. 
Pred dvoma rokmi hostili turnaj na domácej pôde a museli stráviť trpkú se-
mifinálovú prehru 1:7 s Nemeckom. Brazílske médiá vtedy písali o veľkom 
ponížení, či o najväčšej hanbe v histórii.

ávový líder
Najznámejším brazílskym exportným artiklom však nie sú šikovní futba-
listi, dlhonohé manekýnky ba ani ropa, ale – káva. Podľa legendy vďačí 

Boris Vanya | foto TASR / AP
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▲ Rio zápasilo v minulosti s vysokou kriminalitou.
▼ Zber kávových zŕn v brazílskom štáte Minas Gerais.

Brazília za túto cennú komoditu šarmu portugalského dôstojníka Francisca de 
Melo Palhetu. Ten mal v roku 1727 urovnať hraničný spor v susednej Francúz-
skej Guyane, ale popri tom splnil aj druhú náročnú misiu. Najskôr si získal srdce 
guvernérovej manželky, ktorá mu potom venovala kyticu kvetov s ukrytými kávo-
vými semenami. Tie potom prepašoval do Brazílie.
Pestovanie kávy sa rýchlo rozšírilo a v polovici 19. storočia už bola Brazília 
najväčším producentom kávy. Tento boom priniesol však krajine oveľa viac – že-
lezničnú infraštruktúru, rozvoj bankovníctva a priemyslu všeobecne. 
História pestovania kávy však mala aj tienistú stránku, ktorou bolo otroctvo. Na 
prácu na kávových plantážach priviezli do Brazílie pol milióna otrokov. Po zrušení 
otroctva ich postupne nahradili imigranti z Európy. V roku 1920 pochádzalo 80 % 
svetovej produkcie kávy z Brazílie, dnes je to podstatne menej (asi 30 %), ale Brazí-
lia je naďalej lídrom. 
Najväčšie kávové plantáže sa nachádzajú najmä v juhovýchodných štátoch ‒ Mi-
nas Gerais, Sao Paulo a Paraná, kde ponúkajú životné prostredie a celková klíma 
tie najvhodnejšie podmienky na pestovanie najlepších kávových zŕn.
Brazílčania však nie sú len najväčší exportéri, ale aj konzumenti kávy. Každý 
z nich vypije ročne priemerne takmer 80 litrov tohto nápoja.

arneval je vyznanie slobody
Nádherné kostýmy, farby, alegorické vozy a sexy tanečnice vlniace sa v rytme 
samby. Mnohí tvrdia, že brazílsky karneval je najväčšia šou na svete. 
Najpopulárnejší sa koná každoročne v Riu a zabávajú sa na ňom milióny ľudí, 
medzi nimi veľký počet zahraničných návštevníkov. Veľkolepé predstavenie sa 
odohráva na Sambadróme ‒ pomyselnom veľkom javisku dlhom 800 metrov. 
„Väčšina ľudí z miest, kde sa karneval koná, si ho užíva. Berú ho ako vyznanie 
slobody ‒ hudbou, tancom a maskami. Karneval nie je len o školách samby a o ich 

predstavení. Po uliciach pochodujú aj takzvané karnevalové bloky, 
teda skupiny ľudí, ktorí sa dohodnú, že sa zapoja do sprievodu na 
nejakú tému. Existujú tradičné bloky, ktoré fungujú stáročia a majú 
svoju vlajku, emblém alebo pieseň, ale aj spontánne, ktoré vzniknú 
vďaka nejakej udalosti," vysvetľuje Ditta Dolejšiová.

rajina so srdcom
V Brazílii žije vyše 200 miliónov obyvateľov. Akí sú Brazílčania? 
A na čo si v krajine najťažšie zvykali tamojší Slováci?
„Brazílčania sú veľmi srdeční a milí. Bola som tu iba rok, ale keď 
som sa s niekým stretla, tak ma vyobjímal ako dlhoročnú známu. V 
začiatkoch mi to veľmi pomohlo. Žila som v Taliansku, Švajčiar-
sku, Írsku či Anglicku, ale Európa mi pripadala chladná. Naopak, 
Brazília na mňa zapôsobila ako krajina, ktorá má srdce," hovorí 
Katarína Chládeková, ktorá pracuje v Riu ako cestovná sprievodky-
ňa. Všimla si však aj iné veci.  
„Brazílčania milujú plážový rytmus, ale aj pracujú plážovým tem-
pom – osobitne to platí najmä v Riu. Čo sa dá urobiť za týždeň, trvá 
im štyri. V Riu vám do očí udrie prezamestnanosť. Majú tu člove-

▲ Futbal je vášeň, pre mužov i ženy.

FAKTY O BRAZÍLII
Federatívna republika
ROZLOHA: 8 511 965 km² 
POČET OBYVATEĽOV: 201 miliónov
HLAVNÉ MESTO: Brasília
NAJVÄČŠIE MESTO: Sao Paulo
JAZYK: Portugalčina
VLAJKA: Zelené pole znázorňuje zelené pralesy, žltý kosoštvorec 
diamanty a hviezdna zemeguľa štáty federácie 
MOTTO: Ordem e Progresso (Poriadok a pokrok)

Rio zápasilo v minulosti s vysokou kriminalitou.
▼ Zber kávových zŕn v brazílskom štáte Minas Gerais.Zber kávových zŕn v brazílskom štáte Minas Gerais.
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SLÁVNI ŽIJÚCI BRAZÍLČANIA
GISELE BÜNDCHENOVÁ
V mladosti chcela byť profesionálnou volejba-
listkou, ale preslávila sa na móle. Od roku 2004 
je najlepšie platenou modelkou na svete a patrí 
medzi najbohatšie ženy v zábavnom priemysle. 
Zahrala si tiež vo vedľajších úlohách v komédii 
Taxi či v romantickej dráme Diabol nosí Pradu.

PELÉ
Celým menom Edson Arantes do Nascimento, 
bývalý futbalista, často označovaný za najlepšie-
ho hráča všetkých čias. S Brazíliou získal tri tituly 
majstra sveta (1958, 1962, 1970). V kariére strelil 
1284 gólov. So 77 gólmi je dodnes najlepším 
strelcom brazílskej reprezentácie.

FERNANDO MEIRELLES 
Režisér a filmový producent (na snímke so slo-
venskou herečkou Gabikou Marcinkovou) známy
najmä vďaka filmu Mesto bohov z roku 2002,
ktorý získal vo svete viacero ocenení i nomináciu
Filmovej akadémieza najlepšiu réžiu. Pozitívny
ohlas vzbudilaj jeho ďalší film Nepohodlný (štyri
nominácie Filmovej akadémie a soška Oscara 
preherečku Rachel Weiszovú)

ADRIANA LIMOVÁ
Modelka a herečka. Do sveta modelingu ju kata-
pultovalo v pätnástich rokoch víťazstvo v súťaži 
Supermodel of Brazil. Preslávila sa najmä prácou 
pre značku spodnej bielizne Victoria's Secret. V 
roku 2015 bola podľa magazínu Forbes druhou 
najlepšie platenou modelkou s ročným príjmom 
9 miliónov dolárov.

NEYMAR
Celým menom Neymar da Silva Santos Júnior. 
Futbalový útočník, považovaný za jedného z 
najtalentovanejších hráčov sveta. Hviezda FC 
Barcelona a národného tímu vyniká technikou, 
zrýchlením i zakončením. Až do svojho zranenia 
vo štvrťfinále bol ťahúňom Brazílie na MS 2014.

PAULO COELHO
Spisovateľ, jeden z najznámejších svetových au-
torov. V roku 1999 dostal prestížnu cenu Crystal 
Award, ktorú udeľuje Svetové ekonomické fórum. 
Jeho najslávnejší román Alchymista preložili 
do vyše 80 jazykov. Na celom svete sa predalo 
viac než 200 miliónov jeho kníh, čo ho pasuje 
za najpredávanejšieho autora v portugalskom 
jazyku v histórii.

ka, ktorý vám podá parkovací lístok, asistentov 
na benzínových pumpách alebo vo výťahoch, 
kde stláčajú gombíky."
„Brazília je plná konfliktov a napätia, ale na 
pláži rozdiely splývajú. Na základe mojej 
skúsenosti tvrdím, že Brazílčania majú vyvinuté 
sociálne cítenie a kde môžu, pomôžu iným. Ani 
v najťažších situáciách nestrácajú zmysel pre 
humor. Schopnosť smiať sa je pre nich charakte-
ristická,“ tvrdí Ditta Dolejšiová.
Pár postrehov pridal aj Juraj Vajda. „Na Brazíl-
čanoch sa mi páči, akí sú bezprostrední a komu-
nikatívni, nemajú problém osloviť kohokoľvek, 
čo turistov fascinuje. A čo ma zaskočilo? Raz 
som bol v autobuse svedkom scény, ako otec 
vzal papierik od syna a vyhodil ho von oknom. 
Syn protestoval, že to nebolo správne, ale otec 
mu jednoducho odvetil, že niekto príde a uprace 
to. Ako je možné, že nikto v autobuse nezare-
agoval? Brazílčania sa boja v takomto prípade 
ozvať asi v obave, že ich niekto zastrelí. Ja som 
to skúsil niekoľkokrát ‒ slušne a s úsmevom, a 
nikdy ma nikto nezastrelil.“

etreba sa báť
V ťažkej situácii sa ocitol hostiteľ olympijských 
hier aj v tomto roku. Ekonomický rast a poli-
tická stabilita, ktorými sa Brazília pýšila v roku 
2009, keď Rio de Janeiro zvolili za dejisko hier, 
sú už dávno minulosťou. Krajinou lomcuje jeden 
korupčný škandál za druhým a do ulíc vyrazili 
milióny nespokojných demonštrantov, ktorí 
protestujú proti rozkrádaniu štátnej kasy. Imidžu 
Brazílie určite nevylepšili ani správy o šíriacom 
sa víruse zika.
„Zika sa vyskytuje v Brazílii už pár rokov, prišla 
z Afriky. Osobne nepoznám nikoho, kto by sa 
ňou nakazil a myslím si, že nepredstavuje veľkú 
hrozbu pre verejné zdravie. Cesty do Ria sa 
netreba báť, fanúšikov z Európy poteší aj pokles 
kurzu brazílskej meny, realu. Brazília má svoje 
čaro a určite stojí za to ju spoznať,“ dodáva 
Ditta Dolejšiová. 6

B R A Z Í L I A
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   Čo Európana najviac prekvapí na Brazílii a Brazílčanoch?
Takisto, ako sa nedá veľmi zovšeobecniť „Európan“, nedá sa ani „Brazíl-
čan”. Brazília je obrovská krajina, jej obyvatelia rozmanití. Možno vás za-
skočí, akí sú Cariocas (tak si hovoria obyvatelia Ria) bezstarostní a spoločen-
skí. V Riu zrejme prekvapí precízne organizovaná doprava (pre nás chaos), aj 
to, ako rýchlo sa ocitnete z veľmi dobrej štvrte vo veľmi zlej. 

   Na čo ste si doteraz v Brazílii nezvykli?
Napríklad na to, že Brazílčania neberú veľmi vážne dohody a sľuby. Kultúra 
Brazílčanov je veľmi individualistická, ide iba o nich a ich najbližšiu rodinu. 
Aj u nás kedysi vravelo, že kto nekradne, okráda rodinu. Tu je korupcia 
zakorenená na všetkých úrovniach a niekedy ju dokonca štát podporuje ne-
zmyselnými zákonmi. Pre tých čestných Brazílčanov, lebo aj takých máme, 
je to veľká skúška trpezlivosti a hodnôt.

   Ako zmenil krajinu a špeciálne Rio de Janeiro fakt, že hostili majstrovstvá 
sveta vo futbale a v auguste sa tu uskutočnia olympijské hry? 
Olympiáda je podľa mňa oveľa väčšia udalosť. Pred MS vo futbale sa po-
stavilo, alebo vylepšilo zopár predražených štadiónov a hotovo. Akcia sama 
osebe mi aspoň v Riu pripomínala dlhší karneval. Pre olympiádu sa v Riu 
postavilo alebo ešte stavia asi 20 športovísk a 10 štrukturálnych stavieb ako 
je metro či nové cesty, aj sa obnovuje prístavná štvrť. Počet hotelových lôžok 
sa zdvojnásobil. Napríklad v roku 2011 bolo 140 hostelov a teraz ich je asi 
600. Náš hostel Lisetonga figuroval vtedy aj teraz na Trip Advisore v top 10, 
ale konkurencia je tvrdšia.  

   Ako by sa dalo popísať sociálne rozvrstvenie spoločnosti? 
Asi nikoho neprekvapím, keď poviem, že sú tu veľké kontrasty. Vláda 
definuje strednú vrstvu tak, že je veľká na papieri, ale keď sa pozrieme na 

jej životný štandard, tak sa dá len ťažko porovnať so strednou vrstvou na 
Slovensku.  Zakladné produkty sú veľmi lacné, napríklad ryža a fazuľa, ale 
mnoho vecí, ktoré na Slovensku považujeme za bežné, sa tu vnímajú ako 
luxus a sú troj až štvornásobne drahšie ako na Slovensku alebo v USA.  Dô-
vodom sú clá, dane a ,custo brasil’ ciže cena za brazílsky systém. Tak naprí-
klad každý obchod musí mať dvojnásobok zamestnancov, lebo nikdy neviete, 
ktorá polovica nepríde, ale nemôžete ich vyhodiť, lebo zákonník práce je pre 
zamestnávateľov taký tvrdý, že by naň bol hrdý aj Karl Marx.

   Na čo sú Brazílčania najviac hrdí?
Na toto som sa pýtal kolegov, ktorí odvetili, že na jedlo, pohostinnosť a 
ľudské teplo....

   V súvislosti s Riom sa často spomína vysoká kriminalita. Nastal v tomto 
smere v posledných rokoch nejaký pokrok? 
Myslím si, že áno, už sa tu tak často nestrieľa a ani tanky už neboli dlho v 
uliciach. Drobný pouličný zločin a prepady s pištoľou či nožom sú ešte cel-
kom bežné, ale hlavná rada znie nechodiť do prázdnych miest, kde nikto nie 
je a ak vás prepadnú, tak bez rečí a veľmi pomalými pohybmi odovzdajte, o 
čo vás požiadajú. Za tie roky, čo som tu, sa mi však nič podobné nestalo.

   Posledné správy médií o Brazílii sa venovali okrem vírusu zika a politickej 
krízy najmä ekonomickej recesii. Ako sa prejavuje na živote Brazílčanov?
Brazília dováža veľa základných vecí, ako napríklad múku, ale aj lieky, a 
platí za ne v dolároch, takže keď hodnota dolára v porovnaní s realom stúpla 
v roku 2015 takmer o 50 %, premietlo sa to do cien všetkých produktov. Ľu-
dia upravili svoje nákupné zvyky, kupujú viac kuraciny a menej hovädzieho, 
viac sa pije doma a menej na ulici. Ale piť sa neprestalo, tak zle tu na tom 
ešte nie sme... 6

Brazílčania
sú hrdí na jedlo a ľudské teplo

Do Brazílie odišiel Bratislavčan Juraj Vajda z Barcelony ako audítor pracujúci pre 
renomovanú svetovú fi rmu. Dnes má v Riu de Janeiro hostel a fi rmu Happy Moto, 
ktorá turistom ponúka prenájom skútrov. Okrem toho je hrdý iniciátor projektu 
Mural Babilônia, pôsobivej mozaikovej výzdoby v štvrti Leme. Rio de Janeiro už 
považuje za svoj domov, mesto, kde sa rozhodol žiť.

Juraj Vajda s priateľkou
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H O S T R E V U E
Pavol Kubiš, denník Šport | foto Ján Súkup, TASR - Michal Svítok, archív E. Vargu

34
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^ S manželkou Patríciou a synom Christoferom.
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AJ STRELEC 
POTREBUJE 

DOZRIEŤ

  Erik, spomeniete si, koľko zbraní ste počas svojej doterajšej kariéry vymenili?
„Pokiaľ dobre rátam, tak osem.“

  Sortujete ich na obľúbené a menej obľúbené? Máte medzi nimi svoju srdcovku?
„Nie, nedelím ich podľa obľúbenosti. Ku každej som mal istý citový vzťah, s každou som získal nejaký strelecký titul. 

ažšie srdce mám možno na jednu, s ktorou som sa v začiatkoch natrápil viac a nesadla mi tak, ako som si predstavoval.“ 

  Hovorí sa, že strelec potrebuje rok, pokiaľ si na každú novú zbraň zvykne. Stane sa, že keď sa mu s niektorou nedarí, 
tak na ňu zanevrie?
„Medzi skúsenými strelcami je to inak. Technické veci sa dajú vyladiť. Nemôžete hľadať vinu v zbrani, ale skôr v 
strelcovi. Časom prídete na to, kde je pes zakopaný.“

  Pamätáte si na svoju prvú brokovnicu?
„Dostal som ju ako desaťročný od otca. Bola to Brno-Super, vyrobili ju v českej zbrojovke. Otec mi ju dal, pretože si 
kúpil novú ruskú. V tom období však veľa na výber nebolo. Strieľal som s ňou asi do štrnástich rokov.“

  Koľko stála vaša najdrahšia zbraň?
„Mal som drahšie i lacnejšie modely, najdrahšie sú tie posledné Perazzi M 2000 3. Ich cena sa pohybuje od 13 000 
do 15 000 eur. Sú však od nej aj omnoho drahšie brokovnice. Ja som s týmto modelom spokojný. Samotná pažba stojí 
okolo 1 500 eur, cenu ovplyvňuje i kvalita dreva. Celková cena sa líši podľa modelu zbrane a náročnosti strelca.“

Trap považujú za kráľovskú 
brokársku disciplínu. Jej úradujúcim 

svetovým kráľom je Slovák Erik Var-
ga. V období medzi olympiádami 

v Londýne 2012 a tohtoročnou 
v Riu de Janeiro totiž z troch 

svetových šampionátov triumfoval 
na dvoch. Onedlho 40-ročný rodák 

zo Šale bol majstrom sveta medzi 
juniormi i seniormi, v oboch 

kategóriách rovnako aj majstrom 
Európy. V roku 2013 sa stal 

celkovým víťazom Svetového pohára.
Jediné, čo mu v medailovej zbierke 

chýba, je olympijský kov.

  Akú najdrahšiu zbraň ste videli a kde?
„Zbraň sultána z emirátov. Cena môže 
rádovo narásť i tým, že je obložená 
zlatom. Aj na Slovensku je zopár ľudí, 
ktorých zbrane stoja v obchode okolo 
23 000 až 28 000 eur.“

  Na koľko vyjde kompletná výbava 
trapistu?
„Ak nerátam strelivo a iné, tak s 
pažbou na mieru, vestou či puzdrom na 
zbraň aj na 17 000 eur. Hovoríme však 
už o výbave pokročilejšieho strelca. 
Najdrahšia je zbraň.“

ERIK 
VARGA



36 ERIK VARGA

ERIK VARGA

ERIK VARGA

  Pokiaľ by ste nestrieľali trap, v ktorej streleckej disciplíne by ste si verili 
najviac?
„V dvojitom trape, ktorý má najbližšie k trapu. V začiatkoch, keď ju zaviedli, 
som v nej strieľal aj ja. Na juniorských ME 1996 v Tallinne som v nej s druž-
stvom získal bronz, v individuálnej súťaži som po rozstrele skončil štvrtý. Ča-
som sa však v každej disciplíne začali presadzovať špecialisti. Venovať sa obom 
disciplínam naraz aj medzi seniormi by v mojom prípade šlo na úkor trapu. A 
tak som sa dvojitého trapu vzdal.“ 

  V čom je trap ťažší alebo ľahší v porovnaní napríklad s takým skeetom?
„Trap považujú za kráľovskú disciplínu aj preto, že bola prvá. Začali ho strieľať 
bohatší gró , dostal sa skôr do olympijského programu. Veľakrát sa už polemi-
zovalo, ktorá disciplína je ťažšia. V trape napríklad neviete, ktorým smerom, 
v akom uhle a v akej výške terč vyletí. V skeete naopak viete, či vám vyletí z 
vysokej alebo nízkej veže, letí v rovnakej dráhe a výške. V trape si zbraň zalícu-
jete a pripravíte sa, skeet je ťažší v tom, že ju nemáte zalícovanú. Spomenul som 
iba základné rozdiely. Každá disciplína má svoje špeci ká, ťažko sa to takto 
hodnotí. Záleží aj na nadaní strelca.“

  A pokiaľ by sa v jednej disciplíne stretli trapisti a skeetari?
„Každoročne koncom roka organizujeme spoločné preteky v Trnave alebo 
v Sielnici, na ktorých si v oboch disciplínach meriame sily. Tam sa slová o 
ľahkosti rozplynú. Každá disciplína má svoje chytáky, ktoré treba natrénovať. V 
súčasnosti má prednosť úzka špecializácia. Takých, ktorí dokážu na vrcholných 
súťažiach strieľať trap i skeet, by som porátal na prstoch jednej ruky.“ 

  Myslíte si, že by ste sa presadili aj v inom športe ako v streľbe?  
„Nezamýšľal som sa nad tým. Myslím si, že pokiaľ by mi bolo určené presadiť 
sa v niečom inom, tak ma cesta zavedie k inému športu. Zaviedlo ma to však 
k streľbe. Doplnkovo rád plávam či hrám stolný tenis. V doraste som hrával 
futbal, ale nechytilo ma to. Podstatne viac ma bavila streľba.“ 

  Aké boli vaše strelecké začiatky?
„U nás sa streľba dedila. Mňa do nej zasvätil otec. Už ako chlapec som s ním a 
s dedkom chodieval na preteky. Bolo to ešte na okresnej úrovni. Veľmi sa mi to 
však zapáčilo a nevedel som sa dočkať, keď budem mať príležitosť zastrieľať si. 
Spočiatku mi otec dovolil páliť iba zo vzduchovky na terč. Asi keď som mal de-
sať rokov, tak mi na tréningu na strelnici v Abraháme dal vyskúšať desať terčov. 
Bol to pre mňa veľký zážitok. Postupne ma s týmto športom zoznamoval.“

  Streľba má aj z bezpečnostných dôvodov svoje pravidlá a limity.
„Je to veľká záťaž na chrbticu, preto sa začína strieľať až vo veku desať-dva-

násť rokov. Dieťa je v tomto veku ešte vo vývoji a najmä chrbtica dostáva 
zabrať. Treba dbať na kompenzačné cvičenia a regeneráciu. Keď som začínal, 
strieľali sme s 32-gramovými nábojmi, čo znamená tvrdší výstrel. Teraz sú 
síce 24-gramové, ale ani to nie je špás.“

  Do veku, keď ste začínali so streľbou, sa teraz blíži aj váš syn Christofer. 
Zasväcujete ho už pomaly do rodinnej tradície?
„V októbri bude mať desať rokov. Pušku pozná, už si vystrelil i z brokovni-
ce, ale iba s mojou pomocou, keď som mu ju držal. Aj keď má po rodičoch 
streľbu v génoch, manželka vraví, že strelec zrejme nebude. Zopárkrát ho 
vzala so sebou na tréning a vyskúšal si strieľať aj zo vzduchovej pušky. Tešil 
sa, dokonca si priniesol domov i terč, do ktorého triafal. Strelnice či streľbu 
však nevyhľadáva. Ale ak sa mu to v budúcnosti zapáči a vyberie si takúto 
cestu, budeme ho podporovať.“ 

  Pamätáte si na svoju prvú súťaž?  
„Prvé dedinské súťaže som absolvoval ako 11-ročný, bolo to na desať terčov. 
Niečo som aj povyhrával. Prvé vážnejšie preteky boli pre mňa Grand Prix 
Trnava v roku 1989. Ako trinásťročný som tra l 88 zo 100 terčov a skončil som 
druhý. Väčšie súťaže som začal strieľať v roku 1990, rovnako aj ligu.“

  Kde ste absolvovali svoje premiérové preteky v zahraničí?
„Bolo to na juniorských ME 1992 v Istanbule, kde sme ešte ako družstvo 
ČSFR získali spolu s Ji ím Bílekom a Davidom Kosteleckým zlato. Medzi 
jednotlivcami som skončil siedmy.“

  Kostelecký získal zlato na olympiáde v Pekingu 2008, so Slovenskom je 
prepojený aj tým, že jeho manželkou je o tri minúty staršia zo skeetarských 
dvojičiek Bartekových – Lenka.
„David je elitný strelec, dá sa s ním baviť na rovinu. V Pekingu som mal z jeho 
úspechu veľkú radosť. I keď sme súperi, doprajeme si. Veď sme spolu začínali.”

  Ako junior ste zažili federálnu éru a s Čechmi udržujete dobré kontakty…
„ no, ale na druhej strane sa rozdelením republiky nám Slovákom otvorili 
nové možnosti. Môj otec v československej reprezentácii zažil, že boli upred-
nostňovaní Česi. Dnes je konkurencia veľmi silná. Ani si neviem predstaviť, 
ako by vyzeral spoločný tím.“

  Kto bol váš prvý tréner?
„Môj otec, vštepoval mi základy. Jedenásťročný som sa dostal do tréningo-
vého strediska mládeže v Trnave, kde boli tréneri Pavol Kaššák a Branislav 
Slamka. Kaššák mal pod dohľadom začiatočníkov, Slamka vrcholových strel-

H O S T R E V U E
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Erikov otec Vojtech Varga na MS 1993 
v Barcelone obsadil v trape 5. miesto.

ERIK VARGA
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cov. Výsledkami som napredoval rýchlo, tak som 
postupne prešiel pod taktovku trénera Slamku, s 
ktorým spolupracujeme dodnes.“ 

  Mali ste medzi strelcami nejaký vzor?
„Otca. A vo svete Austrálčana Michaela Diamonda, 
v trape olympijského víťaza z Atlanty 1996 a Syd-
ney 2000. V tom období dominovali aj Američania 
Lance Bade, Josh Lakatos či David Grazioli.“

  Trúfli by ste si odhadnúť, koľko nábojov ste už 
počas kariéry vystrieľali?
„Približne 300 000 až 350 000.“

  Koľko ich miniete počas jedného tréningového 
dňa?  
„Záleží od tréningu. Keď mám objemový s desiati-
mi položkami po 25 terčov, to znamená 250 terčov. 
Matematicky však treba spotrebu vynásobiť jeden 
a polkrát, nakoľko sa v prípade potreby na niektoré 
terče aj dupľuje.“

  Aký je váš osobný rekord na pretekoch?  
„V Mníchove som v roku 2009 na Svetovom pohári 
dosiahol 124 terčov. Počas kariéry som tento výkon 
zopakoval na súťažiach asi štyrikrát.“ 

  Maximum 125 terčov ste nedosiahli – aspoň na 
tréningu či neoficiálnych pretekoch – nikdy?
„Nie, ešte sa mi to nepodarilo. O to šťastnejší by 
som bol, keby mi to vyšlo v pravej chvíli, naprí-
klad na olympiáde. Na svete doteraz dokázalo 
streliť maximum iba zopár trapistov. Z našich iba 
Vlado Slamka v roku 2010 v Brne.“

  V roku 1994 ste sa v Taliansku stali juniorským 
majstrom sveta, ale na seniorský titul ste čakali 
ďalších dvadsať rokov. Nebolo to dlho?
„Dalo by sa polemizovať o tom, či to bolo dlho. 
Čas je v tomto prípade relatívny. Moja manžel-
ka hovorí, že všetko má svoj čas i keď sú ľudia 
častokrát netrpezliví. Niekto čaká na titul majstra 

sveta celý život, niekto ho dosiahne raz, niekto i 
viackrát. Vyhrať majstrovstvá sveta ako junior bolo 
pre mňa zadosťučinením. Ukázal som talent, bol za 
tým kus obrovskej práce a poznanie, že to má svoj 
význam. To pravé orechové však bol až seniorský 
titul majstra sveta. Je za tým samozrejme veľa 
práce, driny, odriekania, ale i sklamania. Každý si 
v tom nájde svoje. Človek sa formuje, vyvíja, učí. 
Aj strelec potrebuje dozrieť. Všetko je tak, ako má 
byť. Bolo to pre mňa obdobie plné učenia, skúšok, 
prekonávania prekážok, pochopenia, náročné nielen 
zo športovej stránky. Som rád, že sa to podarilo. 
Neberiem to ako dlhý čas.“

  Čakanie ste si vynahradili tým, že ste si hneď 
dopriali dupľu, keď ste ako jeden z mála trapistov 
na svete obhájili titul. Paradoxne ste túto poctu 
dosiahli znova na talianskej pôde!
„V streľbe sa ťažko tipuje, kto vyhrá. Sú favoriti, 
ale každý deň je iný. Každé preteky môžu dopadnúť 
úplne inak, ako si človek myslí. Mal som zmiešané 
pocity, keď som vedel, že šampionát bude v Lonate. 
Na strelnici, ktorá je pre mňa technicky veľmi 
ťažká a na ktorej sa mi ťažko strieľa. Celý rok bol 
veľmi náročný z každej stránky, ale mal som obrov-
skú podporu manželky, ktorá to zobrala ako výzvu 
a snažila sa celý ten problém rozobrať z iného uhla. 
Najťažšie skúšky sa zdolávajú práve na takých 
miestach, o ktorých viete, že sú pre vás bolestivé a 
ťažké. Zúročil som nielen 25 rokov skúseností, ale 
i omnoho viac. Vďaka patrí jej i synovi, že pri mne 
stáli a verili, že to zvládnem. Taliansko je mekkou 
brokárskeho športu. Počas nále proti domácej 
legende Pellielovi bolo cítiť veľký tlak a celú tú 
eufóriu, i preto som bol veľmi rád, že sa mi titul 
podarilo obhájiť.“  

  Koľko zvyčajne trvá celá súťaž v trape od prvého 
výstrelu v prvej položke až po prípadný posledný 
výstrel vo finále?
„Závisí to od pretekov ‒ kde sa strieľa, koľko je 
strelcov a strelísk. Na pretekoch, na ktorých je k 

dispozícii minimálne päť strelísk, trvá dva dni. 
Na Svetovom pohári či na MS, kde sa zíde aj do 
dvesto strelcov, trvá súťaž i tri dni. Čím viac dní 
trvá, tým je to pre strelca náročnejšie.“ 

  Koľko minút máte na jednu položku s 25 
terčami?
„Keď všetko klape, tak dvadsaťpäť minút.“ 

  Počas súťažného dňa sa stalo, že medzi polož-
kami ste mali i trojhodinovú pauzu. Čo robíte počas 
nej?
„Záleží od toho, v akej som pohode. Streľba je 
fyzicky i psychicky veľmi vyčerpávajúca. Každé 
preteky sú iné. Väčšinou sa snažím relaxovať, 
počúvať hudbu, alebo sa poprechádzať. Človek 
potrebuje prísť na iné myšlienky.“ 

STRIEĽA CELÁ RODINA
U Vargovcov sa láska k streľbe dedí. Nejde 

však iba o nejakú zábavku. Slovensko v trape 
reprezentoval aj Erikov otec Vojtech Varga, 

ktorý na MS 1993 v Barcelone obsadil výko-
nom 146 terčov (122+24) skvelé 5. miesto. Na 
vrcholné európske a svetového podujatia ces-
toval až do roku 2003. Do svetovej puškárskej 
špičky svojho času patrila aj Erikova manželka 

Patrícia (za slobodna Compelová). Výkonom 
587 bodov z roku 2000 v Mníchove stále drží 

európsky rekord v športovej puške 3x20. Spo-
lu s Peškovou a Duľovou získala na ME 2001 v 
Záhrebe v športovej puške 3x20 vo svetovom 

rekorde zlato v juniorskej súťaži družstiev. 
Práve v Záhrebe sa dvojica spoznala. Svadba 
bola v roku 2006 a po materskej dovolenke sa 

Patrícia už k profesionálnej streľbe nevrátila.

ERIK VARGA
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  Aj si trebárs pospíte?
„Nie. Spánok by mal negatívny účinok, pretože 
by ma otupil. nava na vás môže doľahnúť najmä 
vtedy, keď strieľate prvú položku a musíte si 
privstať. Napríklad na pretekoch Svetového pohára 
v Taliansku sa začínalo ráno o pol ôsmej, budík 
som si dával na piatu hodinu. Musíte totiž rátať aj s 
dopravou na strelnicu, čo niekedy trvá i hodinu.“ 

  Koľko tekutín vypijete počas súťaže?
„To je rozdielne. Ja však všeobecne pijem menej 
vody. Záleží od podmienok či ročného obdobia. 
V teplejšom počasí pochopiteľne pijete viac. Musíte 
si tekutiny rozumne rozdeliť, aby ste neboli dehy-
drovaný, ale ani zavodnený.“ 

  A keď musíte počas položky utekať na toaletu?
„Profesionálny športovec by si mal vedieť zadeliť 
veci tak, aby ho to nechytilo počas streľby. A 
pokiaľ už na to príde, musí vydržať. V najhoršom 

prípade si môže zo zdravotných a technických dô-
vodov zobrať oddychový čas, má na to tri minúty. 
Ale medzi profesionálmi som ešte nezažil, aby sa 
niečo také udialo. Častejšie sa využíva oddychový 
čas pre technickú poruchu.“ 

  Trúfli by ste si trafiť asfaltového holuba aj 
poslepiačky? 
„Je to ako plávať na piesku. Samozrejme, dá 
sa strieľať aj poslepiačky, dokonca strieľajú i 
zrakovo postihnutí, ale nie trap. Je iné strieľať na 
statický terč, keď viete, kde je váš cieľ a iné, keď 
neviete, ktorým smerom vám vyletí terč, v akej 
výške a v akom uhle. No z pasie som si to vyskú-
šal, aj som tra l, ale vedel som, aký terč vyletí. 
Strieľal som tak na rovný terč.“  

  Máte vo svete nejakú obľúbenú strelnicu?
„Dobre sa mi strieľa v Mníchove či v Belehrade, 
tieto strelnice mi vyhovujú technicky.“ 

  Máte naopak z nejakej strelnice doslova hrôzu 
či husiu kožu?
„O jednej sme už hovorili, pred strelnicou v Lona-
te mám veľký rešpekt. Taktiež to platí o maďar-
skej Sarlóspuszte. Na vrcholných súťažiach však 
nikoho nezaujíma váš vzťah ku strelnici. Každý 
sa pozerá na výsledky a počet zásahov. Treba si 
zvyknúť, zabojovať a s pokorou zo seba vydať 
maximum. Aj v Lonate sa dajú strieľať excelentné 
výsledky.“

  Pochádzate zo streleckej rodiny. Už ste usporia-
dali niekedy rodinný súboj?
„Ešte nie. Na mnohých pretekoch strieľam s otcom, 
neraz sme sa stretli ako súperi. Na počesť nášho, 
žiaľ už nebohého deda, organizujeme každoročne 
v marci alebo apríli v Trnave Memoriál Vojtecha 
Vargu staršieho s medzinárodnou účasťou, aby sme 
si ho pripomenuli.“

  Ako si na neho spomínate vy?
„Dedo zasvätil do streľby a poľovníctva môjho 
otca, to sa dedí u nás z pokolenia na pokolenie. 
Zažil som ho, bol to silný chlapík. V ruských 
gulagoch prežil 20-stupňové mrazy. Aj preto sa na 
poľovačky v mínusových teplotách neraz vybral 
iba tak vo vestičke. Hovoril mi: chlapec, ty si už 
z umelej hmoty  Mám na neho dobré spomienky. 
Aj ma sponzoroval, dával mi peniaze na náboje. 
Vždy robil dobrú atmosféru, starší strelci si ho tak 
pamätajú.“ 

  V Riu vás čaká tretia olympiáda. Ako si spomí-
nate na tie predchádzajúce v Pekingu a v Londýne?
„Každá bola iná. V Pekingu som zažil olympijskú 
premiéru, s výsledkom som bol celkom spokojný. 
Odviedol som tam dobrú prácu. Zápasil som tam s 
inými problémami ako v Londýne, podmienky boli 
rozdielne. Dané strelnice boli úplne rozličné a ne-
dajú sa takto porovnať. Do Londýna som cestoval o 
skúsenosť bohatší, no o to väčší tlak som pociťoval. 
Paradoxne, napriek lepšiemu výsledku som mal 
horšie umiestenie. Myslím si, že mi chýbalo i tro-
chu šťastia. Dúfam, že skúsenosti z dvoch olympiád 
zúročím v Riu.“

  Ktorý okamih vo vašej kariére považujete za 
najkrajší?
„Každý úspech prináša svoje špeci cké emócie, 
teším sa z každého. Nezabudnem, ako som sa na 
európskom šampionáte juniorov v Lahti v roku 
1995 vo nále prestrieľal z piatej na prvú priečku. 
Rovnako silný zážitok som mal aj z toho, keď som 
si v kórejskom Čangwone v roku 2007 vystrieľal 
miestenku na svoju prvú olympiádu. Najčerstvej-
šie a najsilnejšie emócie mám z vlaňajších MS v 
Lonate.“

  Už ste niekedy mali chuť hodiť flintu do žita?
„Počas mojej kariéry to bolo neraz. Niekedy to 
ani nesúviselo priamo so streľbou, ale s vecami 
okolo. A inokedy  práve so streľbou, potreboval 

H O S T R E V U E

„NA TO, ABY SA ŠPORTOVÝ STRELEC 
PREBOJOVAL NA OLYMPIÁDU, MUSÍ ZÍSKAŤ 
TITUL MAJSTRA SVETA, MAJSTRA EURÓPY, 

ALEBO VYHRAŤ PRETEKY SVETOVÉHO POHÁRA. 
NESTAČÍ SPLNIŤ NEJAKÝ LIMIT.“

ERIK VARGAERIK VARGAERIK VARGA

‹

Na Európskych hrách 2015 v Baku získal so 
Zuzanou Rehák Štefečekovou zlato v mix trape.

ERIK VARGA
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som si oddýchnuť, nabrať nové sily, myšlienky, vidieť nový 
smer, cestu a pokračovať v tom. Asi každý si prejde takým 
obdobím. Treba sa vedieť z toho dostať.“ 

  Koľko dní ste najdlhšie vydržali bez brokovnice?
„Sezóna sa nám končí v októbri, ďalšia štartuje vo februári. 
Medzitým je hluché obdobie bez pretekov, počas ktorého sa 
venujeme viac regenerácii a kondičnej príprave. Vtedy sa 
však začínajú poľovačky, takže úplne bez pušky to nie je. Čo 
sa týka nesúťažného obdobia, tak možno mesiac-dva, potom 
vás začnú svrbieť prsty.“

  Hnevá vás, že streľba ako šport nie je u nás taká 
populárna?
„Hnevá, aj nehnevá. Ja sám to nezmením, iba sa môžem ľu-
ďom vryť do pamäti úspechmi. Určite by som bol spokojnej-
ší, keby som žil v krajine, kde je strelecký šport populárnejší. 
Polemizovať nad tým, čo by bolo, keby, je momentálne pre 
mňa strata času a energie. Poznám krajiny, kde si úspechy 
strelcov vážia viac a viem si to aj porovnať.“  

  Keďže v tomto roku brokári svetový šampionát nemajú, v 
Riu sa na strelnicu postavíte ako úradujúci dvojnásobný maj-
ster sveta v trape. Budete tak strieľať pod väčším tlakom?
„Určite budem pociťovať istý tlak, ale neviem dopredu 
povedať, čo bude. Olympijské hry sa nedajú porovnávať 
s majstrovstvami sveta. Na to, aby sa športový strelec 
prebojoval na olympiádu, musí získať titul majstra sveta, 
majstra Európy, alebo vyhrať preteky Svetového pohára. 
Nestačí splniť nejaký limit, aby sa tam vôbec dostal, čiže 
v našom prípade ide o veľmi úzku skupinu topšportovcov. 
Stretnú sa najlepší z najlepších. Neporovnával by som to 
však s tlakom na úradujúceho majstra sveta. Skôr ide o tlak 
samotných pretekov.“

  Na vašej tretej olympiáde budete strieľať ako čerstvý 
štyridsiatnik. Myslíte si, že už ste dozreli ako víno?
„ spechy môžu prísť aj v začiatkoch kariéry, ale v určitých 
veciach musíte dozrieť. Sú to skúsenosti, pochopenie a poko-
ra. Platí to aj v mojom prípade. Človek sa učí celý život.“

  Do akého veku sa dá vrcholne strieľať?
„Pokiaľ budete mať dobrý zrak, kondíciu a budete zvládať aj 
ostatný nápor, tak sa to dá potiahnuť i do päťdesiatky.“

  Je ťažké zladiť vrcholový šport a prácu policajta?
„Je to dosť náročné. Preto som rád, že mi zamestnávateľ 
Krajské riaditeľstvo PZ v Trnave vždy vychádzalo v ústrety, 
aby som mohol reprezentovať Slovensko. V olympijskom 
roku mi však od 1. februára umožnili prejsť do Športového 
centra polície Bratislava, zásluhou jeho riaditeľa Mariána 
Kukumberga a ministra vnútra Roberta Kaliňáka. Budem tak 
mať viac času na športovú prípravu.“

  Trinásť rokov ste boli zaradený na krajskom dopravnom 
inšpektoráte. Počuli sme, že po minuloročnom zlate na MS 
v Lonate ste za „odmenu“ mali ísť strážiť hranice, je to 
pravda?
„Pre imigrantskú krízu to bolo rizikové obdobie a v prípade 
núdze to vyplývalo z môjho zaradenia na úrovni poriadkovej 
polície. V tomto prípade však na nás nakoniec nedošlo.“ 

ERIK VARGAERIK VARGAERIK VARGA

„MÁM NA DEDA DOBRÉ SPOMIENKY. 
AJ MA SPONZOROVAL, DÁVAL MI 

PENIAZE NA NÁBOJE.“

ERIK VARGA
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  Ako si najlepšie oddýchnete?
„Vždy sa teším na manželku a syna. Najlepší oddych je pre mňa
rodinná pohoda, spoločné výlety. Rád zrelaxujem i na pokojnej 
poľovačke, prechádzke lesom.“

  Čo vám dáva najväčšiu silu a energiu?
„Rodina. Manželka Patrícia je mojou veľkou oporou, aj jej uče-
nie vo viere, poznaní a sile samotného človeka. Syn Christofer, 
jeho detský pohľad na veci. A taktiež ma povzbudia a pomôžu 
otcove rady.“

  V trape ste dosiahli takmer všetko: ste majster sveta i Európy, 
celkový víťaz Svetového pohára. Znamená pre vás chýbajúca 
olympijská medaila hodenú rukavicu?
„Beriem to ako výzvu. Uvidíme, či sa v Riu príležitosť stretne s 
pripravenosťou.“   6

H O S T R E V U E
ERIK VARGA

ERIK VARGAERIK VARGA
ERIK VARGA

ERIK VARGA
^ Narodil sa 9. júna 1976 v Šali, žije v Sládkovičove.
^ Odchovanec ŠKP Trnava, člen ŠCP Bratislava, kde ho 
trénuje Branislav Slamka.
^ Štartoval na dvoch olympijských hrách: v Pekingu 2008 
skončil 9. (117), v Londýne 12. (121).
^ Je juniorský majster sveta 1994 a dvojnásobný seniorský 
majster sveta 2014 a 2015. Je juniorský majster Európy 1995 
a seniorský majster Európy 2011. Na Európskych hrách 2015 
v Baku spolu so Zuzanou Rehák Štefečekovou získal zlato v 
mix trape, v trape pridal striebro.
^ Víťaz finálových pretekov Svetového pohára 2013 v Abú 
Zabí, víťaz dvoch pretekov Svetového pohára 2007 v Čangwo-
ne a 2013 v Nikózii.
^ Je ženatý, s manželkou Patríciou majú syna Christofera 
(nar. 2. 10. 2006).

‹ ERIK VARGA
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F E N O M É N S A G A N

V ČOM JE SLOVENSKÝ CYKLISTA 
LEPŠÍ AKO JEHO KONKURENTI, 
KTORÍ POĽUJÚ NA VÍŤAZSTVÁ 
V ETAPÁCH I PRETEKOCH?

Michal Zeman |�foto TASR / Pavel Neubauer, Erika Ďurčová, TASR / AP, Profimedia, CyS Žilina
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JE ZNAČKA
ŠAMPIÓN 
A BOHÉM 

V SEDLE
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S A G A N

eter Sagan sa od senzačného sóla v 
Richmonde pýši titulom profesionálneho 
majstra sveta. Slovenská cyklistika ešte 

nedávno o niečom podobnom ani  ne-
snívala. o je však pod Tatrami mimo-
riadna, doslova historická udalosť, svet 

vníma inak. aždú sezónu, už bezmála 
sto rokov, je niekto svetovým šampiónom. 

nohí aj viackrát. j v aktuálnom pelotóne 
je ich toľko, že by mohli utvoriť elitný tím na 

veľké preteky.  predsa. O žiadnom z nich 
svet nespieva také ódy. ilinský rodák je 

najsledovanejší cyklista planéty.

V čom je Sagan lepší ako jeho konkurenti, ktorí 
poľujú na víťazstvá v etapách i pretekoch?
,,Poznal som veľa cyklistov, ale len u málo z 
nich som postrehol takú mentálnu silu. Prejavuje 
sa v tom, že chce veľmi vyhrávať. Samozrejme, 
k tomu potrebuje silný funkčný organizmus. 
Pravda, cyklistov s mimoriadnymi fyzickými 
predpokladmi je viac, ale nie všetci majú takú 
túžbu víťaziť a zároveň aj pre to veľa urobiť," 
domnieva sa bývalý výborný cyklista z českoslo-
venskej éry Pavol Gálik.
V jeho pretekárskom období zažil veľa kva-
litných jazdcov aj v domácom pelotóne, ale s 
takými danosťami i výsledkami ani jedného. 
Potvrdzuje to často opakované tvrdenie, že v 
našich podmienkach sa podobný talent, ktorý 
takto výnimočne rozvinie svoje predpoklady, rodí 
možno raz za sto rokov. Gálik však pripomína aj 
iný zaujímavý fakt.
,,Cyklistika sa za takmer polstoročie zmenila. 
U profíkov to funguje tak, že tím má svojho 
lídra a ostatní sa pre neho obetujú. Od štartu 
na neho pracujú, pomáhajú mu. Medzi favorit-
mi sa opakujú z pretekov na preteky rovnaké 
mená, potenciálni víťazi sú určení už od štartu. 
Zväčša svoju pozíciu potvrdzujú a jeden z nich 
stojí v cieli najvyššie. Je takmer vylúčené, aby 
sa tešil nejaký štvrtý alebo piaty muž družstva, 
ten si svoje  musí odrobiť na trati. To už je čosi 

podobné ako pásová výroba vo fabrike, každý presne vie, čo má urobiť a nemôže špekulovať. Na to sme 
my neboli zvyknutí. V našich časoch nebola taká jasná špecializácia a nepracovali sme všetci na jedného 
jazdca. Rodilo sa oveľa viac prekvapení.“
Podľa bývalého reprezentanta je Sagan typ pretekára, na ktorého sa oplatí makať. ,,Je na neho spoľahnu-
tie, pretože má schopnosť líderstvo pretaviť do úspechov. Ak nevyhrá, je skoro vždy medzi najlepšími.“

Triumfálne víťazstvo 
na majstrovstvách sveta 2015 

v americkom Richmonde.
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 Peter Sagan podporil cyklistický 
klub, v ktorom vyrastal. Žilinský 
cyklistický klub po novom nesie 
názov CyS - Akadémia Petra Sagana.

lomí to aj na Tour
Cyklistov, ktorí patria medzi Saganových aktu-
álnych súperov a dosiahli  viac ako on, je aspoň 
toľko ako prstov na rukách. V premiére na Tour 
de France 2012 tri razy víťazne pretínal cieľovú 
pásku. Zdalo sa, že ani v budúcnosti nebude 
pre neho nič ľahšie, ako si na najslávnejších 
pretekoch sveta rok čo rok zopárkrát zašpurtovať 
do cieľa a potom počítať výhry. Už v ďalšom 
ročníku sa tešil len z jednej...
Odvtedy na piaty etapový vavrín čaká. Hoci už 
odjazdil ďalších 56 etáp. To Brit Mark Caven-
dish, ktorý je len o necelé štyri roky starší a na 
francúzskych cestách si pripísal o tri štarty viac, 
má etapových triumfov dvadsaťšesť...
Ján Svorada, prvý slovenský cyklista, ktorý sa 
výrazne presadil v profipelotóne a neskôr repre-
zentoval Česko, verí, že Sagan sa dočká ďalších 
úspechov aj na Tour. ,,Jeho pozícia sa postupne 
zmenila. Je neporovnateľne ťažšia než prvý rok, 
keď bol neznámy pretekár. Nik nevedel, čo od 
neho čakať. Teraz je viac kontrolovaný, málokto 
ho potiahne, všetci vedia, že ak pôjdu s ním do 
úniku a prídu spolu do cieľa, bude v posledných 
metroch favoritom," zdôrazňuje Svorada, ktorý sa 
v profipelotóne tešil z mnohých víťazstiev, medzi 
nimi aj z troch na Tour de France.
Potvrdzuje, že vyhrávať bodovaciu súťaž a získať 
zelené tričko je mimoriadne náročné. Sagan si ho 
priviezol z Tour už štyri razy, vždy keď sa posta-
vil na štart. Podľa Svoradu jeho cenu neznižuje 
fakt, že mu patrilo už dva razy bez výhry v čo len 
jednej etape.
,,Viem, že aj Peter by bol radšej, keby spolu 
s tričkom vyhral aj etapu.Aj v poslednej na 
minuloročnej Tour, ktorá sa končila na Champs 

Elysées, sme  však videli, že v súboji na férovku 
s Greipelom ťahal za kratší koniec. Peter však 
dokázal svoju silu aj v etapách, v ktorých boli 
kopce, to bol jeho tromf. Práve v nich potvrdil, že 
medzi šprintérmi je na tom vytrvalostne najlepšie. 
Aj v ťažkých etapách zbieral body a zelené tričko 
vybojoval s náskokom. To sa cení. Naposledy ne-
mal jednoduchú situáciu ani v tom, že pozornosť 
v tíme sa sústreďovala na lídra Contadora a aj on 
bol zviazaný tímovou taktikou. ahal v Contado-
rov prospech, čo ho stálo nejaké sily naviac."
Svorada predpokladá, že Saganova éra na Tour sa 
zďaleka neskončila. ,,Ak je niekto päťkrát v etape 
druhý ako on naposledy, je len otázkou času a 
možno aj zloženia tímu a taktiky, že sa to zlomí a 
opäť vyhrá etapu," argumentuje.

rekliatie druhých miest
Aj tento rok sa rozbiehal slovenský rýchlik pomaly 
ako lokomotíva, ktorá naberá paru. Osemkrát dý-
chal víťazovi na chrbát, skončil druhý. Nakoniec 
sa dočkal a bola to veľká sláva. Najprv prvý raz 
v roku vyhral na trati Gent ‒ evelgem. A potom 
oslavoval aj prvú výhru na veľkej jarnej klasike.
Na tento okamih čakal dlhých šesť rokov. O 
tom, ako chutí víťazstvo na Okolo Flámska, mu 
dovtedy mohol rozprávať Švajčiar Fabian Can-
cellara. Ten ho zažil tri razy a niektorý z jarných 
monumentov vyhral dovedna sedemkrát. Alebo 
majster sveta, Belgičan Tom Boonen. Vychutnal 
si úspešný finiš na Okolo Flámska tiež trikrát. A 
štyri razy si urobil víťaznú radosť aj na pekelnej 
ceste z Paríža do Roubaix. 
Slovák vo farbách Tinkoffu už mohol byť pevnej-
šie usadený medzi cyklistickými legendami. Šta-
tistici narátali, že vybojoval doteraz 73 druhých 

miest v profesionálnej kariére. Ak by len v 
polovici z nich vyhral, už teraz mal miesto medzi 
najúspešnejšími cyklistami histórie. Vo väčšine 
z týchto prípadov mu prvenstvo uniklo len o vlá-
sok. Ani v takej situácii nikdy neklesá na duchu. 
Milan Dvorščík, strieborný medailista z MS 1994 
z pretekov amatérov, v súčasnosti medzinárodný 
rozhodca UCI, si na Saganovi cení práve jeho 
uvoľnenosť, veselosť, bezprostrednosť.
,,Je typom bojovne a optimisticky naladeného 
človeka, ktorý robí veci najlepšie, ako vie," hod-
notí slovenskú a momentálne podľa rebríčkov aj 
svetovú jednotku. ,,Nie je to až také jednoduché, 
ako by sa zdalo, lebo cyklistika je tvrdý šport. 
Veľakrát dostáva otázky, čo mu viac sedí ‒ chlad-
né či teplé počasie, dážď alebo sucho, kopce či 
zjazdy, kocky alebo poľné cesty. Berie to reálne, 
vie, že to všetko k cyklistike patrí a prispôsobí sa 
akýmkoľvek podmienkam. On z cyklistiky nerobí 
vedu, popisuje ju jednoducho, pochváli, poďa-
kuje, nesťažuje sa, na nikoho nenadáva, ani ho 
nekritizuje. Takýmto prístupom si získava ľudí."

V popularite už vedie
Na rozdiel od väčšiny úspešnejších súperov má 
slovenský cyklista jednu výhodu. Je od nich 
mladší. Ešte sa však poriadne namaká, ak sa im 
chce v úspechoch vyrovnať. V popularite ich 
predbehol už teraz. ,,Jeho obľúbenosť vyplýva z 

 Na tento okamih 
čakal dlhých šesť rokov. 

V apríli vyhral Peter 
Sagan prestížnu klasiku 

Okolo Flámska.

V cieli pretekov 
Tirreno-Adriatico 
v marci tohto roka.
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toho, že má v sebe niečo, čo sa ľuďom páči.
Je bezprostredný, má vystupovanie, ktoré nemá 
očividne naučené, sála z neho prirodzenosť," 
hľadá dôvod Gálik.
Sagan účinkuje v reklamných kampaniach 
neporovnateľne viac ako ktorýkoľvek sloven-
ský športovec. Pripravuje rôzne fóriky a rád ich 
prezentuje najmä na sociálnych sieťach, kde majú 
veľkú odozvu. Jeho štipnutie do Majinho zadku 
rozoberal celý svet. Na dovolenke v zii sa vy-
bral kŕmiť slony, v Amerike sa zahral na Forresta 
Gumpa, zapózoval si s holywoodskym hercom 
Vinom Dieselom z filmov Zachráňte vojaka 
Ryana alebo Rýchlo a zbesilo.
S manželkou Katarínou natočil videoklip na sláv-
nu scénu z Pomády a tancuje ako Travolta.
,,Už sme si zvykli, že Sagan robí zvláštne veci," 
skonštatoval nedávno špecializovaný server 
cyclingnews.
Slovenský jazdec nežije len cyklistikou, tvrdí, 
že vo svete sú aj dôležitejšie veci. Vyjadruje sa 
dokonca ku globálnym problémom ľudstva, hoci 
zavše mal problém presne naštylizovať svoje 
myšlienky. Miluje adrenalínové situácie. ,,Vyskú-
šal som si v minulosti už bungee jumping. A chcel 
by som si niekedy skočiť z lietadla," vyjadril 
sa o svojich chúťkach. Na námestí v Oravskom 
Podzámku jazdil na predpotopnom bicykli na 
hrazde vysoko nad zemou. Na sobáš s Katarínou 
prišiel na rozpadávajúcom sa zelenom trabante.
Víťazí ako Terminátor či Hulk. Zahrá si v prípra-
ve futbal na bicykli. Oslavuje víťazstvá jazdou na 
zadnom kolese. Vždy niečo vymyslí, aby upútal 
pozornosť. ,,Nepovedal by som, že som šoumen, 
ale rád pobavím divákov a zasmejú sa na tom aj 
moji spolujazdci," vyjadril sa o týchto aktivitách. 

Inšpiráciu našiel v mladosti u legendárneho mo-
tocyklistu. ,,Spomínam si, že Valentino Rossi uro-
bil po víťazstve vždy nejaký kúsok v cieli a keď 
som bol malý, vždy som sa na to tešil, držal som 
mu palce. Aj ja sa usilujem  zaujať takto divákov. 
Verím, že to ocenia."

rovokuje a vyvoláva 
polemiky
Sagan je svetový šampión, ale nerobí zo seba 
majstra sveta. Dvorščík ho charakterizuje ako 
mladého muža, ktorý má charizmu ako málo-
ktorý iný cyklista.
,,Reaguje spontánne, očividne nemá naučené 
odpovede, ako často politici, ktorí si potrpia, aby 
to, čo povedia a ako pri tom vyzerajú, vyznelo 
dobre," pokračuje Dvorščík v hľadaní Saganovho 
obrazu. Má pocit, že mu ani príliš nezáleží na 
tom, kto si čo o ňom myslí. Sagan to raz povedal 
na rovinu: ,,Nerobím veci, ktoré chcú iní."
,,Dôležité je, že nikdy nemyslí iba na seba a 
nevyzdvihuje svoju osobu, vždy sa poďakuje za 
podporu divákom a tímu," pripomína dôležitú 
črtu jeho povahy. Ale jedným dychom dodáva, 
že Sagan aj neustále provokuje. ,,Jeho názory, 
postrehy, skutky sú doslova provokačné. Preto 
rozdeľuje ľudí. Sú takí, čo mu jednoznačne vo 
všetkom fandia, iní si zasa myslia, že čo robí a 
ako uvažuje, je už za hranicou."
Vyťahuje podľa vlastných slov úplný detail. ,,Ne-
oholil si nohy. Porušil nepísaný zákon. Cyklista 
musí mať oholené nohy a on ako majster sveta 
bol stredobodom pozornosti. Z jeho strany to bola 
malá frajerina i rebélia, naznačil, že je to úplne 
jedno, lebo dôležité sú výsledky. Alebo uštipnutie 
hostesky do zadku. Rozdelil ľudí na dva tábory. 

Niektorí tvrdili, že je to len sranda, iní, že sa ne-
vie správať a robí nevhodné veci. Nakoniec prijal 
názor, že to bolo za hranicou a ospravedlnil sa. 
To všetko do seba zapadá: Peter je, skrátka, typ, 
ktorý vyvoláva polemiky."
Dvorščík k tomu všetkému ráta aj špecifické 
kúsky, ktoré nedokáže každý cyklista. ,,Na-
príklad technické zručnosti. Jazda v zjazdoch, 
ktorá je na hranici rizika. Alebo oslava na 
zadnom kolese. V tom je výnimočný a to všetko 
sa divákom páči. Má v sebe kus hravosti, až die-
ťaťa, čo neznamená, že nie je profesionál, práve 
naopak. Ale dáva všetkému ľahkosť."
Bývalý reprezentant sa domnieva, že v minulom 
storočí, možno pred viac ako sto rokmi, bolo ob-
dobie, keď ľudia obdivovali najsilnejších mužov, 
supermanov, vzpieračov, zápasníkov, boxerov...
,,A teraz? Mám pocit, že sa viac cení prefíkanosť, 
šikovnosť. Sagan dáva do všetkého uvoľnenosť, 
jednoduchosť, štipku humoru, tým si získava na 
svoju stranu ľudí. Aj v športe túžia vidieť pridanú 
hodnotu. Cancellara či Boonen sú veľkí profe-
sionáli, sústreďujú sa len na výkon. To robí 99 
percent cyklistov. Nik od nich nevyžaduje a ani 
im to nezíde na um, aby jazdili na zadnom kolese. 
Cestný cyklista to nepotrebuje vedieť, je mu to 
nanič, priznám sa, ja som to nikdy ani neskúšal. 
Ale to je práve Saganova pridaná hodnota."

a kávu sa s ním chodí ťažšie
Málokto pozná Sagana tak dobre ako Peter 
Zánický. Jeden z jeho mládežníckych trénerov, 
ktorý ho často viedol na pretekoch, sa stal aj jeho 
priateľom. Nesúhlasí s často opakovaným klišé, 
že Sagan je stále rovnaký. Ako keď vstupoval do 
veľkej cyklistiky.
,,To ani nie je možné," pripomína. ,,Všetci starne-
me, vyvíjame sa. A aj sa meníme. Je to dané tiež 
vekom. Niekedy mám dokonca pocit, že sa Peter 
mení viac, ako by som si želal. Hovorím si, že 
teraz by mohol reagovať inak alebo v inej situácii 
by mohol byť ústretovejší k médiám. Keď sme 
však sami a zhovárame sa, má to v hlave všetko 
výborne usporiadané a presne vie, čo robí. Jeho 
reakcie majú vždy svoje dôvody. Myslím si, že 
situáciu zvláda dobre, hoci by mohol možno ešte 
lepšie. Nie je to jednoduché, lebo stále je mladý 
a všade vo svete k nemu pristupujú ako k veľkej 
hviezde. Mnohí športovci podobnú pozíciu ne-
uniesli, ale verím, že to nebude Petrov prípad."
Podľa neho neexistuje jednoduché a priame vy-
svetlenie, prečo je Sagan fenoménom cyklistickej 
doby. ,,Je bohém pelotónu. Vyčnieva v ňom, je 
iný. Nevyniká tým, že sa na niekoho hrá, ale tým, 
aký je. Svojím prirodzeným prejavom. Robí to, čo 
ho baví. Nepôsobil by v tíme, to hovorím s plnou 
vážnosťou, kde by možno dostával aj viac peňazí, 
ale necítil by sa v ňom dobre, nepáčila by sa mu 
jeho klíma. Vymyká sa z tradičného obrazu profe-
sionálneho jazdca, pre ktorého je cyklistika najmä 
živobytím. Samozrejme, aj pre neho sú dôležité 
peniaze, ale nie najpodstatnejšie."

Bezprostredný, 
uvoľnený, miláčik 

cyklistických fanúšikov.
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 Športová superstar. Na Slovensku 
priťahuje pozornosť veľkých i malých.
^ Svadba v Dolnom Kubíne. 
Peter Sagan si 11. novembra minulého roku
 vzal za nevestu priateľku Katarínu Smolkovú.

Zánický priznáva, že má veľa tém, ktoré by chcel 
s ním preberať. Lenže už to nie je také jednodu-
ché. Už neexistuje možnosť, aby si niekde sadli 
na kávu a mohli pokojne debatovať ako kedysi.
,,Okamžite by sa okolo nás zbehlo množstvo ľudí. 
A je tu aj druhá vec: má taký nabitý program, že 
sa vídame menej. Vždy ma poteší, keď spolu neja-
ký čas strávime a hovoríme aj o mimocyklistic-
kých témach. Teším sa, že môžeme stále otvorene 
debatovať. Rád zisťujem, že si Peter ponechal 
okruh svojich blízkych, to sa netýka len mňa, s 
ktorými spolupracoval a priatelil sa na začiatku 
kariéry a nepúšťa k sebe len tých, ktorí ho vyhľa-
dávajú preto, že už je slávny."
Každá veľká cyklistická krajina má svoje hviezdy, 
ale Sagan je populárny všade. ,,Buduje si svoje 
silné postavenie. Len nedávno mi volal reportér 
Canal  z Francúzska a ohlásil sa na návštevu. 
Chce urobiť reportáž z miest, kde Sagan vyrastal, 
hovoriť s ľuďmi, ktorí sa podieľali na jeho formo-
vaní. Nebol to prvý prípad, do Žiliny pricestovali 
zástupcovia médií z Belgicka, Dánska i z iných 
krajín. Uvedomujú si, že Sagan už dávno prekro-
čil hranice a stal sa medzinárodnou osobnosťou."

ik už nebude vyhrávať 
ako erck
Bolo vidieť už vtedy, keď bol Sagan začínajúci 
žiak, že sa odlišuje od ostatných?  ,,Bol dobrý, 
šikovný, ale spočiatku nebol vidieť priepastný 
rozdiel medzi ním a ostatnými chlapcami," 
domnieva sa Zánický. ,,V porovnaní s nimi si 
však viac veril a išiel húževnato za svojím cie-
ľom. A keď sa mu niečo nepáčilo, nevydarilo, ne-
skrýval, že chce všetko alebo nič. Buď vyhrávam, 

alebo idem od toho preč. Peťo je iný typ ako jeho 
brat Juraj. On by v tíme domestika nerobil. To nie 
je on. Ako chlapec v puberte mal aj svoje vrtochy, 
na pol roka dokonca prestal bicyklovať, vravel, 
že odchádza, že sa bude venovať cyklistickému 
zjazdu. Našťastie ho to prešlo."
Netrúfa si predpovedať, či môže Sagan zopakovať 
podobné výsledky ako momentálne najúspešnejší 
muži pelotónu. ,,Pripúšťam, že aj v pretekoch, 
akými sú monumenty, by sa mohol dotiahnuť na 
také mená ako Boonen či Cancellara, nechcem už 
zachádzať do éry Merckxa či Hinaulta. Tí to mali 
aspoň o máličko jednoduchšie. Víťazí sa čoraz 
ťažšie a dôvodov je viac."
Na prvom mieste stojí skutočnosť, že cyklistika je 
čoraz menej  individuálna, na úspechoch sa podie-
ľajú tímy ľudí. A je aj oveľa taktickejšia a vyrov-
nanejšia. ,,Nik už nevyhrá ako Eddy Merckx na 
Paríž ‒ Roubaix po defekte s vyše päťminútovým 
náskokom. Peter triumfoval na MS i vo Flámsku 
po sólovom úniku, čo už nie je tiež bežné. Vtedy 
musí byť o úroveň vyššie ako ostatní. To však pla-
tí aj o iných športoch, všade sa špička vyrovnáva."
Zánický súhlasí, že sa výrazne mení spôsob 
pretekania sa. Jazdí sa čoraz rýchlejšie. ,,Je to po-
streh, ktorý mi aj Peter viackrát zdôraznil. Kedysi 
sa v januári, februári i marci na prvých pretekoch 
cyklisti rozbiehali. V Austrálii, na Malorke, na 
Kanárskych ostrovoch sa jazdilo relatívne poma-
ly. Bitka o angažmán, o miesta v tímoch, o nové a 
lepšie zmluvy sa teraz začína od prvých pretekov. 
Tímy chcú od začiatku víťazstvá. Priemery sú 
vyššie. Neexistujú nijaké zahrievacie kilometre. 
Naposledy na Paríž – Roubaix v úvodnej hodine 
prešiel pelotón 60 km."

F E N O M É N S A G A N

Zánický obetavo organizuje aj tento rok Detskú 
Tour Petra Sagana, deväťdielny seriál podujatí 
vo všetkých kútoch Slovenska. Má mimoriadny 
ohlas. Ako mládežnícky tréner oceňuje, že aj 
Sagan pomohol rozhýbať Slovensko na dvoch 
kolesách a objaviť nové talenty.
,,Musíme ho využiť, kým tu je, kým jazdí. Iné 
športy nám ho môžu závidieť. Vlna záujmu o 
cyklistiku sa určite zdvihla. Pribúda detí, ale mu-
sím povedať, že je aj veľký odpad, lebo cyklistika 
je náročný šport a nie každý je ochotný sa tvrdým 
podmienkam prispôsobiť. Napriek tomu máme 
v žilinskom cyklistickom spolku sto detí, pred 
piatimi-šiestimi rokmi ich bolo asi dvadsať."
Cyklistika chytila ľudí v každom veku. Pribudlo 
aj množstvo rekreačných jazdcov. ,,Keď som 
pred desiatimi rokmi v Žiline vysadol na bicykel, 
každého, koho som na ceste stretol, som poznal. 
Teraz narazím na štyridsať cyklistov a nepoznám 
ani jedného."
Saganov príklad má aj takýto dopad. Slovenský 
šport a cyklistika si sotva môžu želať viac. 6

▲ Meno 
v pelotóne si získal 
už ako jazdec tímu 
Liquigas Cannondale
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Zelený, ale bez víťazstva. Na Tour de France 
vyhral etapu naposledy v roku 2013. 
V tomto prípade prehral v špurte 13. etapy 
lanského ročníka s Belgičanom Gregom 
van Avermaetom.

SAGAN A JEHO FYZICKÉ PARAMETRE
O  Š ORTOV O R TE  SOV
Dominantnou pohybovou schopnosťou pre športový výkon v  cestnej cyk-
listike je aeróbna vytrvalosť. Jej výstižným ukazovateľom je tzv. VO2max 
ml kg min, čo je množstvo kyslíka spotrebované za minútu prepočítané na 
kilogram telesnej hmotnosti. Priemerná hodnota nameraná elitným cestným 
cyklistom je na úrovni 75 ml kg min. Závisí od transportnej kapacity krvi pre 
kyslík, najmä od množstva hemoglobínu, kapacity pľúc, množstva krvi, ktoré 
je srdce schopné prepumpovať za minútu a od množstva kyslíka spotrebo-
vaného vo svaloch. Tieto faktory sú limitované vrodenými dispozíciami a aj 
účinným tréningom sa menia iba veľmi pomaly.
Podľa dostupných informácií z médií Peter Sagan dosiahol pri laboratórnom 
testovaní aj na cyklistu vysokú hodnotu maximálnej spotreby kyslíka 
‒ 83 ml kg min. Na porovnanie: známe sú hodnoty cyklistických legiend 
Grega LeMonda (92-94), Bernarda Hinaulta a Miguela Induraina (88). 
Avšak významnejším faktorom, ktorý ovplyvňuje výsledok v cestnej cyklis-
tike, je hodnota maximálneho mechanického výkonu, ktorý dokáže cyklista 
produkovať na úrovni VO2max. Peter Sagan dosiahol výkon 518 , čo 
zodpovedá 7 kg. Na porovnanie ‒ Greg LeMond vyvinul do 460  (6,9 

kg), Alberto Contador 440  (7 kg). Viaceré zdroje uvádzajú, že na 
víťazstvo v Tour de France je potrebné, aby bol cyklista v záverečných stúpa-
niach schopný produkovať 6,7 kg počas niekoľkých minút.
O úspechu v špurtoch môže veľa napovedať aj okamžitý výkon. Podľa zázna-
mov systému merajúceho mechanický výkon cyklistov v roku 2012 v 6. etape 
Tour de France dosiahol Peter Sagan okamžitý výkon medzi 1300 ‒ 1400  
(na porovnanie ‒ jeho o niečo ťažší súper Andre Greipel dosiahol 1800 ). 
Po štyroch rokoch sa táto hodnota pravdepodobne už významne zmenila. 
Viditeľne objemnejšie Saganovo svalstvo v porovnaní so špecialistami vr-

chármi naznačuje možný vyšší pomer rýchlych svalových vlákien (v priereze 
sú väčšie ako pomalé vlákna a  sú schopné produkovať takmer päťkrát väčšiu 
silu), ktoré sú na dosiahnutie maximálneho výkonu nevyhnutné. Navyše, vie 
udržať maximálny výkon až dvakrát dlhšie ako jeho súperi.
Saganovou slabšou stránkou je zatiaľ jazdenie vo veľmi kopcovitom teréne. 
K jeho zlepšeniu v stúpaniach by mohlo pomôcť zvýšenie mechanického 
výkonu redukciou telesnej hmotnosti, najlepšie z tukových zásob. Telesnú 
hmotnosť si cyklisti dôsledne kontrolujú a u mnohých je želaním mať na štarte 
etapových pretekov iba 5 ‒ 6 % telesného tuku. Veľmi zjednodušene, ak by 
cyklista zhodil 1% z  hmotnosti, tak pri jazde do kopca by pri udržaní schop-
nosti produkovať rovnaký výkon dosiahol o 1% vyššiu rýchlosť (ak nepočíta-
me s činiteľmi odporu prostredia a so stratami energie).
Na ilustráciu ‒ celkový víťaz Tour de France v rokoch 2013 a 2015 Chris 
Froome vážil v roku 2007 až 75,6 kg a  dosiahol maximálny výkon 540  (na 
úrovni VO2max), čo zodpovedá 7,14 kg. V roku 2015 pri hmotnosti 69,9 
kg dosiahol výkon 525 , čo zodpovedá 7,5 kg. Jeho VO2max zvýšil z  
80,2 na 84,6 ml kg min.
Zníženie Saganovej hmotnosti by teda mohlo mať efekt jeho zlepšenia v 
dlhých alebo strmých stúpaniach. Je v  tom však riziko. So znížením hmot-
nosti totiž môže okrem tuku dôjsť aj k úbytku svalových bielkovín a tým aj k 
poklesu sily a mechanického výkonu. Nemalo by sa zabúdať ani na to, že na 
udržanie dôležitých funkcií organizmu je minimálna hranica množstva tuku u 
mužov 2 ‒ 5% z telesnej hmotnosti. 6

(Poznámka: Údaje o spotrebe kyslíka a mechanickom výkone pochádzajú z 
neoverených na internete dostupných zdrojov. Sú namerané v rôznych obdo-
biach a rôznymi prístrojmi.)

aed r. Roman uček, h ., športový riaditeľ SOV
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Z
ŠTVORKAJAK BUDE V RIU DE JANEIRO 
UŽ NA PIATYCH OLYMPIJSKÝCH HRÁCH V SÉRII 
PATRIŤ K TROMFOM SLOVENSKEJ VÝPRAVY

Ľubomír Souček, Boris Vanya | foto Ján Súkup, TASR / Martin Baumann, Štefan Puškáš, Pavel Neubauer, Radovan Stoklasa

Zatiaľ, čo Česi na hladkej vode vždy viac dominovali v kanoe, Slovákom viac „sedí” kajak, v ktorom je 
silnejšia konkurencia. Začal to vicemajster sveta 1958 na 10 km Ladislav Čepčiansky (dvakrát šiesty na 
OH 1956), na ktorého nadviazal bronzový z MS 1979 na 1 km Felix Masár (šiesty a ôsmy na OH 1980). 
V roku 1989 sa prvým kajakárskym majstrom sveta z bývalého Československa stal Komárňan Attila 
Szabó. V Plovdive vtedy vyhral MS v K1 na neolympijskej trati 10 km. Dodnes je to jediné federálne či 
slovenské zlato z MS z K1. V singli však bol na OH najlepšie šiesty a siedmy v Soule 1988.

edaily boli blízko už v arcelone aj v Sydney
Najbližšie k olympijskej medaile bol Szabó v štvorkajaku na 1000 m ‒ v Barcelone 1992. To bolo ešte 
za federálnej éry. Čisto slovenský štvorkajak ČSFR v zložení Jozef Turza, Juraj Kadnár, Robert Erban a 
Attila Szabó (teda vpredu aj vzadu sedeli Komárňania, medzi nimi Bratislavčan a Piešťanec) po dojazde 

guroval na svetelnej tabuli krátko na treťom mieste. Po zverejnení o ciálnych výsledkov však prišiel 
šok. Tretí skončili Austrálčania, našich delilo od bronzu len deväť stotín sekundy...
„V tej chvíli to bolo hrozné, ale po návrate domov som si uvedomil, že štvrté miesto je pekné. Priamo na 
mieste to bolelo. Čakali sme pri stupňoch víťazov a potom nás poslali preč. V lodi som sedel vzadu, ale 
cítil som, že sme štvrtí. Hoci iba tesne. dajne nás od bronzových Austrálčanov delilo deväť centime-
trov,“ spomína Attila Szabó.
V Atlante 1996 ‒ pri premiére samostatného Slovenska na OH ‒ štvorkajak chýbal. Komárňanskí 
dvojnásobní juniorskí majstri sveta z roku 1995 Bača, M. Riszdorfer, Hluško a Bogdány nedostali šancu 
v regulárnych podmienkach presvedčiť, že sú lepší, než staršia osádka ‒ a tá napokon neuspela na olym-
pijskej kvali kácii v Duisburgu.

Dramatický domáci kvali kačný súboj sa odohral 
pred OH 2000 v Sydney. V roku 1999 olympij-
skú miestenku v K4 na 1000 m vybojovala loď 
v zložení Kužel, Kadnár, iebauer a Chorváth, 
ktorá na majstrovstvách veta v Miláne skončila 
siedma a na ME v Záhrebe dokonca tretia. Tým 
si vyslúžila aj členstvo v olympijskom top tíme a 
špičkové zabezpečenie prípravy. Lenže na jar sa 
dravo začala prejavovať osádka s mladíkmi v zlo-
žení R. Riszdorfer, Vlček, Tarr a Nemec,  ktorá sa 
výrazne zlepšovala.
Keďže miestenku na OH vybojovali „starí”, v 
domácich nominačných kritériách boli zvýhod-
není. Do ich lode si chcel sadnúť aj v tom čase 
najlepší slovenský kajakár Róbert Erban, ale 
keď ho „starí” odmietli, napokon sa dohodol s 
mladým triom Komárňanov Richard Riszdorfer, 
Erik Vlček (spolu boli juniorskí majstri sveta v 
K2) a Juraj Tarr. Tento mladík predtým prekonal 
rakovinu.
„Vymyslel to reprezentačný tréner Pavel Bla-
ho,” spomína bývalý klubový tréner všetkých 
komárňanských es Tibor Soós. Erban sa vyjadril, 
že Blaho ukázal taký trénerský fanatizmus a 
zanietenie pre vec, aké počas svojej dlhej kariéry 
predtým nezažil. A výsledok? Novozložené kvar-
teto uspelo v oboch vzájomných dueloch, pričom 
v tom druhom na Zelenej vode konkurenčnú loď 
doslova „uštvalo”  „Rozhodli nervy. Boli sme 
psychicky stabilnejší,” komentoval jasné víťazst-
vo Róbert Erban.
Kvarteto R. Riszdorfer, Vlček, Tarr, Erban si 
výborne počínalo aj priamo na hrách v Sydney, 
kde na „tisícke” absolvovalo medzinárodnú 
premiéru. Slováci v nej skončili štvrtí ‒ 504 
tisícin sekundy za bronzovými Poliakmi. Pre Er-

očnúc olympijskými hrami v Sydney 2000 je štvorkajak 
na 1000 m na každých O  takpovediac vlajkovou lo ou 
slovenskej výpravy. Štvrté, tretie, druhé a napokon šieste 
miesto v Londýne 2012 ‒ to sú umiestenia našej ‚ káštvorky‘  
na predošlých hrách.  na augustovú olympijskú súťaž na 
Lagoa de reitas v Riu nastúpi naše kvarteto v pozícii úra-
dujúcich svetových šampiónov.

PRÍBEH 
NAŠEJ VLAJKOVEJ LODE

T R O M F O V Y S T V O R K A J A K´ ‹
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bana to bolo osem rokov po Barcelone ďalšie št-
vrté miesto  Pavel Blaho bol spokojný: „Stavali 
sme na tom, že sú to mladí odvážni chlapci, ktorí 
sa neboja súťažiť.”
Najmladší zo štvorice Erik Vlček vyslovil v cieli 
slová, ktoré zaujímavo znejú v kontexte toho, čo 
zažil v štvorkajaku v ďalších rokoch a čo z neho 
spravilo najúspešnejšieho kajakára v slovenskej 
histórii: „Nemal som priveľké oči. Hovoril som 
si, že som ešte mladý, a keď to nevyjde teraz, 
budem mať čas urobiť niečo veľké v budúcnosti.”

itka pri aratóne 
pre a arov
Prešiel rok a veľa sa zmenilo. Dvojnásobných 
majstrov sveta v dvojkajaku z rokov 1998, resp. 
1999 Michala Riszdorfera a Juraja Baču ich syd-
neyské vystúpenie vôbec neuspokojilo a rozhodli 
sa „prestúpiť” do štvorkajaka. Z kvarteta, ktoré 
skončilo na OH štvrté, v ňom zostali Richard 
Riszdorfer (Michalov mladší brat) a Erik Vlček. 
Samí Komárňania.
Nová osádka sa v roku 2001 uviedla triumfom na 
ME v Miláne. V roku 2002 potom nenašla pre-
možiteľa na svetovom ani európskom šampionáte 
(v Seville, resp. v Szegede), a to na päťstovke 
ani na kilometri  Dve zlaté získal komárňanský 
štvorkajak aj na MS 2003 v Gainesville  Bolo 
teda jasné, že do Atén na olympijské hry 2004 
prišli Slováci v pozícii topfavoritov. Ubytovali sa 
priamo pri kanoistickom areáli v Schiniase, ledva 
pol kilometra od slávneho Maratónu.
Žiaľ, vo nále sa slovenská dominancia skončila. 
Zlato získala maďarská osádka Kammerer, 
Storcz, Vereckei, Horváth, ktorá obhájila zlato 
zo Sydney. V olympijskom medziobdobí táto 
štvorica nejazdila spolu, ale v snahe znovu 
uspieť na OH sa dala dokopy. Favorizovaní 
Slováci obsadili tretie miesto, keď ich predstihli 
aj Nemci ‒ a zozadu na nich ešte v závere silno 
dotierali Bulhari. Olympijská medaila, ktorá 
bola ich životným úspechom, bola vzhľadom na 

okolnosti aj sklamaním.
„Vydali sme zo seba maximum a na viac 
to nestačilo,” komentoval preteky Richard 
Riszdorfer. Jeho brat Michal videl výhodu 
Maďarov v tom, že predošlá slovenská suve-
renita ich úžasne motivovala: „Sústredili sa na 
tieto jediné preteky. Pred nále vôbec neboli 
nervózni. Dokonca sa boli aj okúpať v mori. 
Vedeli, že na to majú a sršalo z nich sebavedom-
ie.” Erik Vlček priznal: „Dnes to bolo náročne-
jšie ako v Sydney, konkurencia bola tvrdšia.” 
Juraj Bača dodnes hovorí, že aténsky bronz bol 
preňho najväčším športovým sklamaním. Ale 
vtedy po pretekoch povedal aj toto: „Pre nás aj 
bronz znamená veľmi veľa vzhľadom na pod-

mienky, v akých trénujeme. Veď na Slovensku 
nie je ani jedna regulárna pretekárska dráha. 
Táto medaila je preto svetovým unikátom.”
Jeden z dvojice trénerov Pavel Blaho priznal: 
„Videli sme, že sa nedá tri roky všade sa ,vybí-
jať , ísť stále naplno, a potom ešte chcieť vyhrať 
olympiádu. My sme sa síce veľmi tešili zo všet-
kých tých svetových a európskych titulov v K4, 
ale súperi viac odpočívali a sústredili sa aj na iné 
disciplíny. Naša loď sa však víťazením vyčerpa-
la. Okrem toho jej členovia boli po víťaznej sérii 
pod veľkým tlakom a strašilo ich, že ešte nemajú 
olympijskú medailu. Pravdepodobne práve preto 
nešli vo nále takú jazdu, ako zvyčajne.”
Tibor Soós s 12-ročným odstupom dodáva: 

NAŠI OLYMPIJSKÍ MEDAILISTI V K4 NA 1000 M

MICHAL RISZDORFER (* 26. 5. 1977 Bratislava, 
Podunajské Biskupice):
striebro - Peking 2008, bronz - Atény 2004
RICHARD RISZDORFER (* 17. 3. 1981 Komárno): 
striebro - Peking 2008, bronz - Atény 2004, 4. 
miesto - Sydney 2000
ERIK VLČEK (* 29. 12. 1981 Komárno): striebro 
- Peking 2008, bronz - Atény 2004, 4. miesto - 
Sydney 2000, 6. miesto - Londýn 2012
JURAJ TARR (* 18. 2. 1979 Komárno): 
striebro - Peking 2008, 4. miesto - Sydney 
2000, 6. miesto - Londýn 2012
JURAJ BAČA (* 17. 3. 1977 Komárno): 
bronz - Atény 2004

 Štvrté kvarteto na OH 
2000 v Sydney - zľava 
Róbert Erban, Juraj Tarr, 
Erik Vlček 
a Richard Riszdorfer.
 Bronzová loď na OH 

2004 v Aténach – spredu 
Richard Riszdorfer, Michal 
Riszdorfer, Erik Vlček 
a Juraj Bača.
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„Maďarom, aj ich médiám, ktoré sa duelu vopred veľa venovali, sa podarilo chlapcov znervózniť. Všet-
ci hovoria po maďarsky, takže to, čo počuli, na nich vplývalo. Bolo to vtedy veľmi vybičované, navyše 
aj celkové slovensko-maďarské vzťahy boli v tom čase napäté.”

V ekingu zlato na dohľad
Po OH v Aténach nastala v zložení lode jedna zmena. Juraja Baču na poste zadáka nahradil Róbert 
Erban. Na MS 2005 v Záhrebe získal náš štvorkajak na 1000 m striebro. Na MS 2006 v Szegede sa na 
500-metrovej trati vrátil na zlatý stupienok, na „olympijskom” kilometri bol piaty. Na ME v Račiciach 
táto osádka triumfovala na oboch tratiach. Erban sa vo veku 34 rokov konečne dočkal zlata z MS, ale 
bola to jeho labutia pieseň.
V roku 2007 sa do vlajkovej lode znovu po siedmich rokoch prebojoval Juraj Tarr, veľký bojovník, 
ktorý v mladosti prekonal rakovinu. Na MS v Duisburgu osádka v zložení Richard Riszdorfer, Michal 
Riszdorfer, Erik Vlček a Juraj Tarr vyhrala na 500 m a bola tretia na 1000 m, na ME v Pontevedre 
triumfovala na oboch tratiach. To isté zopakovala aj v máji 2008 na ME v Miláne. Na olympijské hry v 
Pekingu tak štvorkajak znovu prišiel v úlohe jedného z favoritov.
V areáli v Šun-ťi, v ktorom si krátko predtým vybojovali tri zlaté medaily naši vodní slalomári, pred-
viedlo komárňanské kvarteto vo nále skvelý výkon. Od začiatku si Slováci strážili predpokladaných 
najväčších súperov Maďarov a Nemcov. Ešte po šesťsto metroch viedli, ale potom ich predstihli 
Bielorusi.
„Vo svojej rozjazde Bielorusi skončili až tretí, takže sme s nimi veľmi nerátali,” priznal „háčik” lode 
Richard Riszdorfer. „Ale my sme vydali zo seba všetko a zajazdili sme svoj doteraz najlepší čas v 
protivetre.” Michal Riszdorfer si pochvaľoval, že úvodnú päťstovku išla naša loď perfektne, potom 
ešte stále veľmi dobre, ale na Bielorusov to nestačilo. „Sme radi, že sme skončili aspoň pred Nemcami. 
Klobúk dolu pred Bielorusmi, ukázali vynikajúcu jazdu," komentoval.
„Chalani vydali zo seba maximum, striebro je veľmi cenné. V porovnaní s predchádzajúcou olym-
piádou sa dokázali opäť zlepšiť a potvrdili, že patria k svetovej špičke. Som presvedčený, že budú ešte 
pokračovať až do OH 2012 v Londýne. Zisk olympijského zlata je pre nich veľkou výzvou,” povedal 
hneď po pretekoch Pavel Blaho. Kým pred štyrmi rokmi v Aténach sa do bronzovej radosti miešalo 
aj sklamanie, v Pekingu sa chlapci na stupni víťazov očividne tešili. „Mňa to však mrzelo viac, než v 
Aténach, pretože zlato bolo veľmi blízko,” hovorí dnes Tibor Soós.

Londýn  ajsk r rozpad, potom sklamanie
Soós v Pekingu vyslovil názor, že pod jeho vedením by to mohla komárňanská štvorica potiahnuť spolu 
až do olympiády v Londýne. O štyri roky však bolo všetko inak. Päťstovka vypadla z programu vrchol-
ných súťaží. Pozíciu domácej jednotky si upevnil Erik Vlček, ktorého potom ešte predstihol Peter Gelle. 
Zato veterán Michal Riszdorfer postupne výkonnostne klesal. Na MS 2009 v Dartmouthe ešte získala 
osádka v pekinskom zložení na 1000 m bronz, na ME v Brandenburgu striebro. Na MS 2010 v Poznani 
však elitný štvorkajak nepostúpil do nále a na ME v Trasone bol len štvrtý.
Kvali káciou na OH v Londýne boli MS 2011 v Szegede. Erik Vlček to tam skúsil na dvoch frontoch. 
V štvorkajaku v tradičnom zložení prispel k 4. miestu a teda k vybojovaniu olympijskej miestenky ‒ ale 

v dvojkajaku spolu s Petrom Gellem získal na 
olympijskom kilometri nečakane titul majstra 
sveta
Vlček logicky videl v K2 väčšie šance na olympi-
jský úspech než v K4, ale chcel jazdiť obe disci-
plíny. To sa však nepáčilo najstaršiemu z kvarteta 
a jeho dlhoročnému lídrovi Michalovi Riszdor-
ferovi. Ten chcel, aby sa Vlček sústredil len na 
štvorkajak. V úspešnej osádke a v jej okolí začalo 
byť dusno. Ako prvý „opustil loď” reprezentačný 
tréner Pavel Blaho, po ňom aj klubový tréner 
Tibor Soós. Vedenie štvorice prevzal krátko pred 
šampionátom v Szegede Peter Likér, ktorý zdedil 
aj atmosféru veľkých kon iktov medzi niekda-
jšími dobrými parťákmi.
„Nárast napätia medzi chlapcami bol prirodzený, 
pretože výsledky nezodpovedali očakávaniam. 
Hľadali sa chyby. Michal Riszdorfer však vtedy 
už výkonnostne na elitnú ,káštvorku nemal a 
keďže brat Richard sa postavil na jeho stranu, 
napokon sa mimo lode ocitol aj on,” spomína 
dnes Soós.
Do Londýna išla novozložená štvorica, keď si 
pred Vlčeka a Tarra sadli Trenčania Gelle a Mar-
tin Jankovec. Osemsto metrov sa Slováci držali 
na bronzovej pozícii. V závere im však došli sily 
a métou prešli na šiestom mieste. Na bronzových 
Čechov stratili len necelú sekundu. 
„V závere som mal obrovskú krízu. Ledva som 
vystieral ruky. Možno som to pokazil práve ja. 
Nie je hanba sa priznať,“ sypal si popol na hlavu 
Erik Vlček.   
„Možno to bola moja posledná olympiáda v 
kariére a takto to dopadlo. Bol som v dobrej 
forme od začiatku, obetoval som pre úspech 
naozaj všetko, je mi to ľúto,“ len s námahou 
zadržiaval slzy sklamania Juraj Tarr.
Ešte horšie dopadol dvojkajak Gelle – Vlček. 

radujúci majstri sveta na 1000 m skončili na 
poslednom, ôsmom mieste.

V ČOM JE ŠTVORKAJAK ŠPECIFICKÝ?
„Štvorkajak si žiada niečo úplne iné, než singl. 
V porovnaní s K1 sa v K4 jazdí o 20 ‒ 30 sekúnd 
kratšie. Jazda v štvorkajaku si teda vyžaduje 
väčšiu dynamiku aj silu. Porovnanie výkonnosti 
sólových jazdcov na kilometri preto zďaleka 
nie je objektívne. Bližšie k realite štvorkajaka sa 
dostanete pri meraní ich časov na 750 ‒ 800 m. 
To znamená, že typickí singlisti sa v ,štyráku´ne-
musia presadiť. Špecifikum tejto disciplíny je aj 
v tom, že si vyžaduje štyroch približne vyrovna-
ných jazdcov, aj že zodpovednosť za výsledok a 
teda aj psychický tlak sa rozkladá na viac ľudí,” 
vysvetľuje Tibor Soós.

 Strieborná radosť na OH 2008 v Pekingu 
– zľava Richard Riszdorfer, Michal Riszdorfer, 
Erik Vlček a Juraj Tarr.



51

Senzačné zlato na S 201
Bratia Riszdorferovci sa do štvorkajaka už 
nevrátili a napokon potichu ukončili kariéru. Po 
triumfoch osádky mladíkov Krajčovič, Michálek, 
Jakubík, Demin na MS aj ME do 23 rokov v roku 
2013 i siedmom mieste na MS mužov v tomto 
istom roku v Duisburgu a po striebre na ME 2014 
v Brandenburgu a piatom mieste na MS v Moskve 
sa zdalo jasné, že účasť na OH 2016 si vybojuje 
toto kvarteto. Najmä keď Erik Vlček s Jurajom 
Tarrom na MS 2014 v Moskve senzačne triumfo-
vali v K2 na 500 aj 1000 m a každý predpokladal, 
že sa sústredia už len na debla.
Vlani však došlo k senzácii. Veteráni Vlček a Tarr 
sadli do jednej lode medzi dvojicu juniorských 
majstrov sveta v K2 Denisa Myšáka (nar. 30. 
11. 1995 v Bojniciach, trénuje v Novákoch) 
a obrovitého Tibora Linku (nar. 13. 2. 1995 v 
Dunajskej Strede, trénuje v Šamoríne). V inter-
nom domácom súboji najprv preukázali vyššiu 
výkonnosť, než osádka, úspešná v roku 2014 
a v auguste minulého roka senzačne triumfovali 
na svetovom šampionáte v Miláne
„Keď si tak v duchu premietam všetky naše 
špičkové štvorkajaky za uplynulé štvrťstoročie, 
mám pocit, že práve ten súčasný je najsilnejší 
zo všetkých. Jednak získal zlato z MS v doteraz 
najväčšej konkurencii a jednak jazdí estetickejšie 
a harmonickejšie, než všetky tie osádky pred ním. 
A musím povedať, že som bol šokovaný, s akým 
prehľadom a chladnou hlavou zvládol vlani len 
19-ročný ,háčik  lode Myšák svoju premiéru na 
svetovom šampionáte,” hovorí Tibor Soós. Podľa 
neho je súčasné spojenie dvoch vekovo úplne 
odlišných dvojíc ideálne: „Mladí uctievajú tie 
staré esá a rešpektujú ich, starým to pochopiteľne 
robí dobre. Súlad nielen na vode, ale aj mimo nej, 
je veľmi dôležitý.”
Pohodu v osádke si pochvaľuje aj mladý tréner 
Peter Likér. „Na jar sme strávili šesť týždňov 
na sústredení v Kalifornii. Tak dlho sme boli 
spolu prvýkrát a neliezli sme si na nervy,“ tvrdí. 
Spomína aj na prvý moment, keď sa dvaja vekom 
ešte zelenáči posadili do lode s dvoma skúsenými 
harcovníkmi. „Sedeli v nej strašne krivo, ale 
štvorkajak mal rýchlosť aj vytrvalosť.“ 
Netají, že súčasná zostava štvorkajaka sa sfor-
movala ako olympijská poistka jeho dvoch zver-
encov Vlčeka a Tarra. „Hľadali sme alternatívu 
pre prípad, že by sa Erikovi s Jurajom nepodarilo 
kvali kovať na olympiádu v K2. Nehrali sme 
sa na namyslených majstrov sveta v dvojkajaku. 
Boli to Tarr s Vlčekom, ktorí prišli za mladými 
s ponukou vytvoriť osádku štvorkajaka. Mladíci 
by si na taký návrh asi netrú i.“ 
Podľa Likéra bude mať táto štvorica vysoké 
ambície aj v Riu. „Myslím, že keď sa vrátime 
z olympiády bez medaily, bude to sklamanie. 
Viem, že budeme čeliť tlaku, ale na ten musia 
byť športovci pripravení a zvládnuť ho. Nepo-
viem predsa ľuďom, že si ideme do Ria po piate 
miesto.“ 6

SLOVENSKÉ A MEDAILOVÉ ŠTVORKAJAKY NA OH
×BARCELONA 1992 (Slováci štartovali ešte vo výprave ČSFR): 1. Nemecko 2:54,18 min, 
2. Maďarsko 2:54,82, 3. Austrália 2:56,97, 4. ČSFR (Jozef Turza, Juraj Kadnár, Róbert Erban, 
Attila Szabó) 2:57,06.
×SYDNEY 2000: 1. Maďarsko 2:55,18 min, 2. Nemecko 2:55,70, 3. Poľsko 2:57,19, … 
4. Slovensko (Richard Riszdorfer Erik, Vlček, Juraj Tarr, Róbert Erban) 2:57,69.
×ATÉNY 2004: 1. Maďarsko 2:56,919 min, 2. Nemecko 2:58,659, 3. Slovensko (Richard 
Riszdorfer, Michal Riszdorfer, Erik Vlček, Juraj Bača) 2:59,314.
×PEKING 2008: 1. Bielorusko 2:55,714 min, 2. Slovensko (Richard Riszdorfer, Michal Riszdor-
fer, Erik Vlček, Juraj Tarr) 2:56,593, 3. Nemecko 2:56,676.
×LONDÝN 2012: 1. Austrália 2:55,085 min, 2. Maďarsko 2:55,699, 3. Česko 2:55,850, … 
6. Slovensko (Peter Gelle, Martin Jankovec, Erik Vlček, Juraj Tarr) 2:56,771.

 Londýnske sklamanie 
a hnev – zľava Juraj Tarr, 
Erik Vlček, Peter Gelle 
a Martin Jankovec.
 Senzační majstri sveta 

z vlaňajška v Miláne – 
spredu Denis Myšák,  
Erik Vlček, Juraj Tarr 
a Tibor Linka.

V oblekoch a na suchu. Zľava Tibor Linka, Juraj Tarr, 
Erik Vlček a Denis Myšák na vyhlásení ankety Kanoista roka.
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ABSENCIA 
GOLFU NA 

OLYMPIJSKÝCH 
HRÁCH TRVALA 

112 ROKOV

G O L F N A O H
Andrej Obuch | foto TASR/AP, TASR / Jozef Ďurník, IOC Flickr, Jozef Liba

Šéf prípravného výboru OH 2016 v Riu de Janeiro a člen 
MOV Carlos Arthur Nuzman ešte pred kodanským hlasova-
ním, v ktorom členovia MOV v roku 2009 vybrali dejisko 
hier, vyjadril pripravenosť Ria zahrnúť do svojho projektu aj 
usporiadanie súťaží v golfe. 
Olympijský návrat tohto športu sa však odohrá v krajine, 
ktorá nevyniká veľkou golfistickou tradíciou v tomto športe a 
v meste, kde naň museli vybudovať nové špeciálne ihrisko.

L o b o v a l  a j  T i g e r  W o o d s
Golfu vyšla snaha o návrat do rodiny olympijských športov 
na jediný pokus.  Olympijské hole in one sa udialo v októbri 
2009 na 121. zasadnutí Medzinárodného olympijského výbo-
ru (MOV) v Kodani. Zároveň spolu s golfom oslávilo návrat 
aj rugby ‒ hoci v menšej, sedmičkovej podobe (vo formáte s 
15 hráčmi bolo naposledy v programe OH 1924 v Paríži).
Oba športy spomedzi sedmičky najvážnejších uchádzačov 
(vrátane bejzbalu a softbalu, ktoré boli v programe napo-
sledy na OH 2008 v Pekingu, v Londýne 2012 sa v nich 
už nesúťažilo) odporučila na zaradenie do programu OH 
exekutíva MOV. 
Golf prešiel v pléne MOV pomerom hlasov 63:27, ragby 
dokonca 81:8, pričom na schválenie bola potrebná nadpo-
lovičná väčšina. Rozhodnutie je platné nielen pre OH 2016, 
ale aj pre OH 2020, ktoré sa uskutočnia v Tokiu.
Pred rozhodujúcim kodanským hlasovaním v prospech 
znovuzaradenia golfu na OH otvorene „lobovali” najväčšie 
hviezdy tohto športu. Prostredníctvom videozáznamu k 

členom MOV prehovoril aj najslávnejší golfista nedávnej minulosti Tiger oods. Velikán 
tohto športu zdôraznil: „Pre každého, kto hrá tento šport, by bolo cťou stať sa olympio-
nikom.“ Priamo v Kodani bola v golfistickej delegácii aj jedna z najlepších svetových 
hráčok Michelle ieová.
Výkonný riaditeľ olympijského golfového výboru Medzinárodnej golfovej federácie (IGF) Ty 
Votaw v prezentácii pred členmi MOV povedal, že „v Kodani zastupujú záujmy 60 miliónov 
golfistov z celého sveta, ktorí dúfajú, že ich láska sa vráti do programu olympijských hier".

HOLE IN 
ONE

A 
GOLF 
JE 
SPÄŤ

A GOLF JE SPÄŤ

G o l f  n i e  j e  v  p r o g r a m e  o l y m p i j s k ý c h  h i e r  ú p l n ý m  
nováčikom, ale v Riu de Janeiro sa vracia po dlhých 
112 rokoch. oterajšie olympijské účinkovanie golfu 
sa odohralo v aríži v roku 1 00, kde súťažili muži 
aj ženy a o štyri roky nesk r v St. Louis, kde sa hral 
mužský turnaj jednotlivcov i družstiev.

V máji kraľoval svetovému rebríčku golfistov 
Austrálčan Jason Day.

A GOLF JE SPÄŤ
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Šesť storočí vývoja, 
1  jamiek od roku 1 4
Sedem rokov čakania od rozhodnutia MOV na 
konkrétnu realizáciu na olympijských hrách nie je 
dlhá doba, najmä ak si uvedomíme niekoľkosto-
ročný vývoj tohto športu.
Prvé zmienky o hre s palicami a loptou sa objavili 
v starovekom Ríme v období asi 100 rokov pred 
n. l. O golfe sa však  mohlo hovoriť až od 15. 
storočia v Škótsku, odkiaľ sa postupne rozšíril po 
celých Britských ostrovoch. V prvej polovici 18. 
storočia sa objavili správy o jeho existencii aj za 
oceánom ‒ v USA. V roku 1744 v Edinburghu 
publikovali prvé pravidlá golfu. V roku 1764 sa 
na ihrisku Old Course v škótskom St. Andrews 
zredukoval počet jamiek z 22 na 18. Tento počet 
sa ustálil a stal normou až do dneška.
Výrazný posun v rozvoji golfu nastal v druhej 
polovici 19. storočia na Britských ostrovoch. 
Vznikol tam turnaj The Open Championship, 
ktorý v súčasnosti patrí medzi štyri najdôleži-
tejšie mužské súťaže a je z nich jediný, ktorý sa 
hrá v Európe. Pod patronátom britskej Ladies 
Golf Union sa formovali aj prvé ženské golfové 
turnaje. Obdobným organizačným a športovým 
vývojom prešiel golf aj v USA.
Tieto dve krajiny hrali na prelome storočí prím vo 
vývoji svetového golfu, keď sa tento šport dostal 
do programu Hier II. olympiády v Paríži v roku 
1900. V programe premiérových novovekých hier 
v roku 1896 v Aténach golf chýbal len preto, že 
sa tam v tom čase nenachádzalo žiadne golfové 
ihrisko.

O l y m p i j s k á  p r e m i é r a  
a  r ý c h l a  d e r n i é r a
Do zoznamu olympijských športov sa golf dostal 
v roku 1899 na zasadnutí organizačného výboru 
pre olympijské hry 1900 v Paríži. Boli to prvé 
hry, na ktorých súťažili aj ženy. Síce športov a 
disciplín s ich účasťou nebolo veľa, ale golf bol 
medzi nimi. Turnaj sa uskutočnil v októbri 1900 
na ihrisku v mestečku Compiegne, severne od Pa-
ríža. Hracím formátom bola hra na rany. Mužský 
turnaj s dvanástimi súťažiacimi sa hral 2. októbra 
na dve kolá, celkovo na 36 jamiek. Ženský turnaj 
s desiatimi účastníčkami sa 3. októbra hral iba 
na deväť jamiek. Zvíťazili Američania Charles 
Sands a Margaret Ives Abbottová. Súťažili golfis-
ti zo štyroch krajín.
Druhými a na 112 rokov poslednými olympij-
skými hrami, na ktorých sa súťažilo aj v tomto 
športe, boli Hry III. olympiády v americkom St. 
Louis v roku 1904. Na golfovom turnaji sa tam 
zúčastnili len muži. Súťažilo síce až 77 hráčov, 
ale boli len z dvoch štátov – z USA a Kanady. 
Golfové olympijské turnaje tvorili dve súťaže. 
Turnaj jednotlivcov 24. septembra bol v hre 
na jamky, ktorá sa hrala na dve kolá, pričom 
do druhého postúpilo len 32 hráčov. Druhou 
disciplínou bola tímová súťaž na rany, v ktorej 

17. septembra zvíťazilo družstvo estern Golf 
Association z USA. Súťažili však len tri tímy, 
všetky z USA.

Ú t l m  a  d l h o d o b á  a b s e n c i a
Hoci golf mal až do roku 1921 status voliteľ-
ného olympijského športu, na žiadnych ďalších 
hrách sa v ňom už nesúťažilo. Dôvodov bolo 
viacero. Okrem objektívnych, podmienených 
spoločensko-politickým vývojom, to bol najmä 
stav rozvoja golfu vo svete. V prvej polovici 20. 
storočia v ňom naďalej dominovali Veľká Bri-
tánia a USA. V ostatných európskych krajinách, 
napríklad vo Francúzsku, Nemecku, Švédsku 
alebo aj Československu, bol golf ako šport 
v začiatkoch. A tak na všetkých nasledovných 
olympijských hrách chýbal jednak z dôvodu 
chýbajúcich ihrísk pre turnaje, ale aj pre nedo-
statok hráčov a krajín, v ktorých sa vykonával 

A GOLF JE SPÄŤA GOLF JE SPÄŤ

A GOLF JE SPÄŤ

Bývalé svetové jednotky 
Američan Tiger Woods a 

Švédka Annika Sörensta-
mová spravili veľa návrat 
pre návrat golfu pod päť 
kruhov – aj s najlepšími 

hráčmi.
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rozmnožili teritóriá, kam preniká golf ako šport.
Viac ihrísk a ľahší prístup ľudí k tomuto športu 
viedli aj k nárastu počtu výkonnostných hráčov 
v tradičných golfových krajinách, ale najmä vo 
viacerých, dovtedy nie veľmi golfovo rozvinu-
tých oblastiach, ako je napríklad Škandinávia, či 
neskôr Španielsko. Golf už nie je doménou len 
v USA, Veľkej Británii a v niektorých ďalších 
krajinách  Commonwealthu. Stal sa celosveto-
vým femonémom.
Tomuto vývoju sa pomaly prispôsobuje aj orga-
nizácia  športového života. Tradičné vrcholné 
amatérske, ale aj profesionálne turnaje sa otvorili 
hráčom z nových štátov. V samotnej kontinentál-
nej Európe vznikli nové turnaje i seriály. O desať-
ročie neskôr, v 90. rokoch minulého storočia, sa 
začal podobný golfový  vývoj v zii. Golf sa tam 
s nebývalou dynamikou rozšíril v Číne, Japonsku, 
Južnej Kórei a najnovšie aj vo Vietname.
Veľký vplyv na popularitu golfu mali špičkoví 
hráči, ktorí sa stali ikonami tohto športu a dlhé 
roky v ňom dominovali. Od 50. rokov až do 
polovice 80. rokov to bola trojica Arnold Palmer, 
Gary Player a Jack Nicklaus. Od 80. rokov do-
chádzalo ku generačnej výmene, nastúpili mladší 
hráči a v 90. rokoch nastúpil golfový fenomén 
Tiger oods. Svoju významnú úlohu zohral 
rozvoj televízneho vysielania a najmä postupná 
globalizácia prenosov z najvýznamnejších golfo-
vých turnajov s miliónovou sledovanosťou.

 hry džentlmenov 
š p o r t  p r e  m a s y
S masovým rozširovaním golfu sa začala aj jeho 
pomalá premena ako športu. V prvopočiatkoch 
to bola hra džentlmenov. Dôraz sa v nej kládol 
predovšetkým na tradíciu, spoločenský a klubo-
vý rozmer. Od druhej polovice 20. storočia sa 
pri športovom golfe začal dôraz klásť nielen na 

na zodpovedajúcej úrovni.
V roku 1921 Medzinárodný olympijský výbor s 
poukázaním na exkluzívny charakter golfu tento 
šport vyradil z rodiny olympijských športov. 
Vzhľadom na jeho neskorší rozvoj ako profesio-
nálneho športu bol návrat golf pod päť kruhov 
veľa desaťročí nereálny. Až keď sa začala éra 
olympijskej komercializácie a na olympijských 
hrách sa objavili najlepší profesionálni tenisti, 
basketbalisti, cyklisti či hokejisti, svitla golfu 
nová šanca na návrat. Bolo však potrebné 
zaručiť účasť najlepších hráčov na olympijskom 
turnaji. A to bol beh na dlhé trate, pretože Profe-
sionálna golfová asociácia (PGA) mužov, resp. 
ženská LPGA, združujúca najlepších profesio-
nálnych hráčov a hráčky, fungujú paralelne popri 
Medzinárodnej golfovej federácii (IGF).

lobálny rozmach golfu 
ako fenoménu
Existuje viacero dôvodov postupného celosveto-
vého rozvoja golfu, ako masového aj sledované-
ho športu v druhej polovici dvadsiateho storočia. 
V masívnejšej podobe sa rozšírili turistika 
a priemysel voľného času. Tie dali impulzy na 
budovanie nových golfových ihrísk po celom 
svete. Táto tendencia trvá dodnes. Zároveň sa 

OLYMPIJSKÝ GOLF V RIU V KOCKE
Turnaje a účastníci: V Riu de Janeiro bude štar-
tovať 60 golfistov (hrať budú 11. ‒ 14. augusta) a 
60 golfistiek (17. ‒ 20. augusta) podľa aktuálne-
ho redukovaného svetového rebríčka k 11. júlu 
2016. Budú to výlučne profesionálni hráči. Hrať 
sa bude klasický štvorkolový formát 72 jamiek 
na rany. V prípade deleného umiestnenia na 
prvých troch miestach sa bude hrať o každú 
medailu rozstrel na troch dodatočných jamkách.
Kvalifikačný kľúč: Automaticky sa na OH kvali-
fikuje prvých pätnásť hráčov a hráčok z redu-
kovaného rebríčka, pričom z každej krajiny sa 
týmto spôsobom môže kvalifikovať maximálne 
štvorica hráčov, dvaja muži a dve ženy. Zvyšné 
štartovacie miesta zostanú voľné pre najvyššie 
umiestených golfistov a golfistky z krajín, ktoré 
ešte nemajú medzi účastníkmi svojich dvoch zá-
stupcov. Medzinárodná golfová federácia (IGF) 
v rámci šírenia olympijskej myšlienky sľúbila, 
že minimálne po jednom zástupcovi bude mať 
domáca Brazília a každý obývaný svetadiel – 
Afrika, Amerika, Ázia, Európa a Oceánia.
Ihrisko: Dizajnérom olympijského ihriska, ktoré 
sa nachádza v oblasti Barra da Tijuca, je Gil 
Hanse. Začiatkom marca sa na ňom uskutočnil 
prvý, jednokolový  testovací turnaj s účasťou 
domácej brazílskej golfovej špičky. Neil Cleverly, 
ktorý bol poverený dohľadom nad stavbou aj 
fázou dokončovania ihriska a prípravy na testo-
vací turnaj, vyhlásil, že ihrisko bude vyhovovať 
hráčom s dlhými odpalmi. „Hráči budú musieť 
vytiahnuť to najlepšie zo svojej krátkej hry. 
Najmä posledné tri jamky sú náročné. Vôbec 
ma neprekvapí, keď tu niektorí nastrieľajú vyššie 
čísla. Každý, kto má skúsenosti s britskými 
pobrežnými linksovými ihriskami, v Írsku a 
Škótsku zvlášť, bude mať istú výhodu,“ doplnil 
Cleverly. Náročné budú aj gríny, ktoré chce 
tvorca ihriska Gil Hanse mať „tvrdé a rýchle“, 
čo bude opäť vytvárať tlak na bezchybnú krátku 
hru a patovanie.

OH PRIŤAHUJÚ AJ NAJLEPŠÍCH
Od ohlásenia návratu golfu do rodiny olympij-
ských športov sa k účasti v Riu vyjadrujú všetky 
hviezdy svetového golfu veľmi pozitívne. Každá 
by sa chcela zúčastniť, ale kvalifikačné kritériá sú 
nekompromisné a zohľadňujú aktuálnu výkonnosť. 
Atraktívnosť turnaja zvýšilo rozhodnutie organi-
zátorov umožniť olympijským víťazom štart na 
všetkých mužských i ženských major turnajoch 
budúcej sezóny. 

A GOLF JE SPÄŤ

Časť olympijského golfového areálu 
v Riu de Janeiro.
 Jeden z najlepších svetových hráčov 

súčasnosti Rory McIlroy zo Severného Írska.

G O L F N A O H

A GOLF JE SPÄŤ
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GOLF NA SLOVENSKU
Prvé golfové ihrisko vzniklo na slovenskom území už 
pred 110 rokmi, ale rozvoj golfu sa začal až od 80. rokov 
minulého storočia. V súčasnosti je na Slovensku asi 
10-tisíc hráčov golfu, ktorí ho môžu hrať na 19 ihriskách. 
Zatiaľ najväčší slovenský golfový športový úspech dosiahla 
Zuzana Kamasová víťazstvom na turnaji Ladies European 
Tour v Maroku v marci 2011.

techniku hry, ale i na kondičnú prípravu hráčov, pravidelné posilňovanie, ale aj na mentálnu 
prípravu zvládania záťaže a stresu.
Zároveň veľkou premenou prešiel aj samotný výstroj. Nové technológie a najmä materiály pri 
výrobe golfových palíc aj loptičiek spôsobili zmeny v golfovej hre. Tie si zase vynútili pre-
stavbu mnohých tradičných ihrísk a budovanie nových s oveľa náročnejšími parametrami.
Golf sa aj pod vplyvom uvedených vývojových prvkov stal jedným z najmasovejších športov 
na svete. Je to spôsobené najmä jeho dostupnosťou a prístupnosťou všetkým vekovým ka-
tegóriám amatérskych, výkonnostných, ale aj rekreačných hráčov. Jedinou podmienkou okrem 
ovládania techniky hry, základných pravidiel a najmä dodržiavania bezpečnosti je schopnosť 
samostatného pohybu hráča. To z neho robí masový viacgeneračný šport.
Kým tých najmladších pozitívne ovplyvňujú mladí hráči, najstaršiu generáciu zase ich 
rovesníci, ktorí aj v seniorskom veku dokážu na veľkých turnajoch podávať výkony hodné 
majstrov.

T r a d í c i e  s ú  z á k l a d o m
Golf je šport s veľmi výrazným napojením na spoločensko-kultúrne tradície krajín, v kto-
rých sa primárne rozvíjal. Domáce bolo preň anglosaské prostredie so svojimi špecifikami, 
ktoré ovplyvňujú a formujú golf až do dnešnej doby. 
Jedným z nich je dôraz na striktné rozdelenie hráčov na amatérov a profesionálov. Až na 
výnimky, napríklad v podobe štvorice vrcholných major turnajov, sa tí najlepší amatérski 
golfisti nezúčastňujú na spoločných súťažiach s profesionálmi.
Ďalšou charakteristikou golfu je jeho výrazne individualistický ráz. V golfe neexistuje 
súper, len dosiahnutie výsledku v hre. Ďalším špecifikom, ktoré golf oddeľuje od väčšiny 
ostatných športov, je absencia rozhodcu pri hre. Golf je postavený na uvedomelom samo-
rozhodovaní, znalosti a aplikácii jeho pravidiel v rôznych herných situáciách samotným 
hráčom, vrátane penalizácie.
Pri turnaji je na ihrisku niekoľko „rozhodcov“, ale ich úlohou nie je byť arbitrami, ale 
skôr poradcami a supervízormi správneho výkladu pravidiel golfu samotným hráčom. 
V dnešnej digitálnej ére sledovania, keď sú elektronické technológie schopné sprostredko-
vať akúkoľvek udalosť v reálnom čase, je každé, hoci aj nevedomé a nezámerné pochybe-
nie, aj v golfe okamžite zverejnené.

N á v r a t  b o l  p r i r o d z e n ý
Návrat golfu do rodiny olympijských športov a jeho zaradenie do programu OH 2016 
v Riu de Janeiro 2016 je prirodzenou reakciou na globálny vývoj tohto športu, jeho obľú-
benosť po celom svete, a príťažlivosť pre mladú generáciu.
Veľmi dôležitá bola aj iniciatíva troch svetoznámych hráčov ‒ Američana Tigera ood-
sa, Švédky Anniky S renstamovej a Íra Padraiga Harringtona, ktorí celou váhou svojich 
osobností podporili olympijský golf.
Ten by sa v Riu mohol prezentovať aj celkom novému publiku, ktoré možno ešte nikdy 
tento šport nesledovalo, a podnietiť novú vlnu záujmu oň na celom svete.
Vzhľadom na výraznú generačnú výmenu v svetovom golfe, prudký nástup „mladých pu-
šiek“ na prvé pozície v mužskom aj ženskom rebríčku, čaká tento šport svetlá budúcnosť. 
Na golfové turnaje sa okrem Ria už pripravuje aj Tokio, dejisko OH 2020. A v Japonsku 
golf patrí medzi najpopulárnejšie športy vôbec. 6

A GOLF JE SPÄŤA GOLF JE SPÄŤ

 Radosť golfistickej delegácie na 
zasadnutí MOV v roku 2009 v Kodani, 
kde sa rozhodlo o znovuzaradení golfu 
na OH. Vpravo špičková svetová hráčka 
Michella Wieová z USA.
 Najúspešnejšia slovenská golfistka

 Zuzana Kamasová už ukončila 
profesionálnu kariéru. 

(Pripravené v spolupráci s časopisom GOLF Revue o golfe a životnom štýle)
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K U L I N Á R I U M
Jessica Kriška I foto TASR, SOV

M at e j  T ót h  
( at l e t i k a)
Medzi naše obľúbené rodinné reštaurácie 
patrí penzión Dolina v Horných Lefantov-
ciach v okrese Nitra. Ide o krásny poľov-
nícky penziónik obklopený lesom,
so skvelou kuchyňou a s výberom jedál 
nielen z poľovníckych špecialít. U mňa 
zvyčajne vyhráva stejk z diviny s grilovanou 
zeleninou. Po dobrom obede, u nás väčši-
nou spojenom s rodinnou oslavou, si užívame 
prechádzku na brehu rybníka, debatu s najbližšími, ale aj s majiteľom 
podniku. Súčasťou penziónu je aj strelnica sp ňajúca olympijské 
štandardy. Mňa navyše k prostrediu viažu spomienky z detstva. Čo 
si pamätám, tak sme celé letné prázdniny trávili v okolitých lesoch 
u starých rodičov. V zime sme sa zase korčuľovali na rybníku a hrali 
sme hokej.

Erik Vlček 
( r ýc h l os t n á k an oi s t i k a)
Nedávno som s rodinou a priateľmi navští-
vil reštauráciu Farrier s, ktorá sa nachádza 
v areáli -Bionic Sphere Resortu 
v Čilistove. Reštaurácia je veľmi vkusne 
zariadená, má dve poschodia a už pri vstupe 
si všimnete netypické sedenie za barovým 
pultom v podobe konských sediel. Ďalšou do-

minantou je veľký krb na obidvoch poschodiach, v ktorom umocňuje at-
mosféru horiaci oheň. Z jedálneho lístka si určite vyberie každý, dokonca 
aj celiatici. Ponuka sa obmieňa viackrát do roka, aby boli zaručené vždy 
čerstvé suroviny. Samozrejmosťou je aj denné menu. Ja som ochutnal 
dusené hovädzie líčka na víne so šalotkou a šampióňonmi, viedenskú 
knedľu a výborný bol aj teľací vývar so zeleninou, domácimi rezancami, 
špikom a kúskom slaniny. Sladkou bodkou boli šomloi halušky. Jedlá boli 
pripravené na vysokej úrovni, z kvalitných surovín a chutili fantasticky. 
Je to jedinečná reštaurácia, ktorá sa nepodobá na žiadnu inú.

Ju r aj  T ar r  
( r ýc h l os t n á k an oi s t i k a)
Ako sa hovorí, láska ide cez žalúdok. 
U mňa to platí na milión percent. Milujem 
všetky druhy jedál okrem tekvicového prí-
varku. Najviac však obľubujem stejky, a to 
najmä vo veľmi príjemnej reštaurácii Four 
4in na Ružinovskej ulici v Bratislave. 
Ponúka pestrú paletu jedál a kuchár má 
zlaté ruky. Pre mňa najsvetovejší je krvavý 
hovädzí stejk. Robí sa z kvalitného mäsa z 
Rakúska. Je to jeden z najlepších stejkov, ktoré 
som v živote ochutnal – a to som ich už zjedol veľa. Aj dezerty majú 
naozaj luxusné. V tejto reštaurácii obsluhuje milý personál. Najviac 
ma v tejto reštaurácii prekvapilo, že majú aj paleo menu, čo je u nás 
veľmi zriedkavé. Klobúk dolu.

MALÉ 
KULINÁRSKE 

OKIENKO, ALEBO 
NAŠI OLYMPIONICI 

Z INEJ 
STRANY

Čo olympionikom 
najviac chutí?

^ Strelkyňa Danka Barteková 
vo svojom obľúbenom suši 
bare v Trnave.

am chodia najradšej obedovať a večerať slovenskí olympionici  de zažili svoj top ku-
linársky zážitok  rečo im tam chutí a akou atmosférou dýchajú ich obľúbené podniky  

odelili sa s nami o tipy a odporúčania na r zne delikatesy, ktoré stojí za to ochutnať.
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E r i k  V ar ga 
športová streľba

Čo sa chutí týka, preferujem skôr naše 
tradičné domáce jedlá (slovenskú a 
maďarskú kuchyňu). Nevyhľadávam 
cielene reštaurácie, aby som ich po-
rovnával, preto si rád si nechám odpo-
ručiť nejakú od známych. Z jedálneho 
lístka si rád vyberiem stredne prepečený 
stejk. Ak k tomu urobia i dobre ochutenú 
omáčku a vieme si vybrať i kvalitné suché 
vínko, tak úspech je viac než istý. Ak už mám 
niektorú reštauráciu spomenúť, tak napr. Al Faro Ristorante, Kubu, 
reštaurácie v hoteloch Kaskády či Chopok. Ak sme napríklad na ho-
rách, radi sa zastavíme i na tradičných jedlách v reštaurácii Furkotka. 
Naposledy mi utkvelo v pamäti jedlo v rakúskom hoteli Barbarahof, 
ktorý sme navštívili počas kondično-regeneračného sústredenia. tMali 
tam neskutočne dobrú kuchyňu, ocenenú aj Michelinovou hviezdou. 
Všetko, čo tam prichystali, bolo naozaj skvelé.

D an k a B a r t e k ová 
športová streľba

Moja top reštaurácia je suši bar asabi 
v Trnave. Viem, že so suši barmi sa na 
Slovensku roztrhlo vrece, ale tento je 
výnimočný „tom jum“  polievkou s hubami 
šitake a s krevetami, akú inde nedosta-
nem. Je to jeden z mojich najobľúbenejších 
kulinárskych zážitkov. Rada sem pozývam aj 
svojich zahraničných priateľov, ktorí sa nevedia 
dojesť. Milujem však nielen spomínanú polievku, ale aj vždy čerstvé 
suši, tuniakové carpaccio alebo chobotnicový šalát. A ak mám chuť 
trošku porušiť stravovacie návyky, tak si dám mangový krém s čučo-
riedkami. Mňam

Jan a D u k át ová 
( vod n ý s l al om )
Pre mňa je jeden z top kulinárskych zá-
žitkov pizza „Ricotta e spinaci“  z talian-
skej dedinky Valstagna – najlepšia, akú 
som kedy jedla. Okrem toho mám veľmi 
obľúbené aj rakúske gasthofy s domácou 
kuchyňou. Mojim top jedlom je tam tradič-
né sladké jedlo Kaiserschmarrn.

R i c h ar d  V ar ga
( t r i at l on )
Môj obľúbený podnik je bratislavský 
Meštiansky pivovar na Drevenej ulici. Je to 
skvelé miesto na posedenie s kamarátmi. 
Hodí sa aj pre zahraničnú návštevu. Varia 
vynikajúce domáce pivo a na výber majú 
jedlá z domácej bratislavskej kuchyne. 
Pokiaľ mi to tréning dovolí, rád si tam 
pochutnám na tatárskom bifteku s hrianka-
mi. Ďalšími plusmi sú príjemná atmosféra a 
priateľská obsluha. V anglickom Leedsi mám 

zase obľúbenú mexickú reštauráciu Cafe Dare, kde pracuje aj moja 
priateľka. Často tam chodíme s tréningovými 
partnermi na večeru.

M ar c e l  L om n i c k ý 
( h od  k l ad i vom )
Po návrate z USA mi na Slovensku chýbalo 
tradičné americké barbecue, čo v podstate 
znamená pripraviť rebierka alebo iný druh 
mäsa na grile, ale nie hocijakom  Musí to 
byť tzv. „smoker“ . Mäso sa v ňom pripra-
vuje dlho na nízkej teplote a zároveň sa údi 
na dyme. Pravé americké BB  je neskutoč-
ne jemné mäsko, ale zároveň veľmi šťavnaté, 
s vynikajúcou chuťou. Je to hotová alchýmia. 
Na Slovensku sa niečo podobné nedá zohnať. 
Robím si teda svoje vlastné a rád experimentujem s rôznymi receptmi 
a postupmi. Príprava jedla je pre mňa určitý druh relaxu. Naposledy 
som si takto „usmokoval“  5-kilové bravčové plece, tzv. BB  Pulled 
Pork. Trvalo mi to vyše 12 hodín ustavičného sledovania teploty. 
Výsledok bol ale neuveriteľný  Všetci priatelia a známi, ktorí jedli 
podobne upravené mäso prvýkrát v živote, boli ohromení  V Amerike 
je takáto reštaurácia na každom rohu. Jedna z mojich najobľúbenej-
ších bola Sonny Bryan s Smokehouse v texaskom Dallase.

N at ál i a D u b ovc ová 
plážový volejbal

Dobré reštaurácie mám v oku skôr v Prahe. 
Po príchode z turnaja do Bratislavy je 
chladnička prázdna a ja zase hladná. Vtedy 
rýchlo skočím do Pizza Mizza na paradaj-
kovú polievku a bezlepkové cestoviny. 
Do polievky sa zamiloval aj môj tréner 
z Argentíny. Niekedy mi píše, že mu chýba 
práve paradajková polievka a vianočka. Ja si 
tam ako sladkú bodku najradšej dávam nutelo-
vé pirohy s jahodovou omáčkou. 

Richard agy
plávanie

Pre mňa, čo veľmi rád a veľa jem, sú 
fastfoody tabu. Ale ako sa hovorí, zakázané 
ovocie chutí najlepšie. To isté platí aj pre 
hamburgery, hranolky, coca colu, kebab 
a pizzu. plne najlepšie mi chutí po 
dvojtýždňovom sústredení dvojitý 
BigMac menu na letisku v Palme de Mal-
lorca. Slovenské pobočky veľkého zlatého 
„M “  však vynechávam, pretože doma u mňa 
vyhráva kebab Tulipán na Obchodnej ulici v 
Bratislave. Neviem, či je ten kebab v placke naozaj 
taký dobrý, alebo som bol vždy len príšerne hladný a oni nikdy nema-
li zatvorené, ale ak sa potrebujem rýchlo najesť, tak vždy prídem tam. 
Atmosféra je úplne obyčajná, zopár stolov, plastových stoličiek (všet-
ko červeno-žlto-biele), za pultom niekoľko (super rýchlych) kuchárov 
a za nimi točiaci sa kus mäsa. Za päť minút som najedený, spokojný a 
kráčam ďalej. Čo viac mi treba?  6
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Vo vlaňajšom augustovom premiérovom čísle Olympie sme vám ponúkli 
prvú várku ateliérových fotografií našich špičkových športovcov, ktoré dal 
vyhotoviť Slovenský olympijský výbor. Teraz prišla na rad druhá. A v duchu 
slovenského olympijského hesla Sme jeden tím sa pred objektívom vystrie-
dali nielen (aj keď najmä) letní športovci s vidinou olympijského Ria, ale aj 
tí zimní.
Fotografie ukazujú špičkových športovcov trochu inak, než ich máte mož-
nosť vidieť na televíznej obrazovke, alebo priamo na športovisku.
Pred objektívom pózovali cyklistický fenomén a úradujúci majster sveta 
v cestných pretekoch Peter Sagan, vodný slalomár Matej Beňuš, ktorý v 
tvrdom dueli o jedinú miestenku do Ria v singlkanoe vyradil päťnásobného 
olympijského medailistu Michala Martikána, špičková kajakárka z divokej 
vody Jana Dukátová, kladivár Marcel Lomnický, mladá dvojica z elitného 
štvorkajaka vlaňajších majstrov sveta Denis Myšák a Tibor Linka, ale naprí-
klad aj zjazdár Adam Žampa, či akrobatická lyžiarka Zuzana Stromková.
Zimných športovcov síce ich olympiáda čaká až vo februári 2018 v juhokó-
rejskom Pjongčangu, ale určite si záujmom pozrú aj tú blížiacu sa letnú v 
auguste 2016 v brazílskom 

S M E T Í MJ E D E N
Ľubomír Souček | foto SOV

N a  o b j e k t í v y  f o t o a p a r á t o v  s ú  
zvyknutí zo súťaží či tréningov, 
ale pózovať dlhé minúty v ateliéri 
 to je predsa len iná káva.

  Matej Beňuš by na 
olympiáde rád trafil ten 

najcennejší vodácky terč…
^ Denis Myšák a Tibor 

Linka: vo dvojici silní, 
v štvorici majstri sveta

 Marcel Lomnický: 
Keď raz to kladivo ideál-

ne roztočím…

ŠPORTOVCI
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 Zuzana 
Stromková 
v „jarnej”

podobe

^ To nie je kajakárska 
turistka, ale Jana Dukátová

5959

 Adam Žampa želá
 letným „kolegom”
 veľa úspechov v Riu 
^ Peter Sagan sa nad 
svojim plagátikom smeje, 
ale v Riu by uvítal menej 
kopcovitú trať

V    A T E L I É R I
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ZZapálenie olympijského ohňa počas otváracieho ceremoniálu olympijských 
hier patrí k najemotívnejším a nasledovanejším rituálom súčasného športu a je 
aj veľmi symbolické. Predchádza mu štafeta s ohňom z antickej Olympie.

P r e m i é r a  š t a f e t y  p r e d  O H  v  B e r l í n e  1 9 3 6
S veľkým napätím očakávalo 35 000 divákov posledného bežca štafety 
s ohňom aj pred 80 rokmi na Olympijskom štadióne v Berlíne. Pred Hrami 

I. olympiády v hlavnom meste nacistického Nemecka olympijský oheň ako 
symbol nesmrteľnosti olympijskej myšlienky po prvý raz v histórii prostred-
níctvom štafety zo starovekej Olympie do dejiska OH 1936 prepojil moderné 
olympijské hnutie s antickými tradíciami.
Oheň zapálili v antickej Olympii 20. júla 1936. Rozhorel sa od slnečných 
lúčov pomocou parabolického zrkadla. Prvým bežcom štafety bol rodák 
z Olympie Konstantinos Kondylis. Posledným bol 1. augusta nemecký 
bežec na stredné trate Fritz Schilgen. Pochodňou zapálil oheň vo veľkej čaši, 
umiestnenej na Olympijskom štadióne. 
Realizácia prvej olympijskej štafety sa často zjednodušene interpretuje ako 
produkt nacistickej propagandy hitlerovského Nemecka. Základy jej vzniku 
však musíme hľadať už v 20. rokoch minulého storočia.

N e b o l  t o  n a c i s t i c k ý  „ v y n á l e z “
V roku 1921 Amsterdam získal právo na usporiadanie Hier I . olympiády v 
roku 1928. Spracovaním architektonického návrhu a dozorom nad výstavbou 
Olympijského štadióna bol poverený mladý talentovaný holandský architekt 

Jan ils. De nitívny návrh Olympijského štadióna a jeho priľahlých častí 
predstavil v roku 1926. Dominantu tvorila 46 m vysoká „Maratónska veža“. 
Na jej vrchol umiestnil mohutnú čašu s horiacim ohňom.

ils nemal znalosti z histórie antického športu, ani o tradícii zapaľovania 
posvätného ohňa. Preto sa historici prikláňajú k názoru, že jeho nápad mohli 
ovplyvniť dve veci. Jednou mohlo byť vyjadrenie zakladateľa novovekých 
olympiád Pierra de Coubertin v rozhovore pre bulletin Holandského olympi-
jského výboru „De Olympiade“ v roku 1924. 
Hovoril v ňom o symbolickej olympijskej štafete. Tá by sa mala odovzdávať 
medzi krajinami, ktoré po sebe usporiadajú olympijské hry. Pravdepodobné 
však môže byť aj tvrdenie, že ils ako dlhoročný člen slobodomurárskej 
lóže bol pri návrhu veže s ohňom navrchu ovplyvnený slobodomurárskymi 
tradíciami, spojenými s využívaním svetla a jeho rituálnych významov. 

A m s t e r d a m s k á  i n š p i r á c i a  C a r l a  D i e m a
Popoludní 28. júla 1928 vedúci prvej nemeckej výpravy po I. svetovej 
vojne Carl Diem (1882 - 1962) kráčal na amsterdamský štadión na o ciálne 
otvorenie Hier I . olympiády. Nad štadiónom horel oheň, ktorého zapálenie a 
horenie kontrolovali anonymní zamestnanci mestskej plynárne. Silný zážitok, 
umocnený v ďalších dňoch večernou atmosférou, keď žiara z ohňa osvetľovala 
štadión, ako aj pocit prítomnosti posvätného ohňa Diema silno oslovili. Bol 
vynikajúci znalec olympijskej histórie a športu, aj osobnosť s medzinárodnými 
kontaktmi. V Amsterdame našiel inšpiráciu do budúcnosti.

ilsova myšlienka sa ujala a oheň horel aj na štadióne v Los Angeles 

Zdenka Letenayová |�foto archív Magyar Olimpiai és Sportmúzeum a archív MOV 

R E  T R O

Ohe  má neodmysliteľné miesto 
v histórii ľudskej spoločnosti. 

Od antických čias hrá významnú rolu 
v kultovom živote, slávnostiach alebo 

posmrtných obradoch. 
I n š p i r o v a l  v z n i k  m n o h ý c h  

národných legiend a mýtov. 
 najznámejším patrí z gréckej 

mytológie mýtus o rométeovi, 
ktorý ukradol ohe  bohom 

a priniesol ho ľu om. 

PRED 80 ROKMI SA BEŽALA PRVÁ OLYMPIJSKÁ 
ŠTAFETA, JEDINÝ RAZ V HISTÓRII ZAVÍTALA 
AJ NA ÚZEMIE DNEŠNÉHO SLOVENSKA

OD RITUÁLU 
K SYMBOLU
OD RITUÁLU 
K SYMBOLU
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počas Hier . olympiády v roku 1932. Na nich sa už ako generálny sekretár 
prípravného výboru OH 1936 v Berlíne zúčastnil ako pozorovateľ aj Carl 
Diem. Do Los Angeles odcestoval už s nápadom realizovať medzinárodnú 
štafetu s pochodňou z antickej Olympie do Berlína.
Podľa dostupných prameňov Diem po prvý raz nahlas vyslovil myšlienku 
o organizovaní štafety na priateľskej narodeninovej oslave 25. augusta 1931. 
V roku 1933 po ustanovení organizačného výboru OH 1936 v Berlíne začal 
intenzívne o celej záležitosti komunikovať s predsedom Medzinárodného 
olympijského výboru (MOV) Henrim de Baillet-Latour a s čestným predse-
dom MOV Pierrom de Coubertin. Keď obaja vyslovili súhlas, na 33. zasadnutí 
MOV v Aténach 18. mája 1934 návrh o ciálne predniesol člen MOV, predseda 
Nemeckého olympijského výboru aj organizačného výboru OH 1936 Theodor 
Lewald. Členovia MOV návrh na usporiadanie štafety s ohňom prijali s nadše-
ním. Prerokovali aj prvé otázky spojené s ceremoniálom v Olympii.
Inšpiráciu na ceremoniál spojený s aktom zapálenia ohňa v Olympii, 
založený na antickej tradícii, vnukol Diemovi jeho grécky priateľ Jean 
Ketseas (spoločne iniciovali zriadenie Medzinárodnej olympijskej akadémie 
v Olympii v roku 1961) na základe zmienky v Plutarchových veršoch.

V aka štafete svet znovu objavil Olympiu
Päť dní po zasadnutí MOV v Aténach počas banketu v Olympii odovzdal 
Henri de Baillet-Latour starostovi Olympie olivovú ratolesť s modrou a 
bielou stužkou, ktorá mala byť uložená do špeciálneho obalu a odovzdávaná 
v štafete od bežca k bežcovi. Pôvodný zámer však počas prípravy zrušili. 
Olivovú ratolesť letecky prepravila spoločnosť Lufthansa priamo do Berlína. 
Tam ju pri otvorení hier odovzdal legendárny grécky víťaz prvého maratón-
skeho behu na Hrách I. olympiády v Aténach 1896 Spyridon Louis do rúk 
ríšskeho kancelára Adolfa Hitlera. Nemecký minister propagandy Josef 
Goebbels rýchlo pochopil propagandistický význam OH v Berlíne a začal ich 
patrične využívať. Podobne aj štafetu s olympijským ohňom. Vláda v dôsled-
ku toho významne navýšila pôvodné dotácie na všetky olympijské projekty. 
Napríklad pre Diema to znamenalo štvornásobné zvýšenie jeho platu.
Carl Diem pri príprave štafety využil svoje skúsenosti s cestnými bežeckými 
pretekmi na dlhé vzdialenosti, ktoré organizoval už od roku 1910. Samozrej-
me, tento projekt si vyžadoval aj novinky. 
Techniku zapaľovania ohňa slnečnými lúčmi s pomocou parabolických 
zrkadiel navrhol významný grécky archeológ, historik a muzeológ Alexander 
Philadepheus. Parabolické zrkadlo dodala rma Zeiss. Oceľové pochodne s 
d žkou 70 cm (každý bežec ubehol s jednou pochodňou kilometer) na návrh 
Diema a sochára altera E. Lemckeho vyrobila rma Krupp.
Prípravu samotného ceremoniálu v Olympii mal v rukách Grécky olympijský 
výbor. Olympia bola dovtedy malá roľnícka dedina bez vybudovanej infraš-
truktúry. Vďaka štartu štafety opäť vstúpila do dejín. Stala sa predmetom 
záujmu médií i lmu. Svet ju „objavil“ najmä vďaka režisérke a dokumen-
taristke o ciálneho lmu OH 1936 Leni Riefenstahlovej, ktorá pre lm 
„Olympia“ nakrúcala aj prvé zapálenie ohňa.

V echách protesty proti fašizmu
Trasa historicky prvej olympijskej štafety merala 3075 km. Viedla z Gréc-
ka cez Bulharsko, Juhosláviu, Maďarsko, Rakúsko a Československo do 
Nemecka. 
Nemci sa v rámci propagácie OH v Berlíne postarali o detailne vypracovaný 
časový harmonogram štafety, vytlačenie 30 000 kusov farebných informač-
ných plagátov v piatich jazykoch, či o vydanie poštovej známky s olympij-
skou pochodňou. Za výber bežcov a organizáciu štafety však zodpovedali 
príslušné národné olympijské výbory - s výnimkou ČSR, kde to mala na 
starosti Československá atletická amatérska únia. 
Samotných bežcov po trase povzbudzovali nadšené davy miestnych divákov. 
Vo väčšine etapových miest sa konali rôzne kultúrne podujatia, v hlavných 
mestách krajín aj veľké slávnosti. Olympijskú štafetu však sprevádzali najmä 
v Čechách,  Maďarsku a v Rakúsku aj protestné vystúpenia proti nastupujú-
cemu fašizmu v Nemecku.
Po území ČSR išla štafeta 282 km cez Tábor, Benešov, Prahu, Terezín a Tep-
lice do nemeckého Hellendorfu. Práve v Prahe sa odohral moment, ktorého sa 
obávajú organizátori olympijskej štafety dodnes. 
V pochodni horel horčíkový prášok, ktorý vydržal horieť asi desať minút. 
V tomto časovom intervale musela byť pripálená nová pochodeň. Českí ľa-
vicoví demokrati, ktorí považovali štafetu najmä za politický rituál nemeckej 
propagandy, trochu zdržali bežca, takže odovzdanie ohňa sa neuskutočnilo 
v stanovenom čase a pochodeň zhasla. Musela byť zapálená náhradnou.

Repríza až po dvanástich rokoch
V roku 1938 Hitler anektoval Rakúsko a Viedeň vítala vodcu s rovnakým 
nadšením ako olympijský oheň. Firma Krupp namiesto olympijských po-
chodní dodávala zbrane do svetovej vojny, ktorá trvala šesť rokov. Olympij-
ská štafeta ‒ jeden zo symbolov moderného olympizmu ‒ zažila reprízu až 
pred OH 1948 v Londýne. Po dlhých 12 rokoch... 6

OHEŇ AJ V RUSOVCIACH A JAROVCIACH
V Maďarsku merala trasa štafety 386 km. V stredu 29. júla 1936 
o druhej hodine popoludní prebehla z Maďarska cez hraničný prechod 
Oroszvár – Járfalu (obce dnes známe ako Rusovce a Jarovce sa stali 
súčasťou územia Československa až od roku 1947; v súčasnosti tvoria 
mestské časti Bratislavy) do rakúskeho Kittsee. Medzi divákmi vítali 
bežcov v hojnom počte práve aj obyvatelia neďalekej Bratislavy. Je to 
jediný raz v doterajšej 80-ročnej histórii, keď olympijská štafeta išla cez 
územie dnešného Slovenska.

 Historická momentka z odovzdávky štafety na území dnešného Slovenska

 Olympijský oheň v Berlíne 1936
 Štafeta 1936 zavítala aj na aténsku Akropolu
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Slovenský olympijský výbor zorganizoval k OH 2004 v Aténach 2004 aj 
k OH 2012 v Londýne národnú štafetu okolo Slovenska ‒ ako posolstvo 
slovenskej mládeže olympijským hrám. spech i odozva týchto štafiet 
medzi našou verejnosťou boli neočakávane veľké. Vzhľadom na to sa SOV 
rozhodol usporiadať slovenskú olympijskú štafetu aj pred OH 2016, hoci sa 
uskutočnia mimo Európy.
Slovenská olympijská Štafeta Rio 2016 odštartovala 27. apríla 2016 
(presne sto dní pred slávnostným otvorením OH) pri Národnom pamätníku 
olympionikov na Národnom cintoríne v Martine. Vyvrcholí na Magio pláži 
v Bratislave na poludnie 23. júna – tento dátum sa slávi ako celosvetový 
Olympijský deň. 
Patronát nad štafetou prevzal prezident SR Andrej Kiska. Ambasádormi pro-
jektu sú dvojnásobný olympijský víťaz vo vodnom slalome Michal Martikán 
a dvojnásobná strieborná medailistka z OH v plávaní Martina Moravcová.
Hlavnými organizátormi Štafety Rio 2016 je 21 regionálnych olympijských 
klubov. Všetky podujatia v rámci tejto štafety musia v regiónoch sp ňať 
nasledovné požiadavky: dodržanie olympijského protokolu, uskutočnenie 
športových súťaží, ale aj zberu pohľadníc s odkazmi detí pre športovcov – 
olympionikov, i výstavy výtvarných prác a výber piatich prác do celosloven-
skej olympijskej mozaiky (Odkaz Slovenska Riu).
Súčasťou štafety v regiónoch je kultúrny aj športový program, ktorý môže 
zahŕňať regionálne a miestne olympiády škôl (festivaly). V ich rámci naprí-
klad plnenie Olympijského odznaku všestrannosti, vedomostné, výtvarné, 
fotografické a literárne súťaže, vyhlasovanie ocenení fair play, či besedy 
a autogramiády s olympionikmi a športovcami. Vhodné sú aj cvičenia 
a aktivity Vykročte za zdravím, environmentálne aktivity, výstavy zberateľov 
memorabílií, či darovanie Olympijskej kvapky krvi.6

SLOVENSKÁ 
ŠTAFETA RIO 2016 
VYVRCHOLÍ 23. JÚNA

SOV | foto Ján Súkup

HARMONOGRAM ŠTAFETY
Odo dňa vyjdenia jarného čísla Olympie (23. mája) sa podujatia v rámci 
Štafety Rio 2016 v regiónoch uskutočňujú podľa tohto harmonogramu: 
23. – 27. máj Martin, 
25. – 27. máj Rožňava, 
27. mája Kežmarok a Žiar nad Hronom, 
28. máj Nitra, 
29. mája Šamorín, 
2. jún Lučenec, 
3. júna Štrba, 
10. júna Michalovce, Spišská Nová Ves a Kráľovský Chlmec, 
13. a 14. jún Prievidza, Handlová a Nováky, 
14. jún Púchov, 16. jún Košice a Banská Bystrica, 
20. jún Trnava, 
21. jún Brezno, Liptovský Mikuláš, Žilina a Nové Zámky, 
22. jún Šurany a Dolný Kubín, 
23. jún Bratislava.
Už pred 23. májom organizovali podujatia v rámci štafety v Martine, 
Prešove, Bratislave, Šahách, Košiciach, Dolnej Strehovej 
a vo Vysokých Tatrách.

 Oheň pre slovenskú Štafetu Rio 2016 zapálil 27. apríla pri Národnom 
pamätníku olympionikov v Martine vodný slalomár Michal Martikán. 
Pochodeň pre púť štafety v regióne Turca si od neho pripálila atlétka Lucia 
Hrivnák Klocová.

‹
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V
D O Z V U K Y Z I M Y

Ľubomír Souček, Juraj Berzedi | foto TASR / Pavel Neubauer, SOV, Martin Vrabko

V š e t k y  t r i  d á m y  –  jedna Bratislavčanka žijúca vo Francúzsku a dve Liptáčky – sa počas uplynulej sezó-
ny viackrát výrazne presadili v najsilnejšej konkurencii. Škoda len, že lyžovanie v nej nemalo vrcholné 
podujatie.Vo Svetovom pohári (SP) však Veronika aj Petra žiarili v doteraz najlepšej forme a zo zjazdo-
vého lyžovania spravili na Slovensku najsledovanejší šport zimy. V slalome si pripísali spolu tri triumfy 
v SP a v celosezónnom poradí obsadili druhé, resp. šieste miesto. Klaudia sa zase po vlaňajšom bronze 
na svetovom šampionáte (v oklieštenej konkurencii) dostala na popredné pozície aj na najprestížnejších 

-Games. Dosiahnuť zo slovenských podmienok takéto výsledky sa rovná zázraku. Okrem tohto tria 
potešila v zime výrazným vzostupom biatlonistka Paulína Fialková. Jej však na etablovanie v absolútnej 
špičke ešte niečo chýbalo.

Veronika Velez Zuzulová si s trochou nadsázky 
zaslúži pomenovanie „večernica”. Veď vo Sveto-
vom pohári si zatiaľ pripísala štyri víťazstvá – a 
všetky vo večerných slalomoch. Prvé aj posledné 
dve zhodou okolností delili zhodne len štyri dni. 
Prvé dve dosiahla na prelome rokov 2012 a 2013 
– v klasických večerných pretekoch v Semmerin-
gu, kde lyžiarsky vyrastala a potom v atypických 
paralelných v Mníchove. Tie ďalšie dve získala 
v uplynulej zime. Obe v rakúskom Flachau – 12. 
januára v riadnych a o tri dni neskôr v náhrad-
ných pretekoch za zrušené v Ofterschwangu.

NAŠE TRI ZIMNÉ 
TÚZYDVA ROKY PRED ZOH V PJONGČANGU 

SA V ABSOLÚTNEJ ŠPIČKE ETABLOVALI 
ZJAZDÁRKY VELEZ ZUZULOVÁ I VLHOVÁ 

AJ SNOUBORDISTKA MEDLOVÁ

a polceste  od Soči 2014 k jongčangu 201  sme aj napriek celosezónnej absencii dvoj-
násobnej olympijskej víťazky v biatlone nastasie uzminovej, ktorá sa venovala mater-
ským povinnostiam, prežili dosť radosti. ostarali sa o u tri ženy  31-ročná zjazdárka 
Veronika Velez uzulová, jej o 11 rokov mladšia parťáčka  etra Vlhová a 22-ročná snou-
bordistka laudia edlová.

ajlepšia sezóna v živote
K dvom triumfom pridala Veronika Velez Zuzu-
lová v priebehu zimy ešte po dve druhé i tretie 
miesta. Jej celkový výsledok bol fantastický – 
druhé miesto v konečnom poradí slalomu SP za 
Švédkou Fridou Hansdotterovou. Pravda, treba 
pripomenúť, že najväčšia osobnosť tejto disciplí-
ny Američanka Mikaela Shiffrinová prišla o 
šancu na malý glóbus pre dvojmesačný výpadok 
po zranení.
Naša rutinérka krátkych oblúkov jednoznačne 
absolvovala najlepšiu sezónu vo svojej kariére. 

Získala viac bodov, než kedykoľvek v minulosti 
(626 – predtým najviac 501) a prekonala svoje 
doterajšie maximum v podobe 3. miesta v súboji 
o malý glóbus zo sezón 2007 08 a 2012 13.
Z jedenástich slalomov Velez Zuzulová vypadla 
len v jednom. Vo všetkých ostatných bola v top 
10. Podarilo sa jej teda stabilizovať výkonnosť 
na takej vysokej úrovni, ako nikdy predtým. A 
možno vďaka výlučnej koncentrácii už len na 
slalom (v minulosti jazdila aj „obrák”) vydržala 
v plnom tempe od začiatku až do konca zimy.
Sezónu 2015 16 začala lepšie, než ktorúkoľvek 
predtým – druhým miestom v Aspene – a skonči-
la ju takisto druhým miestom. 
Psychicky zvládla aj mimoriadne vypätú situ-
áciu, keď prvý raz v dlhoročnej skvelej kariére 
absolvovala preteky SP doma. V Jasnej skončila 
tretia. Väčší mediálny aj fanúšikovský zhon 
ako pred slalomom v Jasnej okolo seba dovtedy 
nezažila. „Bolo veľmi ťažké udržať si koncen-
tráciu, pretože som cítila, že nemám pohodu, na 
akú som zvyknutá. Bolo toho naozaj veľmi veľa 
a nebolo jednoduché to všetko zvládnuť. Prvá 
myšlienka v cieli bola úľava. Asi mám naozaj 
nervy zo železa. Aj preto prvé otcove slová v 
cieli boli, že som silná. To mi nikdy predtým 
nepovedal,” prezradila Veronika.

VEČERNICA VELEZ ZUZULOVÁ



65

Vo rancúzsku našla pokoj
Technicky jazdila Velez Zuzulová skvele už 
dávno. V tréningoch často „bila” aj najväč-
šie hviezdy slalomu. V pretekoch však s nimi 
zvyčajne prehrávala. V minulosti často mávala 
problém zajazdiť dve kolá naplno. A psychika 
nebola jej silnou stránkou ani na vrcholných 
podujatiach.
V tejto sezóne však Veronika bola v nebývalej 
pohode. To, že sa predčasom presťahovala do 
francúzskeho Annecy, kde žije spolu s manželom 
Romainom Velezom a trénuje s francúzskym 
A-tímom pod vedením manžela i otca Timoteja 
Zuzulu, bol zrejme najlepší krok, aký mohla 
urobiť. Dostala sa z prostredia Slovenska, kde 
pre mnohé objektívne aj subjektívne problémy 
(najmä známe konflikty so Slovenskou lyžiar-
skou asociáciou, ale aj dlhodobé komplikácie s 
financovaním špičkovej prípravy a realizačného 
tímu, ktorý na to potrebovala) bola dlhodobo 
stresovaná.
Vo Francúzsku našla pokoj a na jej lyžovaní sa 
to prejavilo veľmi pozitívne. Pred olympijskou 
sezónou ju síce na pol roka vyradilo z prípravy 
zranenie a jej kariéra vyzerala ohrozená, ale 
našla v sebe silu pokračovať. 
Dnes je lepšia, než kedykoľvek predtým. Naučila 

SLOVENKY CELKOVE 
V TOP 6 SLALOMU V SP
VERONIKA VELEZ ZUZULOVÁ
2006/07: 5. miesto – 344 bodov
2007/08: 3. miesto – 501 bodov
2010/11: 5. miesto – 362 bodov
2011/12: 4. miesto – 377 bodov
2012/13: 3. miesto – 500 bodov
2014/15: 6. miesto – 303 bodov
2015/16: 2. miesto – 626 bodov
PETRA VLHOVÁ
2015/16: 6. miesto – 389 bodov

sa aj výborne koncentrovať a ovládať predtým 
labilnejšie nervy.
Najväčší posun dosiahla Velez Zuzulová v 
mentálnej oblasti. „Určite je to tak, ale je to 
podmienené okolnosťami, ktoré sú okolo mňa 
v posledných dvoch rokoch. Vo Francúzsku ne-
musím riešiť problémy, ktoré som musela riešiť 
predtým,” vysvetľuje. „Doma som stále musela 
bojovať s tým, že viacerí neboli radi, keď som 
dosahovala také výsledky a snažili sa robiť veci, 
aby som ich nemala. Som naozaj citlivý človek a 
všetko zlé okolo mňa ma veľmi trápilo. Ale od-
kedy som vo Francúzsku a trénujem s tamojším 
tímom, mám svoju pohodu. V poslednom období 
konečne stáli za nami aj ľudia zo zväzu. Potom sa 
úplne inak preteká, keď človek vie, že ho podpo-
rujú. Dnes si lyžovanie užívam.”

T nistú cestu nahor neľutuje
Veronika Velez Zuzulová prešla s otcom veľmi 
tŕnistú cestu nahor. Teraz veľmi pomáha Petre 
Vlhovej, ale jej v minulosti nemal kto pomôcť  
„Keby som pred rokmi bola v Petinej dnešnej 
pozícii, určite by som bola niekde inde, ale nad 
tým už nerozmýšľam. Naopak, som hrdá na to, 
že som si celý chodník musela vyšliapať sama. 
Nebolo to jednoduché, ale o to je to teraz krajšie. 

Som rada, že sme sa s otcom predrali hore sami,” 
hovorí. Dnes má pri sebe na kopci nielen otca, 
ale aj manžela. „Obidvaja sú moji tréneri. Dobre 
sa dop ňajú. Všetko okolo prípravy robíme 
spoločne.”
Hoci pôvodne najlepšia lyžiarka slovenskej histó-
rie plánovala končiť kariéru po ZOH v Soči, keď 
jej to s olympiádou pre zranenie nevyšlo, myslí 
na ďalšiu v Pjongčangu 2018. „Ak všetko pôjde, 
ako má, určite by som ešte chcela ísť na olympiá-
du. Ale dovtedy ma čaká ešte jedna sezóna. Stále 
sa chcem zlepšovať a viem, že budem musieť 
trénovať ešte tvrdšie ako doteraz. Pripravím sa čo 
najlepšie,” sľubuje. V júli oslávi 32. narodeniny.
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 Súperky, ale najmä kamarátky. Veronika je pre Petru vzorom.
^ Petra Vlhová prekvapila konkurenciu triumfom v Aare.

VZLET LIPTOVSKEJ KOMÉTY

O 20-ročnej rodáčke z Liptovského Mikuláša (nar. 13. júna 1995) Petre Vlhovej sa už dávno hovorilo 
ako o mimoriadnom talente. V roku 2012 vyhrala v slalome ZOH mládeže v Innsbrucku a bola tretia na 
MS junioriek v Roccarasse, predvlani získala v Jasnej titul juniorskej majsterky sveta. Bola výraznejšia, 
než Zuzulová v jej veku.

Výkonnostná e plózia
V kategórii žien však do uplynulej zimy Vlhová mala len jeden výraznejší výsledok v pretekoch SP, 
ktorý dosiahla hneď pri svojom debute – 11. miesto vo večernom slalome v decembri 2012 v Semme-
ringu. Teraz však Petra predviedla skvelú sezónu. 
V úvodnom slalome v Aspene skončila s číslom 46 senzačne jedenásta, na druhý deň si na rovnakom 

SEZÓNNE SLALOMY VELEZ ZUZULOVEJ A VLHOVEJ
Aspen 28. november:               2.          11.
Aspen 29. november:             N1            7.
Aare 13. decembra:                6.            1.
Lienz 29. decembra:               6.            3.
Santa Caterina 5. január:               3.           N1
Flachau 12. januára (V)               1.            6.
Flachau 15. januára (V)               1.            3.
Crans Montana 15. februára:             10            N2
Štokholm 23. februára (P)               5.            5.
Jasná 6. marca:                3.            9.
St. Moritz 19. marec:               2.          18.

Celkove slalom SP 2015/16:               2.            6.
Vysvetlivky: 
N1, resp. N2 – nedokončila 1., resp. 2. kolo, 
V – večerné preteky, P – paralelné preteky.

D O Z V U K Y Z I M Y

Veronika Velez Zuzulová sa v minulej sezóne 
dostala šesťkrát na stupne najlepších
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Obe v najlepšej trojke vo Flachau 15. januára. Spoločnosť robila Sloven-
kám celková víťazka slalomu Švédka Frida Hansdotterová.

mieste polepšila na 7. miesto a v treťom slalome 
sezóny 13. decembra vo švédskom Aare úplne 
nečakane zvíťazila  Na „bedňu“ sa prebojovala 
ešte aj v Lienzi a potom 15. januára vo Flachau, 
kde sa na stupni víťaziek radovala spoločne s 
Veronikou. Celkove obsadila v celosezónnej 
klasifikácii slalomu skvelé 6. miesto. Bol to 
ozajstný vzlet kométy z Liptova.
„Mala som skvelú sezónu. Túžila som pred zi-
mou prebojovať sa medzi najlepšie, ale že budem 
takto vysoko, to sa mi ani nesnívalo. V 20 rokoch 
som vyhrala preteky SP  S týmto prvenstvom sa 
žiadne moje z minulosti nedá porovnať. Mrzí ma 
len to, že mi nevyšli domáce preteky v Jasnej,“ 
hodnotila po „sveťáku“ na svojom domovskom 
Chopku a dodala: „Nikdy nebudem spokojná so 
svojimi výsledkami, vždy chcem viac.“
Čo treba hľadať za výrazným výkonnostným 
vzostupom Vlhovej v uplynulej zime? „Treba si 
uvedomiť, že v predošlých dvoch sezónach bo-
jovala so zdravotnými ťažkosťami. Predvlani si 
natrhla biceps, čo sa podpísalo aj na jej vystúpení 
na olympiáde v Soči. A vlani ju zase trápil zápal 
pľúc. Keď človek takto vypadne z rytmu, ťažšie 
sa mu vracia. V tejto zime našťastie nemala 
žiadne väčšie zdravotné problémy,“ vysvetľuje 
Vlhovej tréner Ivan Iľanovský (začiatkom mája s 
ňou ukončil spoluprácu).

Veľký mentálny 
aj technický posun
Pravda, len zlepšený zdravotný stav by na prudký 
rast nestačil. „Peťa zaznamenala veľký mentálny aj 
technický posun. Keď som si nedávno porovnával, 

ako jazdila v Jasnej pred dvoma rokmi pri víťazstve 
na juniorských MS s tým, ako jazdí teraz, videl som 
veľký rozdiel. Napríklad sa výrazne zlepšila v oblú-
ku po ľavej nohe,“ pokračuje Iľanovský.
Tréner si veľmi pochvaľuje možnosť dlhodobej 
spoločnej prípravy s B-tímom Francúzok. Za ňu 
Vlhová a jej minitím vďačil Veronike a jej manže-
lovi Romainovi Velezovi, ktorý vedie francúzsky 
ženský tím. „Rýchlo sme medzi francúzsky B-tím 
zapadli a dobre sme spolupracovali. V širšom ko-
lektíve sa dal tréning zabezpečiť oveľa jednoduch-
šie. Navyše tieto Francúzky sú dobré v obrovskom 
slalome a jazdia aj super-G, takže tréning s nimi 
bol variabilnejší, než sme mávali predtým,“ po-
chvaľuje si tréner.
Vety o Vlhovej mentálnom posune Iľanovský roz-
menil aj na drobné: „Naučila sa pretekať. Na tejto 
úrovni sa už nelyžuje, ale sa preteká. Myslím si, že 
dnes je už plne koncentrovaná na lyžovanie, inak 
by sa na tejto úrovni nevedela výraznejšie presadiť. 
Predtým lyžovaniu nedávala úplne všetko. Teraz 
si upravila jedálny lístok, schudla, začala užívať 
regeneračné preparáty, chodí pravidelne na masáže, 
pracuje s kondičným trénerom. Proste, začala 
fungovať ako profesionálka. Je vnímavá a naučila 
sa dobre analyzovať chyby vo svojich jazdách 
a eliminovať ich. Na tejto úrovni už o úspechu 
rozhodujú detaily.“
Samozrejme, veľmi dôležitá je pre Petrin rast jej 
dobrá spolupráca a priateľstvo s Veronikou. Vždy 
bola jej idolom a veľa sa od nej učí. Dobre to ilu-
stroval status na Zuzulovej facebookovom profile 
po Petrinom víťazstve v Aare: „Keď mladý športo-
vec dobehne svoj vzor... A tak by to malo byť “

 
á potenciál uspieť 

nielen v slalome
Vlhová potrebuje ešte psychicky zosilnieť 
a naďalej vylepšovať kondíciu, pretože ku koncu 
sezóny už na nej bolo vidno únavu – najmä doma 
v Jasnej, keď bola pod veľkým tlakom.
Treba však na rovinu povedať, že je dnes v pod-
statne lepšej situácii, než bola v jej veku Zuzulo-
vá. Na rozdiel od nej sa má na koho „ťahať“, od 
koho sa učiť a môže aj trénovať v širšom tíme. 
Okrem toho cíti, že nie je zo Sloveniek jediná, od 
koho sa „čaká“ výsledok. 
Vlhová má výhodu aj v chlapčenskej povahe 
i v tom, že je víťazný typ a neznáša prehry. Na 
rozdiel od Veroniky môže útočiť na popredné 
pozície aj v iných disciplínach, než len v slalome. 
Veď v januárovom obrovskom slalome SP vo 
Flachau skončila s číslom 63 štrnásta. „Peťa má 
predpoklady dostať sa medzi svetovú triedu aj 
v ,obráku . Ale kým sa jej číslo nepodarí znížiť 
k tridsiatke, bude to ťažké,“ myslí si tréner.
Podľa Ilanovského však z Vlhovej môže vyrásť 
naozaj univerzálna lyžiarka, ktorá bude výborne 
jazdiť všetky disciplíny. „To je však zatiaľ hudba 
budúcnosti. Je to totiž mimoriadne náročné. Na 
kondíciu, na tréning, na čas. Ale myslím si, že 
keď bude trénovať k zavé disciplíny, Peťa sa 
zlepší aj v obrovskom slalome – a následne aj 
v rýchlostných disciplínach.“
Podľa niektorých je Petra Vlhová talent porovna-
teľný s Petrom Saganom. Ak nespraví chybu, vie 
jazdiť fenomenálne. Na ZOH 2018 v Pjongčangu 
by mala patriť medzi hlavné tromfy slovenskej 
výpravy. A možno nielen v slalome...
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o čistú a štýlovú jazdu. Big air sa skladá iba 
z jedného skoku a pretekár musí predviesť naj-
lepšiu jazdu bez pádu. „Túto sezónu som si viac 
užívala. Budúci rok bude psychicky náročnejší,“ 
zamýšľa sa.
Talentovaná pretekárka si žije svoj športový 
sen. „Snoubording ma nap ňa, ale nebudem ho 
robiť večne. Mám pred sebou päť, možno desať 
rokov. Snažím sa to maximálne využiť, ces-
tovať, spoznávať nových ľudí a nové miesta,“ 
tvrdí s nadšením.
„Mám pred sebou ďalšie výzvy. Chcela by som 
sa prebojovať na olympiádu. Túžim nasať atmo-
sféru tohto športového sviatku. Hádam sa mi to 
podarí už v Pjongčangu.“ 6
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D O Z V U K Y Z I M Y

Klaudia Medlová zažila 
najlepšiu sezónu v kariére.

Žije si svoj snehobiely rozprávkový príbeh. Adrenalín, nespútaná príroda a jedinečná komunita. Snou-
bordistka Klaudia Medlová zažila najúspešnejšiu sezónu v kariére. Po zisku bronzovej medaily v slo-
pestyle na vlaňajších majstrovstvách sveta prezradila, že jej najväčším snom je účasť na -Games. 

V spene padla na zadok
Na extrémnych hrách v americkom Aspene sa každoročne zúčastňuje v každej disciplíne len osem 
pretekárov, ktorým organizátori posielajú pozvánky. Premiérovo si túto poctu vychutnala aj 22-ročná 
Liptáčka. Napokon skončila siedma.
„Američania milujú šou a túžila som im predviesť niečo výnimočné,” prezradila. K dispozícii mala tri 
jazdy, v tej poslednej sa pokúsila o trik double backside rodeo 900, ktorý vlani skočila ako prvá žena na 
svete. Spadla však na zadok. „Ak by som ho ustála, skončím prinajhoršom druhá.”
Prvýkrát tento náročný skok skočila v šestnástich na Štrbskom plese. „Vtedy som nemala žiadny 
strach a hádzala som sa do toho po hlave. Teraz už viac uvažujem.„ 
Odvtedy ho ustála už len raz, pred rokom na podujatí Nine ueens. „Je to náročný trik a nedá sa 
skúšať na hocijakom skoku. Musím mať perfektné podmienky, dobré počasie a mäkký dopad,” 
poznamenala.
„Ide o dvojité salto bokom, pri ktorom si uchopíte dosku a držíte ju, až kým sa nepriblížite k dopadu. 
Tesne pred ním snoubord zvrtnete o 180 stupňov, takže musíte skok ustáť na opačnej strane, než na 
ktorej sa rozbiehate,” opisuje.

omáha jej gymnastika i molitan
Na snoubord sa talentovaná pretekárka prvýkrát postavila v desiatich. Predtým sa od štyroch rokov 
venovala lyžovaniu a športovej gymnastike. „Gymnastika je základom pre akýkoľvek šport. Pomo-
cou nej som si spevnila telo a získala základy obratnosti.”
Jej súčasná príprava zahŕňa aj cviky v telocvični a využíva rôzne tréningové metódy. „V lete často 
skáčeme do molitanu alebo do vody.”
Pri extrémnych športoch nie je núdza o nebezpečné zranenia. „Pri každom skoku hrozí nebezpečen-
stvo. Snažím sa na to nemyslieť. Vážne zranenie som zatiaľ nemala. Raz som si len narazila pätu a tri 
týždne som chodila po špičkách ako baletka,“ priznáva s úsmevom.
V aktuálnej sezóne sa pripravovala v americkom Colorade pod dohľadom svojho trénera Mareka 
Hliničana. „Strávila som v Amerike šesť mesiacov. Boli tam výborné podmienky na snoubording.“ 
Sezónu oficiálne uzavrela na pretekoch v Kanade, kam ju pozvala víťazka -Games Spencer 
O Brienová. „So Spencer sme dobré kamarátky a práve ona sa za mňa prihovorila u organizátorov na 

-Games.“

Otvorené ústa a roztrasené nohy
V tejto sezóne sympatická Liptáčka uprednostnila sériu pretekov orld Snowboard Tour, ktoré mi-
lovníci tohto športu považujú za najprestížnejšie. 
Jej najväčším úspechom bolo víťazstvo v disciplíne big air na pretekoch Ale Invite neďaleko švéd-
skeho G teborgu. Okrem toho skončila v americkom stredisku Breckenridge v slopestyle na 6. mies-
te a vo finále prestížneho seriálu vo Vaile na US Open, kde sa predstavila svetová špička, obsadila 
štvrtú priečku.
„V 34-ročnej histórii podujatia som tu štartovala ako prvá Slovenka. O takýchto pretekoch sa mi 
pred dvoma či troma rokmi ani nesnívalo,“ poznamenala žena, ktorá v roku 2015 zvíťazila v ankete 
o najlepšieho slovenského lyžiara pred Veronikou Velez Zuzulovou. V ankete Športovec roka na 
Slovensku skončila dvanásta.
Okrem amerických -Games sa zúčastnila aj na európskej obdobe týchto hier v nórskom Osle 
a v disciplíne big air sa umiestila na 5. pozícii. „Bol to obrovský zážitok. Niekedy som len s otvore-
nými ústami a roztrasenými nohami sledovala dianie navôkol.“ Životnú sezónu uzavrela na podujatí 
Nine ueens v rakúskom stredisku Serfaus Fiss Ladis, kde spoločne s Nórkou Kjersti Buaasovou 
obsadila delené druhé miesto.

o pohode nová výzva
V budúcej predolympijskej sezóne bude jazdiť všetky preteky Svetového pohára, aby získala dosta-
tok bodov v kvalifikácii na zimnú olympiádu do Pjongčangu 2018. V juhokórejskom stredisku by sa 
mohla predstaviť v oboch disciplínach – slopestyle i big air.
V slopestyle majú jazdci tri a viac skokov. Sú tam raily – bedničky či zábradlia. Nejde o čas, ale 

MEDLOVEJ SA SPLNIL SEN

MEDLOVEJ SEZÓNA VO VÝSLEDKOCH
Ale Invite Göteborg: big air 1. miesto
Nine Queens Serfaus Fiss Ladis: big air 2. miesto
US Open Vail: slopestyle 4. miesto
X-Games Oslo: big air 5. miesto
Pleasure Jam Planai: slopestyle 5. miesto
Dew Tour Breckenridge: slopestyle 6. miesto
X-Games Aspen: slopestyle 7. miesto



Automobilový partner Slovenského olympijského výboru
Kvalitné služby a spokojní zákazníci, to sú veci,
ktoré nás ženú vpred už celých 25 rokov.

Kľúčovým prvkom rastu a rentability pre výrobný podnik je 
zvládnutie dodávateľského reťazca. Úlohou spoločnosti GEFCO je v každodennej 
praxi navrhovať a realizovať globálne a medzinárodné logistické riešenia.

Logistický partner 
Slovenského olympijského 

výboru
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R E P O R T Á Z
Ľubomír Souček | foto TASR / Pavel Neubauer a Branislav Račko, Ľubomír Souček

Tridsať rokov čakania
Na Slovensko zavítala táto súťaž ešte za federálnych čias dovedna osemkrát. 
Ako mladík som zažil v Jasnej preteky Svetového pohára mužov v marci 
1982. Pre našincov to bola obrovská udalosť. Po oba dni prišlo okolo 30-ti-
síc divákov. Vtedy naposledy na slovenské kopce zavítala mužská slalo-
márska špička. Najlepšie ženy sa v Jasnej objavili v roku 1984, o dva roky 
neskôr ešte súťažili vo Vysokých Tatrách.
„Organizovali ste krásne preteky. Bol som naozaj hrdý, že sa mi podarilo 
celú svetovú špičku dostať k vám. Spoznal som v Tatrách veľmi obetavé a 
oduševnené tímy ľudí, s ktorými sa mi výborne spolupracovalo. Cítil som, že 
dávajú do toho celé srdce. Vždy som u vás videl kvalitne organizované pre-
teky s výbornou atmosférou,” povedal kedysi zakladateľ a bývalý dlhoročný 
šéf SP Serge Lang.
Napriek jeho slovám o krásnych pretekoch sme na návrat „bieleho cirkusu” 
na Slovensko čakali nekonečných 30 rokov. Aj keď mal prísť oveľa rýchlej-
šie. V marci 1990 mali v Jasnej súťažiť v slalome aj v obrovskom slalome 
muži. V decembri 2000 znovu v Jasnej v rovnakých disciplínach ženy. A v 
decembri 2003 pre zmenu vo Vrátnej v slalome ženy. Ani v jednom prípade 
však nebolo dosť snehu. Až teraz...

ávrat na Slovensko v najlepší čas
Jasná od roku 2008 viackrát hostila preteky Európskeho pohára (muži tam 
odjazdili spolu štyri a ženy sedem pretekov). Predvlani sa na svahoch Chop-
ku po 29-ročnej prestávke konali aj juniorské majstrovstvá sveta. Liptáčka 
Petra Vlhová na nich vyhrala v slalome. 
Z hľadiska atraktivity pre Slovensko sa však nič z toho nedalo ani len pri-
rovnať k verejnej eufórii, aká zavládla pred marcovými pretekmi SP.
Dve slovenské elitné slalomárky totiž v priebehu zimy žiarili. Ostrieľaná 
Veronika Velez Zuzulová, ktorá sa zamerala výlučne na slalom, zažila naj-

Jasná
‹

lepšiu sezónu v kariére. V rakúskom Flachau vyhrala v januári obidva nočné 
slalomy SP a do Jasnej prišla ako druhá slalomárka priebežnej klasifikácie 
za Švédkou Hansdotterovou.
Len 20-ročná Petra Vlhová zase ako piata, keď v decembri vo švédskom 
Aare dosiahla svoj prvý životný triumf v pretekoch SP. Vo Flachau sa 15. 
januára na stupni víťaziek premiérovo zišli obe Slovenky. A pod Chopkom 
ich prvý raz v živote čakali preteky SP doma...
Očakávania slovenských fanúšikov na pretekoch doma teda boli obrovské. 
Čo viac si organizátori pretekov SP v Jasnej mohli želať?
Vďaka dvojici Velez Zuzulová – Vlhová a priamym prenosom RTVS takmer 
zo všetkých slalomov sezóny sa zjazdové lyžovanie zrazu prebojovalo na 
špicu domáceho televízneho záujmu. A to sa podpísalo aj na vysokej návšte-
ve pretekov v Jasnej. 
Na slalom prišlo okolo 17-tisíc divákov, čo bola najvyššia návšteva zimy na 
ženských pretekoch SP  Vysielanie RTVS z Jasnej sledovalo počas troch dní 
takmer 1,2 milióna televíznych divákov – z toho 25 percent populácie staršej 
ako 12 rokov. Druhé kolo slalomu v nedeľu 6. marca si naživo pozrelo až 
422-tisíc divákov.
Našťastie, veľkému záujmu zodpovedala aj kvalita organizácie.

očasie nevyšlo, ale organizátori to zvládli
Pôvodne boli obrovský slalom a slalom SP žien v Jasnej plánované na 5. 
a 6. marca. V sobotu však príšerne fučalo. „Obrákové“ bránky vietor stláčal 
až takmer na sneh. Jury najprv preteky preložila o hodinu, potom ich zrušila. 
Podľa slov riaditeľky preteky Jany Palovičovej by sa v takom silnom vetre 
nedalo súťažiť ani v slalome.
V krízovej situácii organizátori preukázali veľkú flexibilitu. Keď sa riaditeľ 
SP zjazdárok Atle Skaardal po rozhodnutí o zrušení pretekov spýtal šéfa 
organizátorov Bohuša Hlavatého, či by v Jasnej boli schopní pripraviť ná-

V olympijských športoch neexistuje staršia celosezónna súťaž, ako 
je od januára 1967 Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní. V marci 
sme v  Jasnej pod Chopkom privítali svetovú ženskú slalomársku 
elitu - po nekonečných 30 rokoch. A bol to návrat, ako sa patrí! 
Aj s reálnou nádejou, že čakanie na reprízu tentoraz bude krátke...

správa o veľkej túžbe

ZJAZDÁRSKY 
„BIELY CIRKUS“ SME 
U NÁS PRIVÍTALI PO 

DLHÝCH 30 ROKOCH, 
ALE V JASNEJ MAJÚ 
AMBÍCIU HOSTIŤ HO 

PRAVIDELNE
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hradný obrovský slalom na pondelok, do pol hodiny dostal kladnú odpoveď. 
„Hotelieri nám veľmi rýchlo vyšli v ústrety, takisto aj RTVS. Našťastie, v 
pondelok sme už nepotrebovali mať k dispozícii toľko ľudí, ako cez víkend. 
Takže sme sa mohli na to dať,” povedal Hlavatý. Publikum napriek zrušeniu 
pretekov reagovalo s pochopením a bez problémov sa v okolitých podnikoch 
zabávalo až do noci. A viacerí diváci prišli aj na náhradné preteky v pondelok.
Nedeľňajší slalom počas 1. kola skomplikovalo husté sneženie. Napriek 
tomu trať držala dobre a 17-tisícové publikum s množstvom slovenských 
vlajok vytvorilo skvelú atmosféru. Keď sa po prvom kole hneď za feno-
menálnou Mikaelou Shiffrinovou z USA zoradili dve Slovenky, nálada 
gradovala. V hľadisku sa objavili mexické vlny.

Napokon sa diváci dočkali pódiového umiestenia Velez Zuzulovej. Rutinérka 
krátkych oblúkov skončila za Shiffrinovou a Švajčiarkou Holdenerovou tretia. 
Bol to historicky najlepší slovenský výsledok (aj v rámci ČSSR) v pretekoch 
SP na našich kopcoch. Vlhová po pokazenej druhej jazde obsadila 9. miesto.

Slovenské dojatie a zahraničné uznanie
Obrovské povzbudzovanie obom Slovenkám vohnalo slzy do očí. „Bol to 
najkrajší deň môjho života, ale asi aj najťažší. Ľudí som počula od štartu až 
do cieľa. Vedela som, že všetci budú spokojní len s pódiovým umiestením. 
Keď som prišla do cieľa, bol to úžasný pocit,” vyznávala sa Veronika. Petra 
ju doplnila: „Súťažiť doma je skvelé a my všetkým ďakujeme, pretože zažiť 
takúto atmosféru – to sa nevidí ani v Rakúsku.“
Slovami uznania nešetrili ani zahraničné pretekárky. Mikaela Shiffrino-
vá: „Jasná sa mi veľmi páči, ale nielen mne – všetky baby hovoria to isté. 
Klimatické podmienky boli veľmi zložité, ale organizátori odviedli skvelú 
prácu. Diváci lemovali celú trať a bol ich plný cieľový priestor. Bolo to 
podobné ako na mužských pretekoch v Schladmingu.“ 
Rakúšanka Michaela Kirchgasserová: „Ľudia v Jasnej boli skutočne 
fantastickí. Organizátori pripravili veľmi vydarené podujatie. Mali veľkú 
motiváciu, aby preteky boli čo najlepšie.”
Viaceré pretekárky sa zhodli, že na Slovensku zažili najlepšie ženské prete-
ky sezóny.

CESTA JASNEJ K SVETOVÉMU NÁVRATU
Niekdajšia špičková zjazdárka, bývalá šéfka slovenského lyžovania 
a dnes členka vedenia alpskej komisie Medzinárodnej lyžiarskej federácie 
(FIS) Janka Gantnerová hovorí, že k návratu SP do Jasnej viedla dlhá 
a náročná cesta: „Ľudí vo FIS sme museli presvedčiť, že vieme organizo-
vať takéto podujatia. Preto sme sa v predošlých rokoch snažili za každých 
podmienok takmer každoročne pripraviť preteky Európskeho pohára. 
Dávnejšie na Plejsoch, od roku 2008 v Jasnej. Chceli sme ju etablovať 
ako top zjazdárske stredisko, pretože má najlepšie podmienky. V rokoch 
2012 a 2013 sme organizovali aj preteky EP v kĺzavých disciplínach. Vyvr-
cholením boli MS juniorov 2014. Vtedy sme aj v ťažkých poveternostných 
podmienkach kvalitne zvládli podujatie s rozsiahlym súťažným progra-
mom. Tým sme ľudí vo FIS definitívne presvedčili.“
Domácim pánom v Jasnej je spoločnosť Tatry Mountains Resort (TMR), 
ktorá v uplynulých 10 rokoch preinvestovala vo Vysokých i Nízkych 
Tatrách viac než dvesto miliónov eur do výstavby hotelov, horských 
dopravných zariadení, technického zasnežovania a pod. Bohuš Hlavatý, 
ktorý je aj predseda predstavenstva TMR, hovoril počas pretekov SP 
v Jasnej o tom, že vo vedení si už dávnejšie zadefinovali tzv. novú éru 
Tatier, čo obnáša nielen investičnú, ale aj spoločenskú a športovú obrodu 
lyžiarskych stredísk.
Bolo ťažké presvedčiť vedenie TMR, že na návrat Jasnej na svetovú lyžiar-
sku mapu potrebujú aj organizovať veľké preteky? Gantnerová: „Nebolo. 
Vedenie TMR od začiatku hovorilo, že preteky SP v Jasnej budú podporo-
vať, pretože je to jeden z najlepších marketingových produktov.“

 Veronika Velez Zuzulová potešila 17-tisíc divákov tretím miestom v slalome.
^ Suverénna víťazka slalomu Mikaela Shiffrinová z USA.
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PRETEKY ZABEZPEČOVAL OSTRIEĽANÝ TÍM
Ak organizátor špičkových zjazdárskych pretekov nemá kvalitne pripravené 
trate, ako keby nemal nič. „Trať v Jasnej sme chystali na SP už od decem-
bra,“ prezradila riaditeľka pretekov Jana Palovičová. O celú športovo-tech-
nickú stránku príprav sa staralo dovedna viac než sto ľudí – po štyridsať 
technikov a „sťahovačov“, plus tridsať rozhodcov. Celú partiu riadil 55-ročný 
Maroš Kupčo, ktorý v TMR už desaťročie má funkciu veliteľa lyžiarskych tratí. 
Sám fungoval už ako „dorastenec“ na pretekoch SP v Jasnej v roku 1979.
„Dlhé roky sme budovali túto partiu. Dávno sme dali dokopy ľudí, ktorí 
kedysi zabezpečovali preteky SP, s mladšími pretekármi, hneď ako skončili 
s lyžovaním. Nechceli sme, aby Jasná dopadla s pretekmi ako Vysoké Tatry 
a verili sme, že veľké lyžovanie sa sem ešte vráti,“ hovorí Maroš Kupčo.
„V 90. rokoch sme tu viackrát zabezpečovali preteky UNI-FIS, v roku 1999 
súťaže Svetovej zimnej univerziády, od roku 2008 preteky EP, okrem toho 
aj mládežnícke. Partia sa výborne zohrala. Medzi prvými v Európe sme 
inštalovali pri tratiach stabilné siete na stožiaroch. Už sa to nedalo robiť ako 
hobby. Založili sme si firmu Event Studio Liptov, s.r.o. Osemkrát sme zabez-
pečovali preteky SP v Záhrebe, dvakrát v Špindlerovom Mlyne. Pred sezónou 
robíme školenia, Jana Palovičová všetkým dáva výklad noviniek z FIS. Ľudia 
v hlavných funkciách – štartéri, rozhodcovia na štarte a v cieli – musia vedieť 
po anglicky a robia aj skúšky. Dali sme dôveru mladíkom. Dnes máme štyroch 
predákov vo veku 18 – 19 rokov, ktorí sa výborne osvedčili. Naše vekové 
zloženie je od 16 do 80 rokov a všetci si tykáme. A na posezónnych gulášoch 
si všetci máme čo povedať,“ dodáva.
A vraj Slováci nevedia dobre spolupracovať!

 Rakúšanka Eva-Maria Bremová 
vyhrala náhradný obrovský slalom.

Originálne trofeje pre 
najlepšie pretekárky v Jasnej.

 Skvelí diváci v Jasnej.
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‹

va milióny eur a šesťstočlenný tím
Šéf organizátorov Bohuš Hlavatý prezradil, že za úspechom podujatia stál 
približne 600-členný tím. To je veľké číslo, ale zahŕňa aj ľudí, ktorí zabezpe-
čovali bohatý sprievodný program. V minulosti sa okolo organizácie pretekov 
SP na Slovensku hýbalo len okolo 160 ľudí. Aj náklady boli obrovské – okolo 
dva milióny eur. „Druhý raz to už bude výrazne lacnejšie,“ hovorí Hlavatý.
Výsledok však stál za to. Pretekárky u nás zažili nielen výborné súťaže, ale aj 
to, čo inde nie – unikátne slávnostné otvorenie podujatia v Demänovskej jas-
kyni slobody, či umelecké fotografovanie najlepších slalomárok v rámci sprie-
vodného programu (súhlasili s ním výmenou za extra možnosť trénovania).
„Šéf SP žien Atle Skaardal po pondelňajších pretekoch do vysielačky všet-
kým povedal – Vidíme sa čoskoro opäť v Jasnej  Veríme, že jeho slová sa 
vyplnia. Radi by sme u nás organizovali preteky SP v dvojročnom cykle. A 
chceli by sme privítať aj SP mužov,” zaželal si Hlavatý.
Lyžiarsky svet si od nás odniesol jasnú správu o veľkej túžbe – mať tu „biely 
cirkus“ pravidelne. 6
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H O K E J O V Á B Ú R K A

Kto vyhrá buly 
o najvyšší hokejový post?

Rok veľkého tresku 
Vzťahovo totiž klesol tak hlboko ako nikdy predtým. Niekdajšia trblietavá 
vitrína slovenského športu chvíľami pripomínala obchytaný tovar.  
Pod označenie rok veľkého tresku sa zmestí vážnych tém požehnane. 
Opozičná aktivita časti hráčov zlatej generácie voči vedeniu Slovenského 
zväzu ľadového hokeja. 
Neúspešná kandidatúra protagonistu Richarda Lintnera za prezidenta zväzu. 
Opätovné zvolenie Igora Nemečka do najvyššej funkcie. 
Zrušenie slávnostného galavečera slovenského hokeja. 
Zmena realizačného tímu seniorskej reprezentácie. Zvolenie Zdena Cígera za 
jej trénera. 
Vzbura vyše päťdesiatky hráčov a ich bojkot národného tímu. 
Menovanie Miroslava Šatana za generálneho manažéra tímu Európy pre 
Svetový pohár 2016. 
A napokon po sérii zápletiek prichádza vyvrcholenie drámy ‒ rozpačité 
zmierenie znesvárených strán.
A zákopové čakanie na mimoriadny kongres a opätovnú voľbu prezidenta 
hokejového zväzu ako vyústenie úsilia spomenutej skupiny hráčov, ktorá 
mala veľké výhrady k priebehu volieb na kongrese Slovenského zväzu ľado-
vého hokeja koncom júna 2015. To bola rozbuška, ktorá rozdelila slovenskú 
hokejovú pospolitosť na dva tábory. Elektrizujúce napätie zasiahlo slovenský 
hokej na najcitlivejších miestach.  

latá generácia žiadala zmenu
Pripomenieme – v Petrohrade 2000 pred šestnástimi rokmi sa tešila odu-
ševnená partia pod vedením trénera-nováčika Jána Filca z  historického 
striebra. Talentovaná generácia, podkutá skúsenosťami i sebavedomím z 
NHL, dostala oprávnene prívlastok zlatá. O dva roky v G teborgu pobláz-
nila národ nádhernou spanilou jazdou k titulu majstrov sveta  Do jednolia-
teho tímu hráčov a funkcionárov, ktorí si spontánne vychutnávali triumf a 
tešili sa ako malí chlapci, patril vo funkcii generálneho sekretára zväzu aj 
Igor Nemeček, v roku 2011 bez protikandidáta presvedčivo zvolený za šéfa 
hokejového zväzu.
V júni 2015 už konkurenta mal. Richarda Lintnera. 
,,Máme morálnu povinnosť pomôcť slovenskému hokeju," tvrdil majster 
sveta z roku 2002 počas svetového šampionátu 2014 v Minsku. Hokejisti 
Slovenska si po sklamaní v olympijskom Soči reputáciu nenapravili ani 
v hlavnom meste Bieloruska (v oboch prípadoch nepostúpili do štvrť  nále), 
čo veľmi mrzelo aj svetaskúseného bývalého kvalitného obrancu. 
Netrvalo dlho a od slov prešiel k skutkom. Vlani v polovici apríla 2015 v 
Košiciach predstavil 11-členný tím expertov s bohatými praktickými i teore-
tickými znalosťami i novú stratégiu rozvoja hokeja.
,,Chceme otvoriť debatu o problémoch v slovenskom hokeji. Diskutujeme 
o nich už dlhšie. O serióznejšej možnosti sme sa rozprávali pred dvoma 
mesiacmi v Amerike. Richard odviedol kus skvelej práce, zostavil správny 
tím ľudí, pre ktorých je hokej srdcovou záležitosťou a záleží im na jeho 
napredovaní. Diskutovali sme o piatich základných bodoch ‒ mládeži, re-
prezentácii, extralige, marketingu a  nanciách," konštatoval Miroslav Šatan, 
jeden z členov tímu, rešpektovaná autorita, jediný slovenský štvornásobný 
medailista z majstrovstiev sveta i víťaz Stanleyho pohára.

emeček vyhral o trinásť hlasov
O mesiac sa na čelo skupiny postavil Lintner. Pod heslom „Hej, spolu 
sme hokej“, o  ciálne oznámil svoju kandidatúru. So zámerom pokúsiť 
sa presvedčiť široko rozvetvenú hokejovú obec, že jeho program ‒ sfor-
muloval v ňom 24 bodov ‒ má koncepčnejšiu stratégiu než dovtedajšie 
vedenie slovenského hokeja. 
„Sme presvedčení, že Rišo Lintner má všetky predpoklady na to, aby 
tento post zastával čestne a zodpovedne. Naším spoločným cieľom je, 
aby úspešne zaviedol do praxe náš program, ktorý zo slovenského hokeja 

OD KONGRESU PO KONGRES – ALEBO ANATÓMIA 
ROKA, KTORÝ ZATRIASOL SLOVENSKÝM HOKEJOM 

Voňavý máj je aj tradičný veľkej 
hokejovej lásky čas. Každoročne v ňom 
vrcholí svetový šampionát v ľadovom 
hokeji - aj s veľkými očakávaniami, ako 
na ňom skončí slovenská reprezentácia. 
Od predchádzajúcich majstrovstiev sveta 
2015 absolvoval slovenský hokej jeden 
z najdramatickejších rokov vo svojej 
histórii. Či už prešiel očistcom, 
ukážu najbližšie dni.
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 Slovenský hokej má za sebou jeden z najdramatickejších rokov vo svojej histórii. Trpeli aj fanúšikovia.
^ Zlatá generácia. Prevezme zodpovednosť za slovenský hokej?

urobí moderný, dôveryhodný a atraktívny šport," 
uviedol v tlačovej správe Peter Bondra, ďalší z 
kľúčových členov Lintnerovho tímu. 
Do zaujímavého a ostrosledovaného súboja 
dvoch koncepcií ostával mesiac. Vzájomné 
súperenie rozvírilo hokejovú hladinu. Na jednej 
strane bodoval vysoký kredit zlatej generácie, 
na druhej prekážali Lintnerove nie najšťastnejšie 
slová o chystanom veľkom upratovaní v sloven-
skom hokeji. Nemalá časť ľudí, ktorí v ňom čosi 
urobili a dlhodobo pôsobia, ich považovala – 
jemne povedané – za trúfalosť. 
Obaja kandidáti na najvyšší hokejový post sa 
stretli aj v televíznej debate. S väčším šarmom 
ju zvládol Lintner. Azda aj preto, že na televízne 
kamery je zvyknutý z pravidelného komentá-
torského pôsobenia. Na rozdiel od Nemečka 
sa vzdal otázky, ktorú mohol v závere položiť 
svojmu konkurentovi. Nie preto, že by nejakú 
na telo nemal, ale podľa jeho slov nechcel ísť 
do konfrontačného tónu, čím naznačil istú úctu 
k súperovi.
Na kongrese však nerozhodovalo, kto je väčší 
suverén pred kamerou, ale kto na svoju stranu 
získa väčšinu delegátov zo 117 delegátov. Voľby 
vyhral funkcionársky podstatne zdatnejší a záku-
lisne ošľahanejší Nemeček. 
Lintnera zdolal pomerom hlasov 58:45. Pred 
voľbami neprešiel návrh Miroslava Kováčika, 
prezidenta nitrianskeho klubu, na zmenu stanov. 
Mala zabezpečiť, aby nehlasovali šéfovia 
komisií SZĽH a niektorí blízki Nemečkovi 
spolupracovníci.

iskusia bez iskry
Ešte viac ‒ a nepríjemne ‒ prekvapila diskusia. 
Namiesto očakávaného súboja dvoch línií telo 
na telo a presviedčania delegátov odzneli len dva 
príspevky. Jeden vyjadril podporu Nemečkovi, 
druhý neutrálne informoval o pripravovanom no-
vom zákone o športe. Lintnera nepodporil nik, čo 
neskôr považoval za chybu aj Michal Handzuš, 
delegát kongresu.   
Lintnerovým prívržencom akoby došiel dych, 
Nemečkovi sa vrátil úsmev na tvár.
,,Aj keby som vyhral o jeden hlas, aj tak je to 
víťazstvo. Viem, že budeme pod drobnohľa-
dom najmä v súvislosti s menovaním trénera 
slovenskej reprezentácie, no verím, že všetko 
dobre dopadne," vravel po voľbách médiám. Na 
otázku, či vo výkonnom výbore ponúkne miesto 
niekomu z hráčov zlatej generácie z Lintnerovho 
tímu, odpovedal zamietavo. 
„Nechceli s nami spolupracovať, neprejavili 
záujem. Mal som dojem, že ak vyhrajú, pôjdu 
svojou cestou.“ Generálnym sekretárom zväzu 
sa stal Róbert Pukalovič, bývalý slovenský 
reprezentant. 
Zdolaný Lintner a jeho blízki priatelia a spo-
lupracovníci netajili po hlasovaní sklamanie: 
„Predstavili sme jasný plán, môj konkurent 
veľkú časť z neho využil a bude sa snažiť 
z neho čerpať. To je pre nás potvrdenie, že sme 
ponúkali správnu cestu. Chceli sme priniesť 
nový impulz a dôveru v slovenský hokej, utvoriť 
oveľa lepšie podmienky na prácu. Na našu 
stranu sa jednoznačne postavila skupina ľudí, 

ktorá reprezentuje obrovskú hokejovú skúsenosť 
a znalosť v období, keď náš hokej prežíva krízu. 
Vidím v tom premárnenú šancu," konštatoval 
Lintner. 
Rozčarovaný bol aj Peter Bondra: ,,A ja som 
sa s neúspechmi vždy zmieroval ťažko. Ale 
v tejto porážke vidím aj jedno veľké pozitívum. 
Na staronové vedenie slovenského hokeja sme 
utvorili tlak. A ja som vždy hral najlepšie, keď 
som ho cítil." 

odyček slávnosti
Víťaz síce sebavedome vzal všetko, ale dlho sa z 
úspechu netešil. V horúcom lete sa totiž tak prud-
ko topil ľad pod slovenským hokejom ako nikdy 
predtým. Prvá výstraha nespokojných hráčov 
prišla v krátkom čase.  
„Odmietame spájať naše mená so súčasnou zvä-
zovou identitou, pretože popiera všetky princípy 
a zásady fair play, ktoré sú hlavným prínosom 
športu pre spoločnosť. Z uvedených dôvodov 
vyjadrujeme nedôveru Slovenskému zväzu 
ľadového hokeja. Vyhlasujeme, že budeme na 
súčasné vedenie utvárať sústavný tlak na prijatie 
radikálnych zmien na zlepšenie situácie v sloven-
skom hokeji,“ uviedli v stanovisku.  
A keď na výstavný galavečer slovenského 
hokeja odmietol prísť víťaz ankety o najlepšieho 
slovenského hokejistu Marián Hossa, prestížna 
slávnosť dostala nečakaný bodyček ‒ nekonala 
sa  Na zväz padla hanba, nectilo to ani laureátov. 
Také niečo si slovenský hokej nepamätá, do 
najbližšej budúcnosti to neveštilo nič dobré. 
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,,Dlhšie sme čakať nemohli, taký hokejový 
sviatok si žiada prípravu v predstihu. Ušetrili 
sme pár desiatok tisíc eur, venujeme ich mládeži, 
prípadne pomôžeme nižším súťažiam. To je ale 
slabá útecha," uviedol Pukalovič. 
V prvej polovici júla prišiel na Slovensko aj Mi-
roslav Šatan. Vysvetlil, prečo na kongrese chýbal. 
,,Bol som v Spojených štátoch, deťom sa práve 
končil školský rok. S podporným tímom sme sa 
zhodli, že tam nebudem potrebný. Keby to bolo 
nevyhnutné, určite by som prišiel. Na rokovanie 
sa s ťažkosťami dostali aj niektorí členovia, 
keďže potrebovali byť zvolení za delegátov 
v nejakom klube." 
Potvrdil, že od novozvoleného vedenia zväzu 
dostal ponuku na post generálneho manažéra. 
,,S Igorom Nemečkom sme sa stretli, ale moja 
odpoveď bola záporná. Neviem si predstaviť, že 
by som volal hráčov do reprezentácie, keď vy-
hlasujú, že nebudú spolupracovať a spájať svoje 

mená so zväzom. Je to však funkcia, v ktorej by 
som vedel byť v budúcnosti pre slovenský hokej 
prospešný," naznačil s tým, že situácia sa od 
kongresu len zhoršuje.

Reprezentáciu prevzal 
deno íger  

„Pripravujú sa zákopy a čoskoro môže nastať 
určitý stret. Je to prvý výsledok nespokojnosti a 
čím sa bude stupňovať, tým to bude horšie. Hrozí 
bojkot.“ Akoby tušil, čo sa stane... 
Napätú situáciu neuvoľnilo ani vymenovanie 
46-ročného Zdena Cígera, bývalého obávané-
ho útočníka s bohatými skúsenosťami z NHL, 
za trénera slovenskej reprezentácie, v poradí 
ôsmeho. Generálnym manažérom sa stal Róbert 
Švehla, v minulosti takisto uznávaný obranca s 
bohatou kariérou v NHL. Obaja rodáci z Marti-
na, niekdajší spoluhráči z trenčianskej Dukly, sa 
ujali funkcií od 1. septembra.    
,,Každý sa asi pýta, prečo som prijal ponuku, 
keď som pred voľbami podporoval Richarda 
Lintnera. Voľby sú za nami a podľa mňa nie je 
čas pozerať sa späť. Tiež chcem niektoré veci 
zmeniť. Vidím, že vedenie Slovenského zväzu 
ľadového hokeja sa snaží robiť kompromisy. 
Chcem, aby sa pridali aj hokejisti. Spoločne 
môžeme urovnať vzťahy a pomáhať hokeju. 
Reprezentácia je pre mňa obrovská česť. Takéto 
ponuky sa neodmietajú," zdôraznil Cíger.
Švehla, ktorý ostal vo výkonnom výbore, hovoril 
v podobnom tóne. ,,Reprezentácia je svätá, s ňou 
sa neobchoduje. Dlho som o ponuke neroz-
mýšľal.“ Naznačil, že pozitívny vzťah, ktorý si 
utvoril k národnému tímu ako jeho niekdajšia 
dlhoročná opora, uňho pretrváva aj v manažér-
skej pozícii – a ešte s väčšou zodpovednosťou. 

Vyslal jasný signál potenciálnym hráčom národ-
ného tímu. ,,Konfrontáciu odmietam, rovnako aj 
delenie hokejovej obce na dva tábory."

Štrajk
Vyše päťdesiatku nespokojných hráčov, takmer 
všetkých špičkových ‒ ich hovorcom sa stal Mi-
chal Handzuš ‒ však rešpektované osobnosti ne-
presvedčili. Ba hokejové hviezdy pritvrdili. Pred 
začiatkom novej sezóny sa rozhodli pristúpiť ku 
krajnému riešeniu ‒ bojkotovať reprezentáciu
Také niečo sa v slovenskom hokeji ešte neudialo.  
,,Pohár našej trpezlivosti pretiekol, loptička je na 
zväzovej strane. Nejde o ukrivdenosť, ale o prin-
cíp. Pár dní po kongrese sme avizovali, že máme 
problém s nedemokratickou voľbou prezidenta 
zväzu a so znením stanov, ktoré to umožňujú. 
Odvtedy sa nič nezmenilo, so súčasným stavom 
sa nezmierime. Vedenie zväzu pozná naše posto-
je, môže veci napraviť. Ak dostaneme prísľub, 
že v blízkej budúcnosti dôjde k novým voľbám, 
problém vyšumí. Pätnásť rokov som reprezento-
val Slovensko s radosťou i hrdosťou. Vždy som 
hral fér, aj preto sa nemôžem stotožniť s nede-
mokratickými metódami," konštatoval Handzuš.
Obe strany začali rokovať, pripravili spoločné 
memorandum. Keď malo 21. septembra dôjsť k 
jeho podpisu, hráči si v poslednej chvíli vyžiadali 
ešte čas ‒ a bojkot pokračoval. 
Problémom sa stal bod ohľadom stopercentnej 
garancie nových volieb. „Viacerí právnici nám 
potvrdili, že v návrhu Nemečkovho memoranda 
sú medzery a k novej voľbe prezidenta zväzu 
nemusí dôjsť. Ak by podpísal našu verziu me-
moranda, transparentnú a zrozumiteľnú v otázke 
nových volieb, tak sa bojkot hráčov môže skon-
čiť,“ uviedol Handzuš. 

 Rozpačité zmierenie. Prezident Slo-
venského zväzu ľadového hokeja Igor Ne-
meček (vľavo) a Michal Handzuš v mene 
bojkotujúcich reprezentantov na sklonku 
minulého roka podpísali Verejnú výzvu.

PREZIDENTI SZĽH V ÉRE SAMOSTATNOSTI
JÁN MITOŠINKA (január 1993 – máj 1997)
VIKTOR ŠPAKOVSKÝ (máj 1997 – september 1997)
DUŠAN PAŠEK (december 1997 – marec 1998)
JÁN STANOVSKÝ (marec 1998 – jún 1998; povere-
ný vedením SZĽH)
JURAJ ŠIROKÝ (jún 1998 – jún 2011)
IGOR NEMEČEK (jún 2011 – jún 2016)

H O K E J O V Á B Ú R K A
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novou voľbou zväzových orgánov, ktorej bude 
predchádzať férová súťaž. V nej sa ukáže, kto je 
najlepší kandidát. Už teraz sa môžu potenciálni 
uchádzači pripravovať na to, aby predstavili naj-
lepší projekt pre slovenský hokej. V júni budú 
nové voľby a najlepší kandidát vyhrá – podľa 
toho, akú ponuku predloží. Je to veľký posun 
k tomu, aby prišli aj noví zaujímaví ľudia do slo-
venského hokeja. Teraz vidia, že šanca uspieť, 
keď predložia kvalitný projekt a presvedčia 
kluby, je veľká. Chceli sme utvoriť férové pod-
mienky,  aby šikovní ľudia mohli predložiť svoje 
predstavy a nápady. Potom záleží na kluboch a 
združeniach, aby si zvolili cestu, akú chcú mať," 
konštatoval Handzuš. Vlastnú kandidatúru rázne 
vylúčil. 
,,Som rád, že som dostal návrh hráčov na verejný 
záväzok. K zmene stanov by prišlo tak či tak, 
určuje nám to nový zákon o športe. Po májovom 
rokovaní rady Slovenského zväzu ľadového 
hokeja zvolám na jún mimoriadny kongres. 
Uskutoční sa podľa nových stanov. Považujem 
za dobré, že sme dohodu podpísali pred koncom 
roka. Ide o kompromis, situácia sa upokojí, 
tréneri reprezentácie môžu siahnuť do hlbšieho 
portfólia hráčov, majú čas na konštruktívnu prá-
cu. O tom, či budem kandidovať, sa rozhodnem 
neskôr," podotkol Nemeček.

Lintner šéfuje e tralige 
Neúspešný kandidát na prezidenta SZĽH Ri-
chard Lintner po voľbách prijal ponuku a stal sa 
šéfom Pro-Hokeja, riadiaceho orgánu extraligy. 
Do funkcie ho navrhol predseda predstavenstva 
Pro-Hokeja Juraj Koval. 
„Som si plne vedomý toho, v akej vážnej situácii 
sa slovenský hokej nachádza. Od momen-

tu  ukončenia mojej profesionálnej hokejovej 
kariéry som mal jediný cieľ: pomôcť slovenské-
mu hokeju. Ani netransparentná voľba prezidenta 
SZĽH a nezáujem výkonného výboru riešiť tento 
nelichotivý stav nás, ktorým na slovenskom 
hokeji záleží, nemôže odradiť od toho, aby sme 
tento cieľ nap ňali. Moje rozhodnutie prijať 
na seba túto zodpovednosť bolo ovplyvnené 
nezávislosťou najvyššej hokejovej ligy od SZĽH. 
Zmluva medzi SZĽH a spoločnosťou Pro-Ho-
kej jasne deklaruje, že vedenie SZĽH poveruje 
spoločnosť Pro-Hokej riadením a organizovaním 
našej najvyššej hokejovej ligy. Dáva spoloč-
nosti Pro-Hokej významnú mieru autonómie a 
nezávislosti, čo považujem za najdôležitejší bod, 
ktorý ovplyvnil moje rozhodnutie prijať po-
nuku extraligových klubov. Som presvedčený, 
že prostredníctvom našej najvyššej hokejovej 
ligy môžeme ukázať, ako moderný marketing, 
disciplína, profesionalita, jasné pravidlá či nadše-
nie, v spolupráci s fanúšikmi a širokou hokejo-
vou verejnosťou môže pozdvihnúť úroveň našej 
ligy a hokeja ako takého."
Lintner priznal päťtisícový plat, stal sa mediál-
nou tvárou Tipsport Ligy. Zaslúžil sa o to, že 
inovovaný pohár pre víťaza slovenskej extraligy 
nesie meno legendárneho brankára Vladimíra 
Dzurillu. Svieti na najčestnejšom mieste vo 
vitríne nitrianskeho klubu. 

to teda vyhral  
Hráči predbežne dosiahli, čo chceli, ich bojkot 
mal zmysel, tvrdia. Vymohli si mimoriadny 
kongres. Na ňom sa ukáže, či zlatá generácia a jej 
priaznivci dostanú dôveru a prevezmú zodpoved-
nosť za slovenský hokej. Čo naštartovali, mali by 
šľachtiť.  6

 Peter Bondra, Richard Lintner 
a Miroslav Šatan minulý rok v apríli 
ešte pred volebným kongresom SZĽH.
^ Tréner slovenskej reprezentácie 
Zdeno Cíger musel spočiatku výraz-
ne improvizovať. Nomináciu na prvé 
prípravné turnaje ovplyvnil bojkot 
päťdesiatky špičkových hráčov.

A tak sa Cíger vo svojej premiére na lavičke 
slovenskej reprezentácie na novembrovom 
Nemeckom pohári musel zaobísť bez štrajkujú-
cich reprezentantov. plne jednotní však neboli 
‒ Roman Kukumberg a Tomáš Marcinko prijali 
pozvanie do tímu.

Rozuzlenie    
Keď sa už zdalo, že štrajk sa presunie aj do tohto 
roku, prišla v závere minulého medzi sviatkami 
priaznivá správa o jeho ukončení.
Tréner slovenskej reprezentácie Zdeno Cíger 
môže skladať mužstvo zo všetkých hráčov, ktorí 
sú reálne k dispozícii. Aj túto myšlienku zdôraz-
nil Michal Handzuš, líder bojkotujúcej skupiny 
hráčov, po spoločnom podpísaní verejného 
záväzku. Igor Nemeček, prezident Slovenského 
zväzu ľadového hokeja, súhlasil s požiadavkami 
hráčov, štrajk sa stal minulosťou. 
„Dosiahli sme, čo sme chceli: garanciu demokra-
tických stanov a nových volieb na mimoriadnom 
kongrese hokejového zväzu v júni budúceho 
roka,“ uviedol spokojný Handzuš. 
V čom videl posun v porovnaní s nedávnou 
minulosťou?
,,Od začiatku sme mali jediný cieľ – demokratic-
ké stanovy a nové voľby. V septembri sme v ná-
vrhu pána prezidenta garanciu nových volieb 
nepostrehli, teraz ju máme – aj nových stanov a 
mimoriadneho kongresu. Ak to prezident zväzu 
nepresadí, verejne sa zaviazal, že odstúpi. To je 
to, čo sme žiadali a sme radi, že nám to vyšlo. Je 
to však len začiatok dlhého procesu. Vyvrcholí 
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S P Ä T N Y P O H L A D''
Stano Ščepán | foto TASR/Pavel Neubauer, Michal Svítok

S t a r o s t i ,  s t r e s y ,  b a  a j  o j e d i n e l é  k o n f l i k t y  z o  z á k u l i s i a  p r í p r a v  š a m p i o n á t u  s a  
už takmer stratili v prepadlisku zabudnutia. História sa nepýta na detaily. 
Zachováva výsledky, štatistiky aj silné emócie. A o tie nebola v januári na 
ľadovej scéne núdza.

V y d a r e n é  m a j s t r o v s t v á
V čom je krasokorčuľovanie najkrajšie? „Vo všetkom,“ povedal pri jednom 
z mnohých rozhovorov sedemnásobný majster Európy Jevgenij Pľučšenko. 
„Je to šport aj umenie, poézia aj próza. Divadlo, emócie aj bojovnosť. Dráma, 
prípadne komédia, ak treba. Máme krásne kostýmy, máme možnosť pretaviť 
svoje pocity do vyznenia zvolenej hudby. Je to niečo povznášajúce...“ 
Nepochybne sú na svete dôležitejšie vynálezy ako korčule. Aj osožnejšie. Koľ-
ké z nich nám však prinášajú toľko obohatenia a radosti? Ľudí na korčuliach 
maľoval už Rembrandt van Rijn a aktívne na nich jazdil aj Johann olfgang 
Goethe. Práve on je autorom myšlienky: „Sme formovaní tým, čo milujeme.“ 
Pre niekoho to mohli byť hoci aj korčule. Alebo skôr krasokorčuliari? 
Čo si budeme po rokoch pamätať z ME 2016? žasného Španiela Javiera 
Fernandéza, pretože nikto pre ním nezískal na ME viac ako tristo bodov? 
Emotívnu rozlúčku pôvodom Brazílčana Florenta Amodia s kariérou, pri kto-
rej hľadisko stálo na nohách? Alebo fenomenálnych francúzskych tanečníkov 
Papadakisovú a Cizerona, pri ktorých sa tajil dych? chvatnú premiéru 
šestnásťročnej Rusky Jevgenije Medvedevovej, ktorá o niekoľko týždňoch 
zvíťazila aj na MS v Bostone? Zážitkov bolo vďaka pretekárom aj žičlivému 
publiku ‒ neúrekom. 
„Tešme sa na vzrušujúce a úspešné ME,“ nabádala už vopred predsedníčka 
Slovenského krasokorčuliarskeho zväzu Felicitas Babušíková. Mala na to 
nárok. Bola totiž na všetkých šampionátoch v Bratislave. Na prvom ešte ako 
gymnazistka. Bývalá medzinárodná rozhodkyňa zažila desiatky vrcholových 
súťaží po celom svete. „Nemáme sa za čo hanbiť. Naopak...“ žiarila po 
záverečnom bankete. „Pripravili ste dôstojné a po všetkých stránkach vyda-
rené majstrovstvá,“ ďakoval úprimne ostrieľaný Peter Krick, ktorý dohliada 
v Medzinárodnej korčuliarskej federácii (ISU) na všetky šampionáty.                                                             
Už po hokejových MS 2011, na ktoré dostala Bratislava vynovený zimný šta-

KRASOKORČUĽOVANIE 
MÁ NA SLOVENSKU 

STÁLE SVOJICH 
FANÚŠIKOV

T e n  m om e n t  
bol len čriepkom 
veľkej mozaiky. 
ohrial dušu, aby 

ju vzáp tí trochu 
zmrazil. esiatky detí 

čakali na Javiera ernandé-
za pred tlačovým centrom. S pam tníčka-

mi, blokmi, papierikmi v rukách. lasická 
davová psychóza. aždé z nich túžilo po 

autograme najv čšej hviezdy majstrovstiev 
Európy. etušili však, že ho organizátori 

potajomky už stihli vyviesť bočným výcho-
dom pre obslužný personál. ežná pra  na 

veľkých podujatiach. tovie, ako a kedy 
by sa vymanil trojnásobný majster Euró-

py z k dľa detí, no možno mohli dostať na 
chvíľu šancu. ašťastie, bol to len jeden 

z mála prešľapov organizátorov 
skvelého podujatia...

KRIESI
NÁDEJ 

Nostalgia
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dión, bolo zrejmé, že má reálnu šancu opakovane organizovať aj vrcholovú 
súťaž v krasokorčuľovaní. Po dobrých skúsenostiach z Memoriálu Ondreja 
Nepelu a z juniorskej Grand Prix sa ISU nepriečila. Pamätníci s nostalgiou 
spomínali na ME v roku 1958, umocnené zlatom Karola Divína,  aj na šam-
pionát z roku 1966 s nástupom Ondreja Nepelu. Svoju výnimočnú kariéru 
zavŕšil víťazstvom na dosiaľ jediných majstrovstvách sveta v krasokorčuľo-
vaní na Slovensku v roku 1973. Stal sa slovenským Športovcom dvadsiateho 
storočia a štadión nesie jeho meno. 
Nová generácia funkcionárov sa pokúsila oživiť slávnu tradíciu tohto športu 
u nás po takmer troch desaťročiach. Tretie ME zažil starý štadión v roku 
2001. Šancu na ďalšie dostala Bratislava až po ďalších pätnástich rokoch. 
Počas majstrovstiev sa mnohí zhodli, že ju nepremárnila. Až odstup nasledu-
júcich rokov však potvrdí, či ju dokáže aj zúročiť...

ridlhý medailový p st 
Slovensko sa totiž dlhodobo obzerá za historickými úspechmi našich repre-
zentantov už len s nostalgiou. Karol Divín, Ondrej Nepela a Jozef Sabovčík 
postupne v rokoch 1958 až 1986 spolu deväťkrát vyhrali na ME. Každý 
z nich stál na olympijských stupňoch víťazov. V druhej polovici dvadsiateho 
storočia bolo u nás mnoho kvalitných trénerov, zanietených organizátorov aj 
„obyčajných“ nadšencov. Rokmi sa vytrácali a dnes trápi slovenské kraso-
korčuľovanie na vrcholných súťažiach už tridsaťročný medailový pôst. Zdá 
sa, že sa tak skoro neskončí... 
Počas ME 2016 sa často spomínalo na časy, keď aj u nás rástli osobnosti, 
ktoré spoluvytvárali svet silných športových aj umeleckých zážitkov, pri 
ktorých neraz divákom zimomriavky nezbedne tancovali na chrbte. „Za 
našich čias to bolo iné,“ spomínal osemdesiatročný Karol Divín. „Dnes by 
som už nechcel súťažiť,“ smial sa skokanský virtuóz Jozef Sabovčík. Obaja 
boli čestnými hosťami majstrovstiev. Priťahovali spomienky, no zároveň 
pripomínali, že súčasné nároky na vrcholové výkony sú neporovnateľné.
Keď Karol Divín kreslil v šesťdesiatych rokoch dokonalé povinné cviky,  
skokanská abeceda najlepších krasokorčuliarov bola výrazne chudobnej-
šia. Keď Jozef Sabovčík skočil v Kodani na ME 1986 historicky prvého 
štvoritého tulupa, ešte sa len otvárala nová éra extrémnej náročnosti. Dnes, 
po tridsiatich rokoch najlepší skáču vo voľnej jazde už tri rôzne štvorité 
skoky v súťaži. Vrátane štvoritého lutza  V základnej podobe ho Alois Lutz 
po prvý raz predviedol ešte v roku 1913. O stotri rokov neskôr Číňan in 
Bo-jang ako prvý v histórii zvládol na MS v Bostone štyri a spolu s krátkym 

Nostalgia

programom až šesť štvoritých skokov. V zrkadle tejto konfrontácie je pre 
slovenské krasokorčuľovanie momentálne každé umiestenie v prvej desiatke 
výsledkovej listiny úspechom. Na ME v Bratislave sa k nemu prepracovali 
len Federica Testová a Lukáš Cs lley v tancoch na ľade. 

 kvarteta len jeden
Aj oni sa zaradili do početnej skupiny medzinárodne vytvorených párov, 
pretože Federica Testová je pôvodom Talianka. Kurióznejšie však pôsobia 
dvojice, ktoré nielenže pochádzajú z dvoch rôznych krajín, ale súťažia za tre-
tiu. Pravidlá ISU to po splnení stanovených podmienok umožňujú a niektoré 

Najlepší slovenský výsledok dosiahli taneční-
ci Federica Testová a Lukáš Csölley, skončili 

na 8. mieste.

 Francúzsky pár Gabriella Papadakisová 
a Guillaume Cizeron.
^ Nicole Rajičová obsadila 12. priečku.
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krajiny si tak vylepšujú krasokorčuliarsku bilanciu. Čiastočne to 
platí aj o Slovensku, pretože z kvarteta našich reprezentantov, 
ktorí štartovali na  ME v Bratislave 2016, sa len jediný narodil na 
Slovensku. Publikum však všetkých „adoptovalo“ bez problé-
mov. Dôkaz toho, že je po rokoch pôstu hladné po úspechoch 
slovenských krasokorčuliarov. Ako a kedy však prídu vo výraz-
nejšej miere na európsku či svetovú scénu, keď je talentov málo, 
podmienky problematické a zázemie slovenského krasokorčuľo-
vania nejednotné? 
Potenciál slovenského krasokorčuľovania je v konkurencii sku-
točných osobností ľadového zrkadla limitovaný. Napriek tomu 
príklady aj nových krajín na mape krasokorčuliarskeho výslnia 
naznačujú, že výnimočný jedinec sa môže objaviť kdekoľvek. Aj 
v Španielsku, ako Fernandéz, či v Izraeli, pre ktorý získal prvú 
medailu v histórii ME Byčenko, alebo aj v Belgicku či v Dánsku, 
ktoré nemajú veľkú tradíciu. O to viac by mohol náš šport zúročiť 
impulz šampionátu, pri ktorom sa veľa nostalgicky spomínalo, ale 
aj kriesilo k novým ambíciám. Podľa ohlasov na organizáciu ME 
by sa Bratislava mohla úspešne uchádzať aj o získanie majstrov-
stiev sveta. Chýba už len väčšia kapacita hľadiska. 

nšpirácia
„Ona v modrém, on v černém, oba žlutí,“ identifikoval v dobách čiernobielych televíznych 
obrazoviek farby kostýmov párov na ľade Karel Mikyska. Neskôr ho dop ňal farbistejším 
komentovaním Karol Polák. Šport dával v socialistickom Česko-Slovensku možnosť zabudnúť 
na realitu. Ovocie pod pultom, devízové doložky do cudziny za úplatok, auto na poukaz. Mladí 
hovorievali, kto nemá bony, nežije. Už kvôli nim sa oplatilo „vŕzgať sa“ po ľade a hľadať šancu 
na pôsobenie v revue. ahali sa do nej Marián Filc, Ondrej Nepela aj Liana Drahová, jediná 
slovenská pretekárka, ktorá stála v kategórii žien v histórii ME v Záhrebe 1974 na stupňoch 
víťaziek. Na jej nasledovníčku čakáme už 42 rokov. Na nového Sabovčíka, naposledy majstra 
Európy v Kodani 1986 ‒ už 30 rokov. Pridlhý medailový pôst...
Slovensko sa nikdy nestalo krasokorčuliarskou veľmocou. No v päťdesiatych až osemdesiatych 
rokoch 20. storočia si dokázalo vytvoriť tradíciu, na ktorú môžeme aj po rokoch spomínať. 
A ktorá môže byť v kontexte ostatných ME inšpiráciou pre nové generácie pretekárov na 
ľadovom zrkadle. O to viac, že krásu krasokorčuľovania máme aj zásluhou Javiera Fernandéza 
a ďalších hviezd na dosah ruky.  6

 Najväčšia hviezda šampionátu, Španiel Javier Fernandéz.
^ Nemecká športová dvojica Aľona Savčenková, 
Bruno Massot.

Jozef Sabovčík a jeho salto 
v záverečnej exhibícii.

VÝSLEDKY SLOVENSKÝCH 
REPREZENTANTOV NA ME:
8. F. Testová – L. Csölley (tance) 158,05
12. Nicole Rajičová (ženy) 146,10,
34. Michael Neuman (muži) 42,03 - nepostúpil 
do voľných jázd

S P Ä T N Y P O H L A D''
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Z A B U D N U T Í O L Y M P I O N I C I
Tomáš Mrva | foto Maďarské olympijské a športové múzeum, wikimedia

N i e k t o r í  z  n i c h ,  n a p r í k l a d  k l a d i v á r i  I m r e  N é m e t h  ( r o d á k  z  K o š í c  a  o l y m -
pijský víťaz z Londýna 1948) a József Csermák (narodený v Senci, zlato 
vyhral v Helsinkách 1952) či ešte nedávno aktívny vodný pólista Štefan 
(István) Gergely, ktorý v Sydney 2000 reprezentoval Slovensko, ale v ro-
koch 2004 a 2008 už Maďarsko, sú športovej verejnosti pomerne známi. 
Iných poznajú len skutoční športoví fajnšmekri.
Do tejto skupiny môžeme zaradiť aj muža, ktorý sa stal olympijským víťa-
zom v rovnakom športe ako Gergely – vodného pólistu Istvána Molnára. 
Do zabudnutia upadol nepochybne aj vďaka tomu, že staršie maďarské 
publikácie uvádzajú ako miesto jeho narodenia niekedy Budapešť a nieke-
dy Galantu. Za rodáka z maďarskej metropoly ho označoval aj popredný 
historik olympijských hier Erich Kamper. 

Z m ä t o k  v y v o l a l a  z m e n a  m e n a
Zmätok zrejme vyvolalo to, že v galantskej matrike pri dátume 5. január 
1913, keď sa Molnár narodil, nikoho takého neevidujú (človek s rovnakým 
menom sa však narodil 24. decembra toho istého roku), takže na prvý po-

hľad vyzerá nepochopiteľne, prečo by sa k nemu mala Galanta hlásiť.
Judita Kontárová z Galantskej knižnice má však v archíve trojdielny spomien-
kový seriál, ktorý v roku 1984 v týždenníku Gy zelmes út (Víťazná cesta) 
uverejnil Molnárov priateľ z detstva László Záreczky. V ňom odhaľuje, že keď 
sa neskorší olympijský víťaz narodil, tak sa volal Fazekas a nové priezvisko 
získal, až keď sa jeho matka Julianna vydala do Budapešti za istého Gézu Mol-
nára. Ten si malého Istvána osvojil a chlapec odvtedy nosil jeho priezvisko.
Rané detstvo prežil vtedy ešte István Fazekas v Galante, kde aj začal chodiť 
do školy. Do hlavného mesta Maďarska sa presťahoval až v roku 1921. Na 
juh Slovenska sa chlapec s prezývkou Laputyi často a rád vracal.
Záreczky o tom v spomenutom seriáli pomerne sentimentálne písal: „Tu 
chodil do školy a sem sa v mladosti takmer každé leto aj neskôr vracal. 
Vždy ho priťahovalo okolie Matúšovej zeme, dedina ponorená do prachu 
a blata... Ledva čakal, aby sa skončila škola a už aj odchádzal do Galanty, 
kde ho čakali dávni priatelia.”
Molnár začal s vodným pólom v roku 1927 vo Ferencvárosi. Pôvodne hral 
na pozícii obrancu, ale z pomerne kuriózneho dôvodu (mal krátke ruky) ho 

V  š t a t i s t i k á c h  
nájdeme dovedna jedenásť 

r o d á k o v  z  ú z e m i a  d n e š n é h o  
S l o v e n s k a ,  k t o r í  z í s k a l i  

o l y m p i j s k é  m e d a i l y  
v  d r e s o c h  i n ý c h  k r a j í n ,  

než bola naša. S výnimkou 
B o r i s a  B o o r a  ( R a k ú s k o )  

a  M a r c e l a  G é r y h o  ( K a n a d a )  
všetci za a arsko. 

MAL AJ RODÁK Z GALANTYMAL AJ RODÁK Z GALANTY
ZLATO Z BERLÍNAZLATO Z BERLÍNA

^ Socha Istvána Molnára v Parku 
olympionikov maďarského športové-
ho klubu FTC Budapešť.



82 ZLATO Z BERLÍNA

 Zlatí vodní pólisti z olympiády v Berlíne v roku 1936. 
István Molnár je druhý zľava.

Zato Márton Homonnai (pôvodne Hlavacsek) 
bol nielen skvelý hráč, dvojnásobný olympij-
ský víťaz a otec Katalin Sz keovej, ktorá v 
Helsinkách 1952 získala dve zlaté medaily v 
plávaní, ale po druhej svetovej vojne sa ocitol na 
zozname vojnových zločincov za aktívnu účasť 
vo fašistickej Strane šípových krížov a ušiel do 
Južnej Ameriky. Zomrel v brazílskom Riu de 
Janeiro.
Viacerí členovia zlatého berlínskeho mužstva 
emigrovali, keď sa moci v Maďarsku ujali 
komunisti. Rozpŕchli sa do celého sveta – Bródy 
žil v Juhoafrickej republike, Hazai vo Švéd-
sku, Kutasi v austrálskom Melbourne, Németh 
v Madride, Sárkány vo Viedni a Tarics v USA. 
Posledne menovaný sa preslávil aj v mimo-
š p o r t o v e j  o b l a s t i ,  a  t o  n á v r h o m  š p e c i á l n y c h  
pružín do základov budov, ktoré sú odolné voči 
zemetraseniu.

spešnú sériu pretrhla vojna
Molnárova úspešná kariéra sa Berlínom ani zďa-
leka neskončila, veď patril k najmladším hráčom 
v kádri. O dva roky neskôr spolu s piatimi 
spoluhráčmi z Berlína a s niekoľkými nováčikmi 
odišiel pod vedením zväzového kapitána Sán-
dora Ivádyho do Londýna, kde Maďari zavŕšili 
skvelú medzivojnovú bilanciu dvoch olympij-
ských a piatich európskych zlatých medailí. 
Ďalšie medzinárodné úspechy mu prekazila 
druhá svetová vojna. 
Hoci na medzinárodnej scéne vyhral, čo sa dalo 

tréneri presunuli na post záložníka. Na vrchole formy ho považovali za jedného z najlepšie prihrávajú-
cich hráčov jeho éry.
Čoskoro si ho všimol slávny tréner Béla Komjádi, ktorý sa do dejín vodného póla zapísal tým, že 
zaviedol preberanie lopty pri výšľape vo vzduchu, a pozval ho do dorasteneckého reprezentačného 
výberu.

B l e s k o v á  k a r i é r a  
Po Komjádiho smrti jeho nástupca Márton Homonnai zobral Molnára na niekoľko zahraničných 
turnajov. A mladík, na ktorom už Komjádi oceňoval výborný pohyb, si postupne budoval pozíciu v 
národnom mužstve. Spočiatku však ako člen širšieho kádra, keďže celkovo nastúpil v reprezentačnej 
čiapke len desaťkrát. Aby mu voda náhodou nechýbala ani mimo zápasov a tréningov, pracoval od 
roku 1934 na sekretariáte národnej plavárne na Margitinom ostrove. 
Do seniorskej reprezentácie sa dostal už ako dvadsaťročný. Vôbec teda neprekvapilo, keď si ako 
23-ročný vybojoval miestenku na olympijské hry v Berlíne v roku 1936. Z dobovej tlače sa dokonca 
zachovali aj slová, ktoré povedal pred odchodom na olympijské hry: „Všetci veľmi dobre vieme, že v 
športe sa schopnosti jednotlivca uplatnia len vtedy, ak sa pripravujeme usilovnou prácou a vo vedomí 
nikdy nepocítime – už dosť.”
Priamo v Berlíne sa Molnár zapojil do hry len v jednom zápase a nedal ani gól. Aj tak však prispel k 
tomu, že Maďari potvrdili svoju dominanciu v tomto športe a bez prehry obhájili titul z predchádza-
júcich olympijských hier. Za pozornosť stojí, že siedmi členovia jedenásťčlenného berlínskeho tímu 
hrali pod iným priezviskom, než s akým sa narodili.
U Molnára to bolo vďaka osvojeniu nevlastným otcom, ostatní hráči si pomaďarčili nemecké a slo-
vanské priezviská ako Bozsiderácz (Bozsi), Brandeiszki (Brandi), Haltmayer (Halassy), Henszelmann 
(Hazai), Hlavacsek (Homonnai) či Kusinszky (Kutasi). Zaujímavé je aj to, že tí, ktorí sa nenarodili v 
Budapešti, boli rodáci z miest, ktoré sú dnes mimo územia Maďarska (Hazai bol z rumunského T rgu 
Mure u, Kutasi z chorvátskej Rijeky a Molnár z Galanty).
Ich životné osudy tiež neboli nijako tuctové. Olivér Halassy ako dieťa spadol pod idúcu električku 
a museli mu amputovať jednu nohu pod kolenom. To mu však nezabránilo vyhrať dve zlaté a jednu 
striebornú olympijskú medailu vo vodnom póle. Navyše bol aj trojnásobným majstrom Európy vo 
vodnom póle a európskym šampiónom v plávaní na 1500 metrov. Jeho život sa skončil tragicky v 
roku 1946, keď ho po šarvátke zastrelil sovietsky vojak, ktorý chcel zhabať auto patriace 
Halassyho svokrovi.
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„VŠETCI VEĽMI DOBRE VIEME, ŽE V ŠPORTE SA 
SCHOPNOSTI JEDNOTLIVCA UPLATNIA
 LEN VTEDY, AK SA PRIPRAVUJEME USILOVNOU 
PRÁCOU A VO VEDOMÍ NIKDY 
NEPOCÍTIME — UŽ DOSŤ.”

 Maďarská športová verejnosť 
ho roky poznala najmä ako hlásateľa 

na Népstadióne.

ZLATO Z BERLÍNAZLATO Z BERLÍNA

(majstrovstvá sveta sa konajú až od roku 1973, takže tie vyhrať nemohol), domáci titul mu v zbierke 
stále chýbal. Nakoniec sa na sklonku kariéry dočkal dvoch. Ten prvý získal v roku 1944 vo farbách 
Ferencvárosu, kde s vodným pólom začínal. Pre „Fradi“ to bol prvý titul po sedemnástich rokoch. 
Po druhej svetovej vojne prestúpil do Vasasu a aj jemu pomohol v roku 1947 k ligovému prvenstvu.
V tom čase už bol ženatý s výbornou šprintérkou Gittou Linhardtovou, trojnásobnou majsterkou 
Maďarska v štafete na 4x100 metrov. Mali spolu dve dcéry Katalin a Máriu. 

las épstadiónu
So športom sa nerozlúčil ani po skončení aktívnej kariéry. Pracoval ako referent v Národnom 
úrade pre telesnú výchovu a šport. Od roku 1961 pracoval tiež ako inštruktor vodného póla v MTK 
Budapešť. Maďarská športová verejnosť ho poznala najmä ako hlásateľa na Népstadióne (dnes je to 
Štadión Ferenca Puskása), ktorý otvorili v roku 1953, ako aj na štadióne Ferencvárosu na ll i út. 
Obidve funkcie zastával prakticky až do smrti a v Maďarsku bol známy ako „hlas Népstadiónu“.
Zomrel 1. júla 1983 v Budapešti. Na Slovensku sa na neho zabúda, o čom svedčí aj fakt, že v 
oficiálnej publikácii o dejinách vodného póla na Slovensku nie je o ňom ani zmienka. Je pravda, že 
Molnár na Slovensku vodné pólo nikdy súťažne nehral.
Molnár po sebe zanechal nielen množstvo medailí, diplomov a ocenení, ale aj stovky športových 
fotografií a výstrižkov z maďarskej aj zahraničnej tlače, predovšetkým o plaveckom a vodnopólo-
vom dianí v rokoch 1930 – 1950. 
Krátko pred smrťou v rozhovore pre týždenník j Tük r takto opísal svoj postoj k športu, a vlastne 
aj k životu: „Šport bol po celý život veľmi dôležitou súčasťou môjho života. Hrával som futbal, 
plával, hral vodné pólo, zápasil a trénoval. Dlhé roky som bol športovým funkcionárom. Keď 
sme chystali na otvorenie Népstadiónu, dopočul som sa, že hľadajú hlásateľa na futbalové zápasy. 
Prihlásil som sa, vyskúšal som to, vyšlo to. Od 20. augusta 1953, dňa otvorenia štadióna, som nevy-
nechal jediný zápas – obecenstvo počuje môj hlas.“ 
Tí, ktorí Molnára poznali, na neho spomínajú ako na veľmi veselého, čestného a rodinne založeného 
človeka. 6
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KTO BOL ISTVÁN MOLNÁR
Narodil sa 5. januára 1913 v Galante 
ako István Fazekas, zomrel 1. júla 
1983 v Budapešti. Reprezentoval Ma-
ďarsko vo vodnom póle. Olympijský 
víťaz z Berlína 1936 a majster Európy 
z Londýna 1938. Víťaz maďarskej ligy 
v rokoch 1944 (Ferencváros) a 1947 
(Vasas). V rokoch 1933-44 nastúpil 
v 10 reprezentačných zápasoch. 
Okrem vodného póla súťažil aj v 
plávaní. Po skončení kariéry pôsobil 
ako športový funkcionár a hlásateľ na 
Népstadióne (1953-1983) a na štadió-
ne Ferencvárosu. 

MEDAILISTU Z ROKU 1936 MÁ AJ SLÁDKOVIČOVO
István Molnár nebol jediným rodákom zo Sloven-
ska, ktorý v roku 1936 získal olympijskú medailu 
pre Maďarsko. Tým druhým bol plavec Oszkár 
Abay-Nemes, bronzový medailista v štafete 
na 4x200 metrov voľným spôsobom. Narodil 
sa v tom istom roku ako Molnár-Fazekas. Ich 
rodiská nie sú od seba vzdialené ani desať kilo-
metrov. Abay-Nemes pochádzal totiž z Dioseku, 
dnešného Sládkovičova. Na rozdiel od Molnára 
však na detstvo na juhu Slovenska nemal zrejme 
žiadne spomienky. Mal len dva roky, keď sa jeho 
rodina presťahovala do Paksu. Práve tam sa 
začala jeho plavecká kariéra. 
Na medzinárodnej scéne sa prvý raz presadil 
v roku 1933 na akademických majstrovstvách 
sveta v Turíne ako člen zlatej maďarskej štafety 
na 4x200 metrov voľným spôsobom. Na krau-
liarskej štvorstovke skončil štvrtý. O dva roky 
neskôr sa toto podujatie konalo v Budapešti 
a Abay-Nemes tam na stovke voľným spôsobom 
vyhral bronz. O rok neskôr dosiahol svoj najväčší 
úspech – už spomenutý olympijský bronz. Plával 
na druhom úseku štafety na 4x200 m, Maďari 
dosiahli európsky rekord. V Berlíne štartoval aj 
v individuálnej súťaži, ale na 100 metrov voľným 
spôsobom nepostúpil z rozplavby. 
Športovú kariéru ukončil ešte pred tridsiatkou, aby 
sa mohol venovať profesii advokáta v Pécsi. Po 
skončení druhej svetovej vojny ho zlákala aj poli-
tika, ktorá sa mu nakoniec stala osudnou. Najprv 
pôsobil v Nezávislej maloroľníckej strane, od roku 
1947 bol členom Demokratickej ľudovej strany, 
za ktorú sa stal aj poslancom. Neskôr zo strany 
vystúpil a v roku 1949 už svoj mandát neobhájil. 
Po nástupe komunistov k moci ho prenasle-
dovali. V roku 1956 obhajoval ľudí, ktorí sa 
zúčastnili na povstaní proti komunistickej moci. 
Advokátska komora ho v roku 1958 vylúčila 
zo svojich radov. Potom sa zamestnal v bani, 
kde v októbri 1958 utrpel ťažký úraz. Na jeho 
následky v januári 1959 vo veku nedožitých 46 
rokov zomrel. Po Oszkárovi Abayovi-Nemesovi 
je od roku 1997 pomenovaný krytý plavecký 
bazén v Pécsi.
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P A R T N E R S T V O
SOV | foto TIPOS, SOV

JÁN 
BARCZI

OLYMPIONIKOM
SME DALI 

MOŽNOSŤ SPLNIŤ 
SI ŠPORTOVÝ SEN

Leto tohto roka sa bude niesť predovšetkým v znamení 
olympijských hier v Riu de Janeiro. Spoločnosť T OS 
je e kluzívnym partnerom Slovenského olympijského vý-
boru. To znamená, že podporuje našich športovcov nielen 
na hrách, ale aj počas ich prípravy na toto najv čšie 
športové podujatie.
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 Aj chodecký majster sveta Matej Tóth a jedna z najlepších svetových slalomá-
rok Petra Vlhová vo svojej príprave profitovali z partnerstva medzi TIPOS a SOV.

 Ing. Ján Barczi, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ TIPOS, 
národnej lotériovej spoločnosti, a.s.

Spoločnosť TIPOS výrazne podporuje 
mnohé oblasti, avšak prím hrá jednoznačne 
šport. Investícia do talentovaných špor-
tovcov, ktorí hrdo a úspešne reprezentujú 
Slovenskú republiku vo svete, a ich podpo-
ra je jej veľkou prioritou.
O tom, prečo sa TIPOS, národná lotériová 
spoločnosť, a.s., rozhodla vstúpiť do part-
nerstva so Slovenským olympijským výbo-
rom a tiež o OH v Riu de Janeiro, hovoríme 
s predsedom jej predstavenstva a generál-
nym riaditeľom Ing. Jánom Barczim.

  Spoločnosť TIPOS je exkluzívnym part-
nerom Slovenského olympijského výboru. 
Akou formou ste sa rozhodli podporiť našich 
športovcov?
Sme radi, že vzniklo príjemné a verím, 
že aj prospešné spojenie dvoch silných 
značiek, ako sú TIPOS a Slovenský olym-
pijský výbor. Partnerstvo trvá už niekoľko 
rokov a olympijské hry v Riu 2016 sú 
akýmsi jeho vyvrcholením. Spoločnosť TI-
POS podporuje športovcov – olympionikov 
nielen počas samotných hier, ale aj vo fáze, 
ktorá je pre každého športovca najdôleži-
tejšia – teda počas jeho prípravy. Prebo-
jovať sa na olympijské hry pre športovca 
znamená obrovský úspech a dosiahnutie 
vytúženej méty. Avšak treba zdôrazniť, že 
tomuto kroku predchádzajú roky tvrdej 
prípravy, každodenných tréningov, cesto-
vania a súťaženia, aby športovci boli na 
olympiádu kvalitne pripravení. Samozrej-
me, zabezpečenie špičkovej prípravy je 

nančne náročné. Preto sme sa rozhodli, 
že spoločnosť TIPOS v tom športovcom 
výrazne pomôže. Vďaka partnerstvu sme 
im dali možnosť kvalitne sa pripraviť na 
olympijské hry. Predsa všetci chceme, aby 
sa domov vrátili s výbornými výsledkami 
a úspechmi. Myslím si, že vo všeobecnosti 
šport treba výrazne podporovať.

  Olympionikom ponúkate akýsi nadštan-
dard v rámci ich prípravy. 
V čom spočíva?
Spoločnosť TIPOS je na Slovensku 
tradičným lídrom v oblasti lotérií. Na-
šim hráčom ponúkame v našich lotériách 
množstvo výhier. Pokiaľ sa na niekoho 
usmeje šťastie a vyhrá obrovské peniaze, 
môžu sa mu splniť jeho sny. Rovnako je to 
aj s našim prístupom k olympionikom. Naši 
najúspešnejší športovci vďaka spojeniu 
TIPOS a SOV dostali výraznú podporu, 
vďaka ktorej si môžu dovoliť nadštandard 
v rámci ich športovej prípravy. Môžu si 
dovoliť niečo, čo bolo doteraz možno len 
ich túžbou, nesplneným snom, ktorého 
realizácii bránila nančná situácia. Chceli 
sme – a som rád, že sa to podarilo, aby 

olympionici mohli zažiť v rámci prípravy na hry v Riu niečo extra. Niečo, po čom dlho túžili. Napríklad naša 
skvelá strelkyňa Danka Barteková chcela zažiť sústredenie s inými vrcholovými športovcami v jej odvetví, 
zažiť ich tréningovú prípravu, denný režim. Trénovať s tými najlepšími, aby ju to posunulo v jej kariére ešte 
vyššie, aby si mohla splniť svoj športový sen. Preto som rád, že naša podpora spočívala a spočíva v tom, že 
sme pomohli konkrétnym športovcom konkrétnou sumou. A verím, že keď niektorí v auguste budú stáť v Riu 
na stupienkoch víťazov, spomenú si aj na nás.

  Prečo sa spoločnosť TIPOS rozhodla práve pre podporu prípravy športovcov na olympijské hry v Riu de Janeiro?
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s., dlhodobo spolupracuje so Slovenským olympijským výborom. Na-
šich športovcov sme podporili aj pred zimnými olympijskými hrami 2014 v Soči. Rovnako ich podporujeme 
aj teraz, keď majú pred sebou ďalšiu obrovskú výzvu. Olympiády sú pre športovcov výnimočné a pre väčšinu 
z nich predstavujú absolútny vrchol. Niet pochýb, že je to najväčšia športová udalosť sveta. Naši športovci už 
neraz ukázali, a najmä dokázali, že vedia na olympiádach úspešne zabojovať a hrdo reprezentovať Slovensko. 
Musím však dodať, že spoločnosť TIPOS dlhodobo podporuje aj jednotlivé športové odvetvia - ľadový hokej, 
volejbal, futbal, cyklistiku a mnohé iné športy. Tak, ako profesionálnych športovcov, podporujeme aj mladé 
športové talenty. Tie predstavujú našu budúcnosť. Mladých športovcov treba podporovať od chvíle, keď preja-
via talent. Treba ho adekvátne rozvíjať, čo je pre rodičov často nančne veľmi náročné. O to viac som rád, že 
spoločnosť TIPOS podporou a partnerstvami s mnohými športovými zväzmi, klubmi a ďalšími organizáciami 
pomáha aspoň trochu odľahčiť týmto rodičom nančné nároky, ktoré každý šport prináša.

  Aké očakávania máte od našich olympionikov na olympijských hrách v Riu de Janeiro?
Hovoríme o športe. Na rozdiel od iných oblastí, v športe hrá často významnú rolu aj šťastie, či náhoda. Viem, 
že naši olympionici majú za sebou náročnú a ťažkú prípravu. Predpokladám, že sú kvalitne pripravení na 
to, aby na letnej olympiáde zabojovali najlepšie a najsilnejšie, ako vedia. V športe vždy platí, že zvíťazí ten 
najlepší. Verím, že v Slovenskom olympijskom tíme Rio 2016 budeme mať tých najlepších a teším sa, že budú 
Slovenskú republiku reprezentovať na najprestížnejšom športovom podujatí na svete. Dúfam, že august tohto 
roka sa bude niesť v znamení skvelých športových správ z Ria o úspechoch našich olympionikov a verím, že 
domov prinesú dosť medailí. Tak nech sa Hry I. olympiády v Riu de Janeiro nesú pre našich športovcov 
v znamení šťastia, odhodlania, vytrvalosti, sily a veľkých úspechov. Držíme im palce a želáme veľa šťastia  6
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Niektorí odborníci tvrdia, že ľudstvo sa už približuje k hranici svojich možností. Mnohé bežecké či 
plavecké rekordy sa posúvajú len pomaly. Iné sú už riadne bradaté a možno nielen preto, že nad nimi 
visí tieň dopingu. 
Budeme si musieť zvyknúť na to, že sa svetového rekordu dočkáme raz za uhorský rok? Čo môže byť 
kľúčom k tomu, aby sme predsa len ešte dokázali behať, plávať a bicyklovať rýchlejšie, skákať vyššie 
a hádzať ďalej? Odpoveď sa môže skrývať v laboratóriách – v technológiách, ktoré dokážu skresať 
cenné stotiny sekundy tam, kde už ľudské telo nevie zo seba vydať viac.
Ak sa pozrieme na archívne snímky z dávno minulých, ale aj nie tak dávnych športových podujatí, 
každému musí byť jasné, že tretry, ktoré mal obuté Jesse Owens a tretry Usaina Bolta sú z úplne iného 
sveta. Nehovoriac o tom, že legendárny Američan behal na škvare a vysoký Jamajčan na syntetických 
povrchoch. Podobná situácia je aj v iných športoch. 
Obavy, že ľudstvo sa už blíži k hranici svojich schopností, môžu byť predčasné. Veď v minulosti sa už 
niekoľkokrát ukázalo, že takéto predpovede sa nenaplnili. Už v roku 1906 Arthur Kennelly vypočítal, že 
najlepší možný dosiahnuteľný čas v behu na jednu míľu je 3:58,7 min. Dnešný svetový rekord Hichama 
el-Guerrouja je 3:43,13. 
Paradoxom je, že Kennellyho „neprekonateľný čas“ vylepšil John Landy, ktorý len krátko predtým 
tvrdil, že hranicu štyroch minút nie je možné pokoriť. Roger Bannister dokázal opak a o šesť týždňov 
neskôr aj samotný Landy. 
Nech už sme na tom s približovaním sa hraniciam ľudských možností akokoľvek, technologický pokrok 
je našim spojencom. Pozrime sa teda na niekoľko prípadov toho, ako nás laboratórny výskum môže 
posunúť vpred.

P l a v k y ,  k t o r é  t a k m e r  p o t o p i l i  p l á v a n i e
Azda najevidentnejším prejavom toho, ako môže technologický pokrok ovplyvniť výkonnosť športov-
cov, bol nástup celotelových polyuretanových plaviek vo februári 2000. Celotelové plavky existovali 
už predtým, ale až model LZR Racer od firmy Speedo spôsobil revolúciu a doslova infláciu svetových 
rekordov. V priebehu niekoľkých dní po ich uvedení začali padať svetové rekordy. Na olympijských 
hrách v Pekingu plavci prekonali 65 olympijských rekordov. Z tých, ktoré platili pred hrami, prežili 
len dva. Do konca roku 2009 sa hodnota svetového rekordu vo všetkých disciplínach zmenila 255-krát. 
Svetový rekord na 100 metrov voľným spôsobom mužov, ktorý sa predtým posúval v priemere o deväť 
stotín sekundy za rok, teraz plavci zlepšovali o trinásť stotín – za mesiac.

Telo 
už nestačí
VPRED NÁS POHÁŇA AJ VEDA

?
D e j i n y  š p o r t u  s ú  a j  p r í b e h o m  o  p o s ú v a n í  h r a n í c ,  o  z l e p š o v a n í  v ý k o n o v  a  p r e k o n á v a n í  r e -
k o r d o v .  P r i s p i e v a j ú  k  n i m  n e p o c h y b n e  e f e k t í v n e j š i e  t r é n i n g o v é  m e t ó d y ,  z o d p o v e d n e j š i a  
životospráva, d kladnejšia analýza výkonov, ale v neposlednom rade aj materiálne vyba-
venie vo forme výstroja, oblečenia či samotných športovísk.

‹

Telo už nestačí
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ŠPORTOVCI BUDÚCNOSTI
Firma Delaware North, ktorá okrem iného 
vlastní aj tím NHL Boston Bruins, vydala 
v septembri 2015 publikáciu Budúcnosť 
športu. Venuje sa v nej viacerým aspektom 
vrátane toho, ako bude vyzerať športovec 
budúcnosti. Stručne povedané – vyjde z ge-
netického laboratória. 
Podľa autorov správy v najbližších 25 rokoch 
sa dočkáme toho, že genetická modifikácia 
ľudí, športovcov nevynímajúc, už nebude stig-
mou. „O úspechu rozhodne viac charakter, 
tímová práca, stratégia a mentálna sila ako 
genetická lotéria. V tomto zmysle bude šport 
rýdzejším testom ako dnes,“ píše sa v správe. 
Správa predpovedá, že o päť až desať rokov 
už bude genetická modifikácia povolená na 
predchádzanie zraneniam. Postupne sa však 
stane takou bežnou, že ju budú musieť povoliť 
aj v profesionálnom športe. 
Lee Sweeney z Pensylvánskej univerzity už 
dávnejšie povedal, že ak by sa tak nestalo, 
športovcom by sa uprela taká úroveň zdra-
votnej starostlivosti, ako majú ostatní. Bývalý 
prezident Svetovej antidopingovej agentúry 
Richard Pound už v roku 2006 tvrdil, že nová 
generácia dopingu bude genetická. 
O možnostiach genetického dopingu sa 
hovorilo a písalo už pred olympijskými hrami 
v Pekingu. Nikto nevie, či ho dnes už využíva 
nejaký elitný športovec. V budúcnosti sa tomu 
takmer isto nevyhneme. Ľudia chcú vidieť 
rekordy a ak cestou k nim majú byť zásahy do 
genetického kódu človeka, tak k tomu časom 
dôjde. Etika zostane na vedľajšej koľaji.

Každému muselo byť jasné, že do bazénov zrazu nenaskákali schopnejší plavci. Veď vo väčšine prípa-
dov išlo o tých istých ľudí. Kúzlo bolo v plavkách. Všetci boli zvedaví, v čom sú nové plavky iné ako 
ich predchodkyne. Písalo sa o tom, že sú ľahšie, že kopírujú povrch kože morského cicavca sviňuchy 
a sú zošité ultrazvukom, takže nemajú švíky. 
Podľa Johna Brenkusa, autora knihy Perfection Point (Bod dokonalosti), kľúčová bola ich tesnosť. 
Obopínali telo plavca tak, že vo vode nabralo oveľa aerodynamickejší tvar, keďže svaly, ktoré by 
inak menili svoj tvar v dôsledku odporu vodu, boli stlačené pod tesnými plavkami. Na ich obleče-
nie bola potrebná aj pol hodina. 
Ak vezmeme do úvahy, že telo vo vode čelí 780-krát väčšiemu odporu ako vo vzduchu, kľúčom je 
dostať čo najväčšiu časť tela nad hladinu. A práve to polyuretanové plavky dokázali. Plavca nadnášali, 
znižovali hydrodynamický odpor o 8 – 10 percent a rekordy padali jeden za druhým. 
Malo to však háčik. Ak ste mali podpísanú zmluvu s iným výrobcom, boli ste takmer bez šance 
na úspech. V Pekingu len dve percentá medailí a šesť percent zlatých medailí vyhrali plavci, ktorí 
nemali na sebe plavky od Speeda. Plavecký šport sa dostal do situácie, keď horší plavec mohol 
poraziť lepšieho len vďaka tomu, že mal prístup ku kvalitnejšiemu výstroju. Austrálsky etik Simon 
Longstaff to zhodnotil stručne: „Vývoj novej technológie, ktorá napomáha športovej výkonnosti, nie 
je problémom. Je ním nerovnaký prístup k výsledkom inovácií, ktorý môže skresliť výsledky súťaže 
– obzvlášť ak rozdiely vo výkonnosti sú minimálne.“ 
Medzinárodná plavecká federácia FINA najprv kritikov odbíjala tým, že pokrok je nezastaviteľný 
a nech sa pozrú na to, ako inovácie zmenili k lepšiemu iné športy. Paradoxne, ostatní výrobcovia neskôr 
predstihli Speedo a plavky, ktoré boli ešte v Pekingu dominantné, zrazu vyzerali ako druhotriedne. 
Tréner Michaela Phelpsa dokonca pohrozil, že jeho zverenec bude bojkotovať medzinárodné súťaže, 
kým FINA nezaručí relatívne rovnaké podmienky pre všetkých. Priznal, že mal chuť navliecť Phelpsa 
do konkurenčných plaviek, len aby videl, aký rozdiel vo výkonoch to prinesie. Päťnásobný olympijský 
víťaz Gary Hall povedal, že kým v minulosti súťažili medzi sebou plavci v plavkách, technologický 
pokrok spôsobil, že proti sebe bojovali plavky na plavcoch.
Nakoniec to bola americká delegácia, ktorá na kongrese FINA pred majstrovstvami sveta v Ríme 2009 
navrhla zákaz celotelových polyuretanových plaviek. Zástupcovia FINA boli zrejme dosť prekvapení, 
keď zo 192 hlasujúcich boli proti americkému návrhu len šiesti. 
Na radosť fanúšikov aj samotných plavcov, zmena neznamenala koniec rekordov. Dnes ich však už 
neprekoná ktokoľvek, kto skočí do bazéna. 
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Talianka Federica Pellegriniová v polyuretánových plavkách na MS 2009 v Ríme. Medzinárodná 
plavecká federácia ich používanie na šampionátoch od januára 2010 zakázala.
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ázračné kolesá

Športom, kde technológie a aj použité materiály zohrávajú dôležitú úlohu, je nesporne aj cyklistika – 
dráhová zrejme ešte viac ako cestná. Keď na olympijských hrách v Londýne domáci dráhoví cyklisti 
pozametali s konkurenciou podlahu, šéfka francúzskej dráharskej ekipy Isabelle Gautheronová vyslovila 
podozrenie, že Briti používajú akési „zázračné“ kolesá vyvinuté v spolupráci s McLarenom, a nie tie, ktoré 
im oficiálne dodala firma Mavic, mimochodom francúzska.
Tréner Britov Dave Brailsford reagoval s typickým britským humorom. Francúzom odkázal, že naozaj použí-
vajú špeciálne kolesá, ktoré sú výnimočné tým, že majú kruhový tvar. Chris Boardman spresnil, že sú to také 
isté kolesá z uhlíkových vlákien, aké sa používajú už od roku 1996. Nič tajomné na nich nie je. Medzinárod-
ná cyklistická únia UCI totiž požaduje, aby všetko vybavenie cyklistov bolo aj bežne dostupné verejnosti.
Bicykle, prilby, kombinézy – to všetko je dnes niekde úplne inde ako pred desaťročiami. K tomu ešte 
môžeme pridať aj testovanie vo vzduchových tuneloch. Nielen v skutočných, ale aj virtuálnych, ktoré 
umožňujú vypočítať napríklad, ako majú vyzerať jednotlivé súčiastky bicykla, aby bol odpor vzduchu 
čo najnižší, prípadne v súťažiach družstiev určiť, v akom poradí a s akým odstupom od seba majú jazdci 
ísť. Dôležité je aj správne rozloženie hmotnosti. Britský matematik a fyzik John Barrow vypočítal, že 
zníženie hmotnosti kolies je tri až štyrikrát účinnejšie, ako rovnaké zníženie hmotnosti rámu. 
Keď sa v 90. rokoch objavil futuristicky vyzerajúci bicykel Lotus 108 s uhlíkovým rámom, spôsobilo 
to revolúciu. Chris Boardman na ňom vo finále stíhacích pretekov na štyri kilometre dostihol o kolo 
majstra sveta Jensa Lehmanna.
Graeme Obree si sám vyrobil ešte zvláštnejší bicykel. Vyzeral, ako by ani nemal riadidlá, ktoré 
boli oveľa bližšie k sedadlu ako na iných bicykloch. Vďaka tomu mohol zaujať pozíciu s rukami 
pod hrudníkom, ktorá bola z pohľadu aerodynamiky o takmer 28 percent účinnejšia ako štandardný 
posed na bicykli. 
Rozbehli sa preteky v cyklistickom „zbrojení“ a v priebehu troch rokov sa svetový rekord v ho-
dinovke zlepšil o 4,8 kilometra. Predtým takýto pokrok trval 36 rokov. UCI však nadšená nebola 
a zakázala nielen bicykle so monokokovým rámom, ale aj Obreeho posed. Ten ho neskôr zmenil na 
polohu pripomínajúcu Supermana, ale aj ten mu zatrhli. 
Záujem o prekonávanie rekordov však poklesol, a tak UCI v roku 2014 urobila mierny ústupok. Každý 
bicykel, schválený pre stíhacie preteky, je povolený aj na pokusy o svetový rekord v hodinovke. Reakcia 
bola predvídateľná – do útokov na rekord sa pustili najväčšie hviezdy cyklistiky.  A úspešne. Platný 
rekord Bradleyho igginsa 54,526 km ale stále zaostáva za absolútnym rekordom Boardmana 56,375 
km, ktorý však dosiahol na bicykli, aký dnes nie je prípustný. Možno, keď sa rekord opäť na dlhú dobu 
zasekne, príde k ďalšej úprave pravidiel. 

R o z d i e l  s e k ú n d  a j  s t o t í n
V atletike nie je vplyv technológií na výkony možno až taký viditeľný, ale nepochybne existuje. Video-
analýza porovnávajúca Jesseho Owensa s Carlom Lewisom ukázala, že hoci Owensov osobný rekord na 

S P O R T T E C H N O L Ó G I EA
‹

NIE VŠETKO VYJDE
Americkí rýchlokorčuliari prišli na zimné olympij-
ské hry v Soči vyzbrojení novými kombinézami 
od firmy Under Armour. Tá v spolupráci so zbro-
jársko-technologickou firmou Lockheed Martin 
vyrobila kombinézy nazvané Mach 39. Sama 
ich označila za „najrýchlejšiu rýchlokorčuliarsku 
kombinézu na svete“. Kombinézy mali znižovať 
koeficient trenia medzi nohami o 65 percent 
a pomocou malých hrčiek na povrchu regulovať 
odpor vzduchu. Výsledok bol taký, že Ameri-
čania nezískali v Soči ani jednu medailu. Po 
šiestich disciplínach sa dokonca vrátili k starým 
kombinézam (od toho istého výrobcu). Sťažovali 
sa najmä na to, že otvory na chrbte, ktoré mali 
odvádzať teplo, v skutočnosti vpúšťali vzduch 
dovnútra a znemožňovali korčuliarom udržiavať 
optimálnu techniku jazdy.

Tretra, ktorú mal na nohe štvornásobný olympijský víťaz z OH 1936 v Berlíne Jesse 
Owens a súčasný kráľ šprintu Usain Bolt so svojou bežeckou obuvou.

^ Americký rýchlokorčuliar Shani Davis na ZOH 2014 v Soči.
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100 metrov bol 10,2 sekundy (s ručným meraním) a Lewisov 9,86, rýchlosť 
pohybu k bov mali rovnakú. Rozdiel bol v povrchu, po akom bežali, a v obu-
vi, ktorú mali na nohách.
Keď Roger Bannister zabehol v roku 1954 prvý míľu pod štyri minúty, bolo to 
na škvarovom okruhu v Oxforde. Podľa prezidenta IAAF Sebastiana Coea bol 
tamojší okruh o sekundu a pol na kolo pomalší ako dnešné dráhy. Autor knihy 
Športový gén David Epstein odhaduje, že moderné dráhy pridávajú k výkonu 
bežca 1,5 percenta v porovnaní so škvarou. Zaujímavý experiment uskutočnili 
v roku 1977 dvaja vedci z Harvardovej univerzity. Postavili špeciálnu dráhu, 
keď na drevený podklad naniesli vrstvu polyuretanu. Dúfali, že tak nájdu ide-
álne pružný povrch. Ani príliš mäkký, ani príliš tvrdý. Výsledok? Každý jeden 
z testovaných bežcov sa zlepšil. Priemerný nárast výkonu bol o tri percentá. 
Už spomenutý John Barrow sa zaoberal aj problematikou priliehavých dre-
sov. Kapucne, aké nosili napríklad Florence Griffithová-Joynerová či neskôr 
Cathy Freemanová, zrejme na výkon príliš veľký vplyv nemali, keďže hlava 
tvorí len šesť až sedem percent čelnej plochy tela. Samotné priliehavé dresy 
však oproti voľným výhodu prinášajú. Tvrdí, že hladký dres, ktorý tesne pri-
lieha k telu a má jemné vrúbkovanie s h bkou asi pol milimetra, môže šprin-
térovi na sto metrov ušetriť desatinu sekundy. To je pri dnešnej vyrovnanosti 
často rozdiel medzi triumfom a miestom mimo stupňa víťazov.
Etiópsky vytrvalec Haile Gebrselassie sa zase zaprisaháva, že žiadne zme-
ny v tréningu nemajú na výkony vytrvalcov taký vplyv, ako technologický 
pokrok vo výrobe obuvi. „Poznám topánky z konca 80. rokov, zo začiat-
ku 90. rokov. Každý rok sa tenisky, ktoré nosíme, úplne menia. Už teraz 
premýšľam, čo bude v budúcnosti,“ cituje ho Ed Caesar v knihe Two Hours 
(Dve hodiny) o snahe zabehnúť maratón pod dve hodiny. 
Uvádza tiež, že výrobcov zaskočilo, keď si elitní kenskí bežci žiadali obuv 
s hrubšou podrážkou, ako čakali. Chceli totiž, aby ani po 30 kilometroch 
behu po asfalte nepociťovali bolesť. Zároveň však mali byť ľahké. Náročná 
dilema, ale daný výrobca ju zrejme vyriešil dobre, pretože platný svetový 
rekord v maratóne zabehol Dennis Kimetto práve v jeho bežeckej obuvi.
Príkladov vplyvu technológií a vedeckého pokroku by sme našli oveľa 
viac. Pohľad na tri významné olympijské športy však jasne ukazuje, že 
nielen ľudské telo, ale aj výsledky práce mysle zaručujú možnosť tešiť sa 
na nové rekordy. Zostáva len dúfať, že šport zostane súbojom ľudí, a nie 
výrobcov bicyklov, plaviek, kombinéz či tenisiek.6

STROJCA (NIELEN) VLASTNÉHO ÚSPECHU
Dnes už je bežné, že výrobcovia športového oblečenia, obuvi a výstroja kon-
zultujú svoj výskum so špičkovými športovcami. Je však nezvyčajné, aby ná-
vrh a konštrukciu mal v rukách priamo športovec. Bývalý britský skeletonista 
Kristan Bromley bol však nielen športovcom, ale aj tvorcom saní, na ktorých 
jazdil. Muž s prezývkou Doctor Ice má doktorát z materiálovej technológie. 
Pozoruhodné je, že sane najprv len vyrábal na požiadanie britskej skeleto-
novej reprezentácie. Vtedy sa ešte podieľal na vývoji stíhačiek Eurofighter 
a o skeletone nevedel vôbec nič. Keď poskladal prvé sane, skeletonisti ho 
vyzvali, že otestovať ich musí najprv on. 
Prvý pokus sa samozrejme skončil nehodou, ale Bromleyho skeleton chytil. 
Až natoľko, že sa neskôr stal majstrom sveta a Európy. Olympijskú medailu 
nezískal, ale v domácnosti ju aj tak má. Jeho partnerkou a matkou jeho 
dvoch detí je strieborná medailistka z Turína 2006 Shelley Rudmanová. Aj tá 
pochopiteľne jazdila na saniach z Bromleyho dielne.  
Bromley tvrdí, že to, čo na prvý pohľad vyzerá ako najlepšie riešenie, 
ním nakoniec nemusí byť. Keď zostrojil sane z uhlíkových vlákien, aké 
sa používali na vojenských stíhačkách, sane to nezrýchlilo. Do Soči teda 
bral sane z ocele. Podľa neho je všetko o dynamike saní a aerodynamike 
jazdca. Aj keď kvalita saní zohráva v skeletone dôležitú úlohu, Bromley je 
presvedčený, že preteky aj tak stále vyhrávajú jazdci. 
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 Britské dráhové cyklistky na ceste k svetového rekordu v kvalifiká-
cii tímových pretekoch na 3000 m v dráhovej cyklistike na OH 2012 v 
Londýne.

^ Kristan Bromley
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Z O H M L Á D E Z E
Mojmír Gaško | foto (YIS) / IOC, IOC Flickr, Ján Luky

L i l l e h a m m e r  –  v i t a j t e  v  m e s t e ,  k t o r é  h o s t i l o  X V I I .  z i m n é  o l y m p i j s k é  h r y  
v roku 1994 a II. zimné olympijské hry mládeže. Takto vítala všetkých 
návštevníkov tabuľa pri vstupe do sotva 27-tisícového mesta. Pod ňou sa 
vynímali logá oboch olympijských podujatí. 
Nezabudnuteľnými sa „biele“ hry v roku 1994 stali najmä vďaka perfekt-
nej organizácii a zanietenosti Nórov pre zimné športy. Pre Slovensko však 
ZOH 1994 boli jedinečné aj z iného dôvodu. Po prvý raz v histórii na nich 
štartovalo ako samostatná krajina. „Bol to vrchol mojej kariéry. Niesť vlajku 
a predstaviť Slovensko, to bolo úžasné,“ zaspomínal si ešte pred začiatkom 
II. ZOHM na oficiálnych stránkach hier úplne prvý vlajkonosič slovenskej 
olympijskej výpravy Peter Šťastný. 
Presne o 22 rokov neskôr ho napodobnil iný slovenský hokejista – Sebastián 
Čederle. Ten si svoje najväčšie sny ešte len začne nap ňať. Hoci ten prvý sa 
mu splnil už na severe Európy. 

I n d i v i d u á l n a  m e d a i l a  h o k e j i s t u
Je 18. februára večer, v Lillehammeri sa pomaly končí 7. súťažný deň. 
Na zimnom štadióne Kristins Hall sa o chvíľu začne posledná disciplína 
v individuálnej súťaži hokejových zručností. Väčšina ľudí drží v rukách 
mobily a počíta. Medzi nimi aj početná skupina členov slovenskej výpravy. 
Z výpočtov vychádza jediné – ak chce Sebastián Čederle získať medailu, 
musí potvrdiť svoju úspešnosť v kontrole puku. 
Po víťazstve nad rumunským súperom vo finále sa dvíha slovenská medailo-
vá vlna radosti. Je strieborná, pre Slovensko v Lillehammeri jediná – a o to 
cennejšia. Slovensko sa vďaka nej zaradilo medzi 28 krajín, ktorým sa poda-
rilo získať aspoň jeden cenný kov.

Tajné nádeje na zisk pódiového umiestenia smerovali aj do sánkarského 
areálu. Šiestym miestom na dvojsedadlových saniach ukázali perspektívnosť 
Tomáš Vaverčák s Matejom Zmijom. Sprevádzal ich ako tréner aj predseda 
Slovenského zväzu sánkarov Jozef Škvarek, ktorý ako jediný z našej výpravy 
zažil na vlastnej koži aj ZOH 1994, kde štartoval ešte ako pretekár.
Do 15. miesta sa vo všetkých štyroch disciplínach (super-G, superkombinácia, 
obrovský slalom, slalom) zmestila zjazdárka Tereza Jančová. Najlepší výsle-
dok, 10. miesto, si pripísala v superkombinácii. Na rovnakej priečke skončila 
aj biatlonová miešaná štafeta, či bobista Jakub Čierník v absolútnej premiére 
monobobov. Ako tréner s ním bol legendárny Martin Tešovič – muž, ktorý bol 
na štyroch letných OH ako vzpierač a na dvoch zimných ako bobista.
Slovenské hokejistky obsadili 4. priečku (z 5 tímov), no v zápasoch zák-
ladnej skupiny odohrali so súperkami vyrovnané partie.

X V I I .  z i m n é  o l y m p i j s k é  h r y  v  r o k u  1 9 9 4  
v  L i l l e h a m m e r i  s ú  d o d n e s  v š e o b e c n e  p o v a -
žované za najkrajšie biele  hry v histórii. 

alé nórske mesto po 22 rokoch perfektne 
zvládlo aj februárové . zimné olympijské 
hry mládeže. Štartovalo na nich 10 0 špor-
tovcov vo veku 1   1  rokov zo 1 krajín. 
M e d z i  n i m i  a j  3 3  S l o v á k o v .

LILLEHAMMER 22 ROKOV PO NEZABUDNUTEĽNÝCH 
ZIMNÝCH OLYMPIJSKÝCH HRÁCH VO FEBRUÁRI PARÁDNE 
ZVLÁDOL ZOH MLÁDEŽE

Typicky severské črty
Vedúci slovenskej výpravy v Lillehammeri, dvojnásobný olympijský 
medailista v streľbe Jozef G nci, si pochvaľoval: „Hry boli veľmi malé, 
skromné, tiché. To bol ten obal navonok. Vo vnútri sa ale odohrávali sveto-
vé mládežnícke športové výkony. Mladí športovci chceli niečo dokázať.“

Momentka zo slávnostného otvorenia ZOHM. Po 22 rokoch nad 
Lillehammerom znovu vzbĺkol olympijský oheň a zaviala 
päťkruhová vlajka.

NÓRINÓRINÓRIDALI PEKNÝ 
ODKAZ MLADÝM
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ČEDERLEHO VZOR JE PÁLFFY, TÚŽI PO NHL
Strieborný hokejista Sebastián Čederle bol po súťaži ešte dlho v eufórii, akú vo svo-
jej krátkej športovej kariére nezažil. „Cítim sa výborne. Vyhrať medailu na olympiáde 
je výborný pocit. Je to môj najväčší úspech, no je to veľmi špecifické. V hokeji som 
zvyknutý hrať so spoluhráčmi, tu som súťažil sám za seba,“ popísal svoje pocity 
skalický hokejista, ktorý dovŕšil svoje 16. narodeniny v deň ukončenia hier. Azda 
neprekvapí, že túži po kariére v NHL: „Mojim snom je určite draft NHL, obľúbeným 
tímom je Chicago Blackhawks. V budúcnosti chcem hrať v našej reprezentácii. Úžas-
né by bolo získať medailu pre Slovensko na veľkej olympiáde.“ K Skalici a Chicagu 
sa viažu aj najväčšie hokejové vzory šikovného útočníka: „Spomedzi zahraničných 
hráčov je to Patrick Kane. Zo Slovákov je môj vzor Žigo Pálffy.“

VÝSLEDKOVÝ SUMÁR SLOVÁKOV
ĽADOVÝ HOKEJ
Chlapci – individuálne zručnosti (16): 2. Sebastián Čederle. 
Dievčatá – družstvá (5 tímov): 4. Slovensko (Simona Ležovi-
čová, Andrea Rišianová – Diana Vargová, Paula Cagáňová, 
Nina Kučerková, Klaudia Kleinová, Kinga Horváthová, Laura 
Šulíková, útočníčky – Nikola Rumanová, Patrícia Ágoštonová, 
Dominika Sedláková, Zuzana Majeríková, Hana Michaela 
Hájniková, Lívia Kubeková, Sylvia Maťašová, Alexandra 
Čorňáková, Barbora Koyšová. Základná skupina: SR – Nór-
sko 2:1, góly SR: Ágoštonová, Maťašová, ČR – SR 2:1, gól 
SR: Ágoštonová, Švédsko – SR 2:1sn, gól SR: Čorňáková, SR 
– Švajčiarsko 2:4, góly SR: Hájniková, Kučerková, semifinále: 
Švédsko – SR 5:0, o 3. miesto: Švajčiarsko – SR 5:2, góly 
SR: Horváthová, Sedláková. Individuálne zručnosti (16): 7. 
Martina Fedorová.

SÁNKOVANIE 
Chlapci – jednosedadlové sane (22): 14. Richard Gavlas, 
dvojsedadlové sane (13): 6. Tomáš Vaverčák, Matej Zmij. 
Dievčatá – jednosedadlové sane (22): 14. Katarína Šimoňáko-
vá. Štafeta miešaných družstiev (13): 8. Slovensko (Šimoňá-
ková, Gavlas, Vaverčák – Zmij).

BIATLON 
Chlapci – stíhacie preteky na 10 km (50): 24. Matej Lepeň, 28. 
Miroslav Pavlák, 7,5 km (50): 19. Pavlák, 30. Lepeň, Dievča-
tá – stíhacie preteky na 7,5 km (49): 29. Henrieta Horvátová, 
32. Veronika Haidelmeierová, 6 km (49): 36. Horvátová, 40. 
Haidelmeierová, miešaná štafeta dvojíc (27): 16. Slovensko 
(Horvátová, Lepeň), miešaná štafeta (18): 10. Slovensko 
(Haidelmeierová, Horvátová, Lepeň, Pavlák).

BEŽECKÉ LYŽOVANIE
Chlapci – kros (50): 35. Ján Mikuš, šprint klasicky (48): 27. 
Mikuš, 10 km voľne (49): 40. Mikuš. Dievčatá – kros (40): 33. 
Zuzana Šefčíková, šprint klasicky (40): 31. Šefčíková, 5 km 
voľnou technikou (39): 38. Šefčíková.

ALPSKÉ LYŽOVANIE
Chlapci – super-G (52): 27. Henrich Katrenič, superkombinácia 
(53): 15. Katrenič, obrovský slalom (60): 24. Katrenič, slalom 
(62): 16. Katrenič. Dievčatá – super-G (44): 14. Tereza Jančová, 
superkombinácia (41): 10. Jančová, obrovský slalom (56): 
15. Jančová, slalom (54): 14. Jančová.

KRASOKORČUĽOVANIE
Dievčatá (16): 16. Alexandra Hagarová 113,27. Miešané tímy 
(8): 6. Tím odvážnych (aj s Hagarovou).

BOBY 
Monoboby (15): 10. Jakub Čierník.

Sebastián Čederle na 
ceste za striebornou 

medailou a po návrate 
domov s cenným 
kovom na krku.

Osobitou nórskou kapitolou bolo ubytovanie v Olympijskej dedine. „Nóri zrejme nie sú 
zvyknutí tráviť doma toľko času ako iné národy. Radšej idú do prírody, športujú a sociali-
zujú sa. Tomu bola prispôsobená aj Olympijská dedina,“ konštatoval G nci.
Strohosť v ubytovaní nahrádzajú Nóri srdečnosťou v bežnom živote a nadšením pre tráve-
nie času v prírode. Ich záujem o šport bol vidieť aj na zaplnených športoviskách. Najviac 
fanúšikov prilákal určite biatlonový a bežecký areál Birkebeineren.
„Fandím všetkým športovcom bez ohľadu na to, či sú domáci alebo zahraniční. Šport je 
pre nás dôležitou súčasťou života,“ vyznal sa zo svojich pocitov 68-ročný pán a o chvíľu 
začal vytrvalo tlieskať biatlonistovi z Kazachstanu. Po skončení súťaže si nasadil bežky 
a vydal sa na cestu domov, do Lillehammeru.
Oblečenie, ktoré nosili pred 22 rokmi dobrovoľníci na ZOH, mali diváci bežne v hľadisku. 
Nóri jednoducho zimnými športmi žijú a olympijské podujatia majú v sebe hlboko vryté. 
Nórske zanietenie pre zimné športy a päťkruhové hry sú krásnym odkazom pre mladých.

 Slovenské hokejistky zanechali veľmi dobrý dojem. Na snímke zo zápasu o bronz sa 
Sedláková snaží preniknúť cez obranu Švajčiariek.
^ Efektný záber zo štartu nášho zjazdára Henricha Katreniča v kombinačnom super-G.
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Južná merika v lete, Európa v zime
Aj tretie „letné“ olympijské hry mládeže obídu Európu. Po Singapure 
a čínskom Nankingu sa hry v roku 2018 presunú do Južnej Ameriky. Ich 
hostiteľom bude Buenos Aires. Naopak, zimná verzia mládežníckej olympiá-
dy bude aj po tretí raz v Európe. Jej dejiskom bude v roku 2020 švajčiarske 
Lausanne, sídlo Medzinárodného olympijského výboru.

ajv čšou hviezdou zjazdár Radamus
Svet možno objavil v Lillehammeri budúcu zjazdársku hviezdu. River Ra-
damus z USA získal tri zlaté kovy a svojej krajine výrazne pomohol k zisku 
najhodnotnejšej medailovej zbierky. Jeho štýl priamo v dejisku podujatia 
obdivovala aj superhviezda tohto odvetvia a krajanka Lindsey Vonnová. 
Americký zázrak oslávil v deň začiatku hier 18 rokov a v Lillehammeri 
ovládol super-G, superkombináciu a obrovský slalom. Okrem lyžiarskeho 
umenia zaujal aj svojim menom River, teda Rieka. „Moji rodičia milujú 
prírodu. Chceli aby s ňou moje meno súviselo,“ vysvetlil.
Radamus má veľký potenciál nadviazať na medailistov z predchádzajúcich 
ZOHM z Innsbrucku 2012, ktorí sa zakrátko presadili aj medzi dospelými. 
Napríklad na ruské krasokorčuliarky Tuktamyševovú a Sotnikovovú (jedna 
je majsterka sveta, druhá olympijská víťazka zo Soči), nemeckú biatlonist-
ku Preussovú (vlaňajšia držiteľka malého glóbusu), alebo aj na našu Petru 
Vlhovú, ktorá v Innsbrucku suverénne vyhrala slalom.

č sa a zdieľaj
Veľký rozdiel oproti klasickým olympijským hrám bol na ZOHM v eduka-
tívnej časti. Tá na predošlých mládežníckych olympiádach niesla názov 
kultúrno-vzdelávací program.
V Lillehammeri sa všetky aktivity v tomto duchu už konali pod novým 
názvom Learn Share, teda voľne preložené Uč sa a zdieľaj. Ich centrom sa 
stal zimný štadión, v ktorom počas ZOH 1994 hrali zápasy aj naši hokejisti. 
Počas ZOHM jednu jeho časť premenili organizátori na jedáleň. Nuž a pre-
chádzalo sa do nej cez zónu Learn Share.
Edukatívne aktivity v rámci ZOHM v Lillehammeri boli rozdelené na 
štyri sekcie – Tvoje telo, Tvoje príbehy a vyjadrenia, Tvoje konanie, Tvoja 

kariéra. Boli stavané tak, aby zábavnou a zároveň náučnou formou mládeži 
vštepili základné vedomosti, ktoré by mal mať každý vrcholový športovec.
O aktívnu účasť našich mladých športovcov na nich sa starala naša mladá 
ambasádorka Jana Gantnerová, ešte donedávna reprezentantka SR v zjaz-
dovom lyžovaní. „Z môjho pohľadu ako trojnásobnej olympioničky je to 
veľká pomoc pre celkový rast mladých športovcov, z ktorých niektorí by 
mohli štartovať už na ZOH 2018 v Pjongčangu. častníci ZOHM nado-
budli vďaka programu Learn Share vedomosti, ku ktorým som sa ja ako 
športovkyňa musela dopracovať počas celej svojej kariéry – a nikto mi ich 
nenaservíroval takto na jednom mieste,“ hovorí. 6

MEDAILOVÝ REBRÍČEK KRAJÍN
1. USA                       10    6    0
2. Južná Kórea          10    3    3
3. Rusko                      7    8    9
4. Nemecko                 7    7    8
5. Nórsko                     4    9    6
24. – 25.   Slovensko               0    1    0

 Celá slovenská výprava 
pohromade pred odchodom 
do Lillehammeru.
▼ River Radamus (druhý zľava) a 
ďalší mladí americkí zjazdári pri 
selfie so superstar Lindsey Vonno-
vou, celosvetovou ambasádorkou 
ZOHM a s členkou MOV v USA 
Angelou Ruggierovou (vpravo)
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LIMITOVANÁ EDÍCIA RIO 2016
SME JEDEN TÍM

NAJLEPŠIA SLOVENSKÁ 
ŠPORTOVÁ GYMNASTKA 
BARBORA MOKOŠOVÁ

STRELKYŇA, BRONZOVÁ 
MEDAILISTKA Z OH LONDÝN 2012  
A MNOHONÁSOBNÁ MEDAILISTKA  
Z MS A ME 
DANKA BARTEKOVÁ

MAJSTER SVETA  
A VICEMAJSTER EURÓPY  
V CHÔDZI NA 50 KM  
MATEJ TÓTH

OLYMPIONIK, KLADIVÁR   
MARCEL LOMNICKÝ

MAJSTER SVETA V K2  
PETER GELLE S MEDAILISTKOU 
Z MS A ME KLADIVÁRKOU 
MARTINOU HRAŠNOVOU

OLYMPIONIK,  
TRIATLONISTA  
RICHARD VARGA

DVOJNÁSOBNÝ 
MAJSTER SVETA V STREĽBE 
A MAJSTER EURÓPY 
ERIK VARGA

 
 
NAJLEPŠÍ  
SLOVENSKÝ PLAVEC 
RICHARD NAGY

MAJSTER SVETA MAJSTER SVETA MAJSTER SVETA 
A VICEMAJSTER EURÓPY A VICEMAJSTER EURÓPY A VICEMAJSTER EURÓPY 
V CHÔDZI NA 50 KM V CHÔDZI NA 50 KM V CHÔDZI NA 50 KM 
MATEJ TÓTHMATEJ TÓTHMATEJ TÓTHMATEJ TÓTHMATEJ TÓTHMATEJ TÓTH

MARCEL LOMNICKÝMARCEL LOMNICKÝ

NUTREND JE DODÁVATEĽ SLOVENSKÉHO 
OLYMPIJSKÉHO VÝBORU

WIN, s.r.r.r o. tel.: +421 43 43 03 014, mail: info @ nutrend.sk, www.nutrend.sk
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Ľubomír Souček | foto Ján Súkup, Mojmír Gaško, Roman Jánoška, Ján Miškovič, Ľubomír Souček, SLSP

Športovci sa vďaka SOV 
vrátili do školských lavíc

V spolupráci SOV a Slovenskej olympijskej marketingovej (SOM), a.s., s výrobnou a ob-
chodnou spoločnosť ŠEVT, a.s., ktorá pôsobí na slovenskom trhu v oblasti školských 
a kancelárskych potrieb, sa od lanského augusta realizuje nový projekt olympijských 

zošitov a školských pomôcok. Vďaka tomuto projektu sa slovenskí olympionici a ďalší 
naši poprední športovci –  strelkyne Danka Barteková a Zuzana Rehák Štefečeková, 
rýchlostní kanoisti Erik Vlček, Juraj Tarr a Martina Kohlová, vodní slalomári Ladislav 

a Peter Škantárovci i Jana Dukátová, atléti Matej Tóth, Marcel Lomnický, Martina Hraš-
nová a Lucia Hrivnák Klocová, triatlonista Richard Varga, gymnasta Samuel Piasecký, 

plavec Richard Nagy, i plážové volejbalistky Natália Dubovcová a Dominika Nestarcová 
–  symbolicky vrátili do školských lavíc.

Na viacerých produktoch sú využívané športové fotografie našich reprezentantov, pro-
stredníctvom ktorých svojim príkladom motivujú mládež k športovej aktivite. Zároveň 

upriamujú jej pozornosť k OH v Riu. Ide dovedna o 26 produktov, medzi ktorými sú rôz-
ne druhy školských zošitov v celkovom náklade 40 000 výtlačkov, rôzne druhy blokov, 

školské minidiáre, pentel perá, popisovače, obaly so zapínaním aj dosky s boxom.

Kolekcie slovenských euromincí 
k OH v Riu de Janeiro
Mincovňa Kremnica, š. p., v spolupráci so SOV vo februári už šiesty raz (premiérovo pred ZOH 2006 
v Turíne) vydala ročníkové súbory  slovenských euromincí – tentoraz k olympijským hrám 2016 v Riu 
de Janeiro. Kolekcie sú zberateľom dostupné v troch vyhotoveniach - lesklé, špeciálne neobiehajúce v 
počte 9000 kusov, mince v kvalite proof v počte 2000 kusov a limitovaná séria 1000 kusov vo vyho-
tovení proof v špeciálnej drevenej kazete, pričom vo vizuáloch prvých dvoch sú využité fotografie po-
predných slovenských olympionikov, resp. adeptov na úspech v Riu. Komplet slovenských euromincí 
k OH 2016 okrem ôsmich nominálov zdobí aj strieborný žetón, ktorý je v najdrahšej verzii aj farbený. 
Na prezentácii v budove Matador Group v Bratislave sa zúčastnili aj dvaja vlaňajší majstri sveta - stre-
lec Erik Varga a kajakár Juraj Tarr. „Olympijská kolekcia je v podobnej produkcii micovne každý druhý 
rok vždy nosná. Olympijská téma je pre ľudí vždy zaujímavá a tieto kolekcie majú značnú zberateľskú 
hodnotu,“ uviedol na prezentácii vedúci marketingu Mincovne Kremnica, š.p., Milan Kubík.

SPOMEDZI NAŠICH 
OLYMPIJSKÝCH KRUHOV

Školské potreby s olympijskými motívmi pútali pri prezentá-
cii rok pred OH v Riu zaslúženú pozornosť médií.

S kartónovými maketami „svojich“ platobných kariet na streche budovy SLSP 
zapózovali Matej Tóth, Dominika Nestarcová, Richard Varga a Jana Dukátová.

Na snímke naši vlaňajší majstri sveta s vysokými ambíciami v Riu — Erik Varga a Juraj Tarr — s mincovými kompletmi k OH.

Slovenskí olympionici 
na platobných kartách
V centrále Slovenskej sporiteľne (SLSP), a.s. v Bratislave v októbri 
predstavili nový projekt SLSP, ktorá je Hlavným partnerom SOV 
a Slovenského olympijského tímu (SOT), zameraný k Hrám XXXI. 
olympiády v Riu de Janeiro 2016. Ide o unikátnu kolekciu 9 olym-
pijských platobných kariet VISA a VISA Electron s podobizňami 
popredných slovenských športovcov – trojnásobných olympijských 
šampiónov vo vodnom slalome Petra a Pavla Hochschornerovcov, 
bronzovej olympijskej medailistky v streľbe Danky Bartekovej, 
aktuálneho majstra sveta v atletike Mateja Tótha, exmajsterky 
sveta vo vodnom slalome Janu Dukátovú, bývalej hráčky najlepšej 
svetovej tenisovej desiatky Daniely Hantuchovej, olympionika 
v triatlone Richarda Vargu a ďalších nádejných slovenských účast-
níkov OH 2016 v Riu de Janeiro, plážových volejbalistiek Natálie 
Dubovcovej a Dominike Nestarcovej, i plavca Richarda Nagya. 
Na deviatej platobnej karte z tejto kolekcie je slovenská vlajka. Z 
vykonaných platieb týmito kartami ide 0,1 percenta na podporu 
Slovenského olympijského tímu Rio 2016.
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Európske športové esá v Bratislave
Slovenský olympijský výbor (SOV) hostil 16. a 17. októbra 

v bratislavskom hoteli Radisson Blu Carlton 8. európske fó-
rum športovcov a zasadnutie komisie športovcov Európskych 
olympijských výborov (EOV). Na fóre sa zúčastnilo viac než 70 

delegátov z 36 európskych krajín, medzi nimi 15 olympijských 
medailistov, vrátane dvoch členov MOV a jeho komisie špor-
tovcov – bývalého francúzskeho vodného slalomára Tonyho 

Estangueta a slovenskej strelkyne Danky Bartekovej. Delegá-
ciu komisie športovcov SOV viedol jej predseda, bývalý strelec 

Jozef Gönci. Predseda komisie športovcov EOV Jean-Michel 
Saive apeloval, aby pri každom národnom olympijskom výbore 

bola ustanovená komisia športovcov. Okrem neho vystúpilo 
veľa významných rečníkov z radov športovcov aj funkcionárov. 

Generálny sekretár EOV Raffaele Pagnozzi na záver označil 
bratislavské fórum za jedno z najlepších. 

Atléti prišli o zlato z Baku
Niekoľko mesiacov po júnových I. európskych hrách v Baku došlo k zmene výsledkov 

súťaže miešaných družstiev atlétov v rámci III. európskej ligy. Slovenský atletický zväz v jej 
dôsledku musel tímovú zlatú medailu vrátiť a dostal namiesto nej striebornú. V celkovom 

medailovom rebríčku všetkých 50 európskych krajín na EH v Baku v dôsledku toho Sloven-
sko s bilanciou 1-3-3 (pôvodne 2-2-3) kleslo z 23. na 28. miesto.

Zmenu vyvolala anulácia výsledkov azerbajdžanského kladivára Dmitrija Maršina, ktorý 
mal necelý mesiac pred EH pozitívny dopingový nález a v Baku teda vôbec nemal štartovať. 

Dodatočne prišiel o tretie miesto v súťaži kladivárov, vďaka čomu sa Rakúšan Siart sa zo 
štvrtej priečky na EH posunul na tretiu a získal pre svoju krajinu bod navyše. V konečnom 
súčte tímových bodov to znamenalo, že polbodový náskok pôvodne víťazných Slovákov na 

druhých Rakúšanov sa zmenil na polbodovú stratu.
Z premiérových Európskych hier SOV niekoľko týždňov po ich skončení vydal knižnú pamätni-

cu BAKU 2015, ktorú zostavil a autorsky pripravil Ľubomír Souček a fotograficky naplnil Ján 
Súkup. Do života ju uviedli piati slovenskí medailisti z Baku.

Štyri medaily z letného EYOF v Tbilisi
Na XIII. letný Európsky olympijský festival mládeže (EYOF) v Tbilisi (od 27. júla do 1. augusta 
2015) SOV vyslal 30 športovcov. Výprava cestovala so skromnými ambíciami, ale vrátila sa 
s peknou bilanciou dvoch strieborných medailí (džudista Miroslav Kopiš do 81 kg a cyklista 

Matúš Štoček v pretekoch s hromadným štartom), dvoch bronzových medailí (džudistka 
Dominika Kincelová do 44 kg a atletická štafeta chlapcov na 4x100 m), i 4. a 5. miesta 

plavkyne Barbory Tomanovej na 100 m v. sp., resp. na 50 m v. sp. V neoficiálnom hodnote-
ní podľa získaných medailí obsadilo Slovensko 33. miesto. Výpravu viedol člen výkonného 

výboru SOV Peter Korčok.

D a n k a  B a r t e k o v á  v  M O V  
z n o v u  p o s t ú p i l a
Najmladšia členka Medzinárodného olympijského výboru 
(MOV), úspešná slovenská strelkyňa Danka Barteková, 
dostala v MOV vlani v októbri ďalšiu významnú funkciu. 
Prezident MOV Thomas Bach ju menoval za predsedníčku 
koordinačnej komisie MOV pre III. zimné olympijské hry 
mládeže v Lausanne 2020. Nikdy predtým neviedol koordi-
načnú komisiu MOV pre vrcholné olympijské podujatie nie-
kto mladší, než je dnes 31-ročná Barteková a nikdy predtým 
na čele niektorej komisie MOV nebol nikto zo Slovenska.

aše múzeum členom Olympic useum et ork
Na septembrovom 10. zasadnutí Olympic Museum Network (OMN) v kanadskom 
Richmonde bolo po splnení podmienok členstva prijaté za 27. riadneho člena Slovenské 
olympijské a športové múzeum (SOŠM), ktorého zriaďovateľom je SOV. Predseda OMN 
Francois Gabet ocenil v inauguračnom príhovore činnosť SOŠM a vyjadril presvedčenie, 
že múzeum bude dôležitou súčasťou OMN, založenej v roku 2006 na podporu olympijské-
ho hnutia prostredníctvom múzeí.
V septembri bola v priestoroch Múzea mesta Bratislava sprístupnená výstava SOŠM s ná-
zvom 30-krát o športe s podtitulom Akvizície Slovenského olympijského a športového mú-
zea 1985 - 2015. Výstava predstavila najcennejšie akvizície tohto špecializovaného múzea, 
získané za 30 rokov jeho pôsobenia (od jeho založenia 24. októbra 1985 ako účelového 
zariadenia vtedajšieho S V ČSZTV až po lanský prechod pod správu SOV).

 Na fotografii s medailami položenými na knihe jej „krstní“ rodičia (zľava) Viliam 
Tankó, Juraj Tužinský, Zuzana Rehák Štefečeková, Pavol Kopp a Marcel Lomnický.

^ Cyklista Matúš Štoček (vľavo) na striebornom stupienku.

 Danka Barteková s Tonym Estanguetom.
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Olympijská kvapka krvi, 
Olympijské srdce pre seniorov a Ukáž sa!

V predošlých dvoch rokoch sa vďaka novej správnej rade oživila činnosť Nadácie SOV, ktorej sa podarilo získať význam-
nejšie finančné príspevky na podporu rôznych aktivít. V roku 2015 podporila viaceré mládežnícke, kultúrne a vedomostné 

podujatia SOV a spustila nové projekty. Olympijská kvapka krvi sa realizovala s heslom „Darujte krv spolu s olympionikmi“ v 
Košiciach, Bratislave, Poprade a v Nových Zámkoch. Spolu prišlo darovať krv 114 darcov, medzi nimi aj olympionici – napr. 

olympijský medailista v džude z Atén 2004 Jozef Krnáč (na fotografii). 
V rámci projektu Olympijské srdce pre seniorov Nadácia SOV venovala 18 slovenským olympionikom, predovšetkým senio-

rom, týždňové liečebné poukazy do kúpeľov v Dudinciach v celkovej hodnote 5640 eur. Ich pobyty v kúpeľoch sa realizovali 
vo februári, resp. v marci 2016. V apríli Nadácia SOV predstavila ďalší nový projekt Ukáž sa!, zameraný na finančnú podporu 

mladých talentovaných športovcov – nádejných olympionikov. V jeho rámci za minulý rok rozdelila talentom sumu 20.000 
EUR a tohto roku to bude dokonca 30.000 EUR.

Dotkni sa hviezd a Objav svoj šport 
v troch mestách

Od 7. do 13. septembra 2015 mala premiéru nová iniciatíva Európskej 
komisie na podporu športu a pohybovej aktivity - Európsky týždeň športu 

(EWOS). Na Slovensku bol národným koordinátorom tohto projektu 
Slovenský olympijský výbor (SOV), ktorý dal už tretí rok  v rade pripraviť 

úspešné výchovno-vzdelávacie predstavenie pre žiakov základných škôl 
Dotkni sa hviezd a podieľal sa aj na organizácii dní otvorených dverí 
športovísk s názvom Objav svoj šport. Dejiskom oboch podujatí boli 

premiérovo tri mestá, teda už nielen Bratislava. Národnými ambasádormi 
projektu EWOS 2015 boli dvaja olympionici – strelkyňa Danka Barteková 

a triatlonista Richard Varga.
Na predstavenia Dotkni sa hviezd, ktoré aktívnou účasťou obohatili viace-
rí olympionici (aj majstri sveta 2015, atlét Matej Tóth a rýchlostní kanoisti 

Erik Vlček a Juraj Tarr), prišlo v Košiciach vyše 570, v Banskej Bystrici 
viac než 600 a v Bratislave 411 detí. Deti z miestnych ZŠ sa v pútavom 

programe mohli bližšie zoznámiť s niektorými športmi aj s ich protagonis-
tami a pod ich dohľadom si aj zasúťažiť. Otvárací ceremoniál predstavení 

sa odohrával v olympijskom duchu, záver s odkazom na olympijské Rio de 
Janeiro zase mal podobu brazílskej samby. Fotografia je z Banskej Bys-

trice, kde sa olympionici Martina Hrašnová, Matej Tóth a a Lucia Hrivnák 
Klocová po predstavení ešte dlho fotografovali s deťmi.

Následné otvorené dni športovísk s názvom Objav svoj šport v troch 
rovnakých mestách boli koncipované tak, že rodičia s deťmi mali možnosť 

prakticky na jednom mieste zoznámiť sa s ponukou mnohých miestnych 
športových klubov v rôznych športoch a pod dohľadom popredných tréne-

rov aj športovcov si vybrať ten najvhodnejší.

Olympijské festivaly Slovenska po novom 
Tradičný najrozsiahlejší dlhodobý projekt SOV s názvom Olympijské festivaly 
Slovenska vlani vo svojom 8. ročníku prešiel viacerými zmenami. Prihlasova-
nie škôl sa premiérovo uskutočňovalo elektronicky, prostredníctvom stránky 
SOV www.milujemsport.olympic.sk. Tým došlo k objektivizácii realizácie 
festivalov v jednotlivých krajoch, resp. regiónoch. V dôsledku toho sa výrazne 
znížil celkový počet zúčastnených škôl v porovnaní s minulosťou. Predtým 
totiž do festivalov zaraďovali aj rôznorodé aktivity, ktoré  s nimi nemali priamy 
súvis. Do OFS 2015 sa spolu zapojilo 518 škôl, z toho 198 materských, 193 
základných a 127 stredných. Viac než 60 percent všetkých zapojených škôl 
bolo v Banskobystrickom a v Nitrianskom samosprávnom kraji.
Slávnostné vyhlásenie výsledkov OFS za rok 2015 sa uskutočnilo 2. de-
cembra v Trnave. Hlavnú trofej – Pohár predsedu Národnej rady SR - získal 
Banskobystrický samosprávny kraj, druhý skončil Nitriansky a tretí Bratislav-
ský samosprávny kraj. Poradie krajov vzišlo zo súčtu ich umiestení v jednot-
livých kategóriách. BBSK dosiahol najvyššiu zapojenosť škôl v kategóriách 
materských aj základných škôl (23, resp. 18,95 %). Medzi stredoškolákmi 
dominoval Nitriansky SK, v ktorom sa do OFS zapojilo až 52,58 % škôl.

Z P I A T I C H K R U H O V

 Na snímke zástupcovia troch najúspešnejších samosprávnych krajov 
v celkovom hodnotení OFS 2015 – zľava Banskobystrického, 

Nitrianskeho a Bratislavského.
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Vedomostné súťaže o olympizme 
v novom šate

Vedomostnú súťaž o olympizme pre žiakov základných škôl a 
osemročných gymnázií v roku 2015 SOV v spolupráci so Slovenskou 

olympijskou akadémiou (SOA) premiérovo organizoval online. Témy 
boli olympijské hry v období samostatnosti SR, resp. olympijské 

symboly. Do online vedomostnej súťaže sa zapojilo na začiatku viac 
než 164 tímov s 820 žiakmi, čo je rekord v počte zapojených detí. 
Finále súťaže prebehlo v rámci júlového Medzinárodného olympij-

ského tábora mládeže vo Vysokých Tatrách. Triumfovalo v ňom druž-
stvo ZŠ s MŠ Bojnice pred ZŠ Tomášikova Košice a ZŠ s MŠ Vráble.
Novinkou bola aj medzinárodná vedomostná súťaž stredoškolákov 

s názvom „Olympic Quiz“ takisto v online podobe (v angličtine). 
Družstvá zo Slovenska a Maďarska v nej súťažili v troch tematic-

kých okruhoch: 1. Olympijské symboly, medaily, plagáty, maskoti, 2. 
OH 1996 v Atlante, 3. Rýchlostná kanoistika a vodný slalom (OH od 
Atlanty 1996 po Londýn 2012, maďarskí a slovenskí medailisti v ur-

čenom období). Počas štyroch týždňov v jesennej prvej fáze súťaže 
bodovalo spolu 30 škôl, z toho až 24 slovenských. Po štyri najlepšie 

z oboch krajín postúpili do finále 13. februára 2016 v Budapešti. 
Zo Slovákov najlepšie obstála štvorica zo Spojenej školy Nováky (na 

fotografii so zástupcami SOV a SOA), ktorá obsadila 3. miesto. Vý-
sledky: 1. Gymnázium F. Kölcseyho Körmend 173 b, 2. Boronkayovo 

gymnázium Vác (obe Maď.) 115, 3. Spojená školy Nováky 98, 4. 
Gymnázium P. Horova Michalovce 96, 5. Gymnázium Malacky 86, ... 

7. Obchodná akadémie Košice 72.

Olympijský deň 2015: vyše 25-tisíc účastníkov
Už veľa rokov sa 23. jún – deň vzniku Medzinárodného olympijského výboru a prijatia rozhodnutia o obnovení antic-
kých olympijských hier (obe udalosti sa odohrali v Paríži v tento deň v roku 1894) – celosvetovo oslavuje ako Olympij-
ský deň. Na Slovensku vlani tieto oslavy zastrešovalo 21 regionálnych olympijských klubov (OK), ktoré v tretej júnovej 
dekáde zorganizovali desiatky rôznorodných akcií, vrátane tradičného Behu Olympijského dňa (BOD). Na podujatiach 
klubov v rámci Olympijského dňa sa zúčastnilo 22 523 ľudí – najviac v regiónoch Prievidze (3772), Liptova (3395), 
Kysúc (2639), Banskej Bystrice (2205), Nových Zámkov (2052), Vysokých Tatier (1879), Lučenca (1791) a Šiah 
(1021). Okrem regionálnych OK aktivity v rámci Olympijského dňa 2015 organizovali na niektorých miestach aj iné 
subjekty, ktoré na svojich akciách vykázali spolu 2882 účastníkov. Celkový počet účastníkov OD 2015 bol vo všet-
kých vekových kategóriách spolu 25 405.

Ocenenie Klubu fair play 
SOV aj Igorovi Libovi
V Bratislave18. marca slávnostne vyhlásili 
držiteľov ocenení Klubu fair play SOV za 
rok 2015. Cenu KFP SOV za celoživotné 
pôsobenie v duchu fair play si prevzali 
pedagóg a tréner vodného slalomu i zjazdu 
Tibor Smatušík, atletický tréner, funkcionár 
a rozhodca Milutín Černák a legendárny 
hokejista Igor Liba (na fotografii), majster 
sveta a dvojnásobný olympijský medailista. 
Diplom KFP SOV dostali šachový tréner Ján 
Eremiaš a stolnotenisový tréner i funkcionár 
Imrich Gál. Cenu KFP SOV za aktívne šírenie 
a propagáciu myšlienok fair  play dostal pod-
predseda Slovenskej olympijskej akadémie, 
významný športový pedagóg a dlhoročný 
pedagóg profesor Ján Grexa, autor mnohých 
olympijských publikácií. Za príkladný čin 
v duchu fair play boli Diplomom KFP SOV 
ocenení traja hokejoví rozhodcovia – spoloč-
ne Milan Vida a Adam Binda a samostatne 
Vladimír Babic.

Vydarený medzinárodný mládežnícky tábor
V júli minulého roka usporiadal SOV vo Vysokých Tatrách už 5. ročník Medzinárodného 
olympijského tábora mládeže. Zúčastnili sa na ňom deti z krajín Visegrádskej štvorky 
(Slovensko, Česko, Maďarsko, Poľsko) doplnené o žiakov z Ukrajiny. Zahraničných mlá-
dežníkov doplnili mladí Slováci z Košíc, Šiah, Bojníc a Vrábľov. Slovenské deti si účasť 
v tábore mohli vybojovať najmä vďaka úspechom vo vedomostnej online súťaži 
o olympizme, ktorú organizoval SOV. Každý deň sa niesol v určenom tematickom 
duchu. Športové aktivity boli prepojené so vzdelávacími aj s tvorivými. Na tábore sa zú-
častnili viacerí olympionici (napr. Michal Martikán, Elena Kaliská, Adam Žampa), ktorí 
absolvovali s deťmi nielen besedu, ale aj časť ich športovo-turistického programu. 

Ilustračná fotografia je z Olympijského dňa na jednej zo škôl 
v žilinskom regióne.

Olympionici (v pokľadu), zľava Elena Kaliská, Marcela Erbanová, Adam Žampa, 
Martin Bendík a Martina Kohlová, viedli tímy v piatich olympijských farbách v 
športových súťažiach, do ktorých sa sami zapojili.
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Z P I A T I C H K R U H O V

Výročné ocenenia SOV 
za rok 2015

Na 49. valnom zhromaždení SOV 22. apríla 2016 boli udele-
né výročné ocenenia SOV za rok 2015. Odovzdali aj výročnú 

trofej Medzinárodného olympijského výboru za rok 2015 
Šport a inovácie. Dostalo ju mesto Košice. Diplom MOV Žena 

a šport dostala Emília Fialová.
Držitelia výročných ocenení SOV –  Trofej SOV (za prínos v 

propagácii olympijského hnutia a prehlbovaní jeho vplyvu na 
šport, kultúru, výchovu a spoločnosť): Slovenský krasokorču-
liarsky zväz, Cena Vladimíra Černušáka (za výchovnú, vzde-

lávaciu a propagačnú činnosť v oblasti olympijskej výchovy): 
Anton Javorka, Cena Matyldy Pálfyovej (pre ženu za športové 

výsledky, aktivitu v športe a v olympijskom hnutí): Angelika 
Révész, Cena Pavla Schmidta (za najhodnotnejší individuálny 

výkon roka): štvorkajak (Denis Myšák, Erik Vlček, Juraj Tarr, 
Tibor Linka), Peter Sagan, Matej Tóth, Erik Varga, Cena Ondre-

ja Nepelu (pre mladého športovca do 23 rokov, u ktorého sa 
výrazne prejavila športová perspektíva): Jakub Grigar, Cena 
Jána Zacharu (pre trénera, ktorý dlhodobo i aktuálne dosa-

huje prenikavé výsledky v práci s mládežou): Ivan Iľanovský, 
Cena Mira Procházku (za celoživotnú propagáciu športu a 

olympizmu prostriedkami literatúry a publicistiky): Jozef Jar-
kovský, Cena Ladislava Chudíka (za filmové dielo propagujúce 
šport a olympizmus): Ivan Ostrochovský, Cena Jána Mráza (za 
významné aktivity v oblasti ochrany a zveľaďovania životného 
prostredia): Základná škola E. B. Lukáča Šahy, Cena Vincenta 

Lafka – Olympijský klub roka (pre OK, ktorý v roku 2014 
vyvíjal najvýraznejšie aktivity pri plnení úloh SOV a v propa-
gácii olympizmu): Olympijský klub Vysoké Tatry, Cena Pavla 

Demitru (za mimoriadny pozitívny prínos k reprezentácii SR v 
spojení s vynikajúcimi výkonmi): Daniela Hantuchová, Cena 

Bohumila Goliana (ocenenie tímu za najhodnotnejší kolektív-
ny výkon roka): reprezentačný tím futbalistov Slovenska, Cena 

Jána Popluhára (za celoživotné pôsobenie v duchu fair play): 
Ján Michalko.

Vyznamenania SOV v roku 2016
Na 49. VZ SOV boli udelené aj viaceré vyznamenania SOV. Za čestných členov SOV boli 
prijatí Viera Bebčáková, Juraj Bobula, Walter Marx st. a Katarína Ráczová, ktorí zároveň 
dostali Zlatý odznak SOV. Zoznam ďalších držiteľov ocenení - Zlatý odznak SOV (za vý-
nimočný prínos pre olympijské hnutie a šport): Árpád Tarnóczy, Strieborný odznak SOV 
(za výrazný prínos pre olympijské hnutie a šport): Felicitas Babušíková, Ivan Jakubovič, 
Ján Jánošdeák, Peter Chudý, Viliam Mjartan, Michal Staňo, Bronzový odznak SOV 
(za dlhodobú prácu a prínos pre rozvoj olympijského hnutia a športu): Anton Gregor, 
Eduard Krištofovič, Jaroslav Klus, Miroslav Martinák, Ján Svrček, Dušan Valent, Gabriel 
Varga, Plaketa SOV (pre osobnosti, ktoré svojou činnosťou významne prispievajú 
k rozvoju olympizmu a športu): Dušan Čaplovič, Richard Raši, Michal Sýkora, Gabriel 
Bárdos, Medaila SOV (pre úspešných účastníkov OH/ZOHM, resp. pre medailistu zo 
ZOH mládeže): Marcel Blažo, Martin Modlitba, Jozef Škvarek, Sebastián Čederle.

Na 49. VZ SOV si účastníci minútou ticha pripomenuli významné 
športové a olympijské osobnosti, ktoré nás v uplynulých mesiacoch 

navždy opustili: plaveckých olympionikov Ladislava Bačíka a Oľgu 
Richter Kozičovú, účastníčku zimného EYOF v behu na lyžiach Petru 

Urgelovú, basketbalového majstra Európy spred 70 rokov Miloša 
Bobockého, významných trénerov či funkcionárov Otakara Malého 

(plávanie a jachting), Vladimíra Cibáka (vodný slalom), Stanisla-
va Balucha (beh na lyžiach) a Branislava Bohuša, legendárneho 

televízneho komentátora Karola Poláka, publicistu Igora Mráza či 
známych športových lekárov Kazimíra Ferienčíka a Igora Slepčana.
Naopak, symbolicky sa blahoželalo aj k nedávnym významným ju-
bileám až šiestich čestných členov SOV (Ivan Mauer a Hilda Múd-
ra – 90 rokov, Ladislav Čepčiansky a Ladislav Harvan – 85, Jozef 
Vengloš – 80, Ján Grexa – 75), ďalej k „okrúhlinám“  olympionika 
v modernom päťboji a významného medzinárodného funkcionára 

Vladimíra Černého (90), významného športového lekára Jána 
Jánošdeáka (90), krasokorčuliarskeho olympijského medailistu 

Karola Divína (80), významnej osobnosti plávania a vodného póla 
Milana Kručaya (80), prezidenta SOV Františka Chmelára (70 ro-
kov), legendárneho basketbalistu Stanislava Kropiláka i význam-

ného funkcionára a podporovateľa športu Ladislava Ásványiho 
(obaja už mali 60). Dva dni po pléne oslávila sedemdesiatku 

olympijská medailistka v atletike Eva Šuranová.

Na fotografii noví čestní členovia členovia SOV – zľava Walter Marx st., Viera 
Bebčáková, Katarína Ráczová a Juraj Bobula.

Na fotografii prezident SOV František Chmelár pri februárovej oslave svojich 
70. narodenín so zamestnancami SOV.

Úmrtia a jubileá významných osobností
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