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Slovenský šport potrebuje tímový duch z Ria
Vážení čitatelia,
opäť po pol roku sa Vám dostáva do rúk časopis OLYMPIA, magazín Slovenského 
olympijského výboru. Verím, že obsah jesenno-zimného čísla Vás určite zaujme 
svojou rôznorodosťou, ale tiež závažnosťou tém.
Udalosťou číslo jeden, o ktorej treba aj aktuálne hovoriť, boli v uplynulom období 
nepochybne Hry XXXI. olympiády v Riu de Janeiro. Stručne povedané neboli 
bez chýb, ale boli výborné. Úžasný rámec im utvorilo nenapodobiteľné mesto, jeho 
úprimní a srdeční občania a výnimočné výkony športovcov. Máme radosť, že sa 
medzi nimi nestratili ani naši.
Výkony Mateja Tótha či bratrancov Ladislava a Petra Škantárovcov patrili k vrcho-
lom olympijských súťaží. Medzinárodnú pozornosť vzbudili aj výkony štvorkajaka 
rýchlostných kanoistov, Mateja Beňuša, ale tiež Jakuba Grigara, Janky Dukátovej, 
Marcela Lomnického, Petra Gelleho, Juraja Tužinského, Pavla Koppa, Martiny 
Kohlovej a ďalších.
Vďaka takýmto športovcom sa Slovensko umiestilo v neoficiálnom medailovom 
rebríčku krajín na 37. mieste. Podarilo sa nám predstihnúť napríklad také športovo 
silné krajiny, ako sú Azerbajdžan, Bielorusko, Turecko, Česká republika, Rumun-
sko, Bulharsko, Nórsko či Egypt. V prepočte zisku medailí na počet obyvateľov 
sme na 27. mieste a podľa zlatých medailí na obyvateľa dokonca na 14. mieste.
To nie sú na pomery v slovenskom športe zlé výsledky. Musíme si však uvedomiť 
aj to, že celý rad porovnateľných krajín, ako sú napríklad Holandsko, Maďarsko, 
Uzbekistan, Švajčiarsko, Grécko, Dánsko, Švédsko, Srbsko, Belgicko, atakďalej, 
mali na olympijských hrách v Riu 2016 ešte lepšie výsledky ako my.
V čom to je? Okrem financií pre šport zaostávame aj v ďalších oblastiach, ako sú 
napríklad kvalita trénerov a ich vzdelávanie, kvalita a vyhodnocovanie procesov 
prípravy, podmienky na prípravu športovcov, výber talentovaných jedincov a systém 
ich prípravy, či manažment top športovcov.
Väčšinou už dlhodobo dokážeme identifikovať a pomenovať svoje rezervy a slabé 
miesta. Nedokážeme však riešiť známe problémy, pretože sme sa zatiaľ nerozhodli 
robiť to spoločne – to znamená všetky športy a organizácie spoločným koordinova-
ným postupom.
Každý šport, či organizácia sa o to pokúšal „sólovým“ riešením, doteraz väčšinou 
bez úspechu. Pre budúcnosť máme v tomto veľké rezervy. Krajiny, ktoré nás v olym-
pijských výsledkoch predstihli, už dávno našli spoločné riešenie problémov športu 
– a výsledky sa dostavili. 
Na Hrách XXXI. olympiády v Riu de Janeiro ma veľmi potešil silný tímový duch 
našej výpravy. Nestačilo na to len to, že člen výpravy bol nominovaný na OH a pri-
šiel do Olympijskej dediny. Dobrá vzájomná komunikácia medzi jej členmi, 
ani obojstranný záujem, pochopenie a rešpekt neprišli automaticky.
Od začiatku sme koncipovanie olympijského tímu pre Rio podriadili mottu „Sme 
jeden tím“. Ukázalo sa, že to bolo správne rozhodnutie. Pravidelnými zasadnutiami 
členov štábu, stretnutiami potenciálnych olympionikov na seminároch na Kaskádach 
a ďalšími krokmi sa postupne budovali väzby, ktoré sa počas olympijských hier 
v Slovenskom olympijskom tíme priaznivo prejavili aj na výsledkoch.
Azda v tom tkvie možné poučenie pre celý slovenský šport. Prínos Hier XXXI. olym-
piády 2016 pre slovenský šport by sa tým ešte zvýraznil.

František Chmelár
prezident Slovenského olympijského výboru

foto: Ján Súkup

E D I T O R I A L
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Lucia Antolová I Foto: Ján Súkup, Pavol Uhrin, TASR/Oliver Ondráš, Michal Svítok a Ivan Majerský

Malé Škantárčatá by ste v ich domovskej Spišskej Starej Vsi nerozoznali 
od bežných detí preháňajúcich sa po uliciach. „Bol som normálne živé die-
ťa. Letné prázdniny som väčšinou trávil s bratrancami v neďalekej dedinke 
Vojňany. A pravda je, že sme boli riadni šintri. Neraz sme vymysleli aj 
veci, ktoré sa vymyslieť nedali...“ rozhovoril sa o detstve starší z deblka-
noistickej dvojice Peter. 
A že nehovorí do vetra, potvrdila aj „vzorová“ historka. „Keď stavali su-
sedia dom, objavili sme vo veľkej kadi zarobené vápno. Bavilo nás hádzať 
doň kamene, súťažili sme, od ktorého najviac vyšplechne na dom.“
Problém bol, že nie na ten vo výstavbe... 
„Ošpliechali sme celú bočnú stenu susedného domu, z červenej sme ju 
,premaľovali’ na bielo. Vtedy sme veru aj poriadne dostali...“
Mladšieho Ladislava, ktorému málokto povie inak ako Aťo, bolo zasa 
najčastejšie vídať s udicou pri vode. Mimochodom, prečo vlastne Aťo? 
„Prezývku mi vymyslela sestra, keď som bol ešte malý. Nevedela povedať 

nejaké písmenko, takto si to skomolila a už mi to prischlo.“
Ale späť k vode, vášeň k rybárčeniu má korene už v detstve. „Ráno 
som šiel na ryby, nepotreboval som jesť ani piť. Mama vždy vedela,
kde ma nájde.“
Až raz... 
„Doma som si urobil podberák z vriec na zemiaky. Ako inak, šiel som ho 
vyskúšať. Prišiel aj iný rybár, ktorý sa vybral po rieke smerom hore. Zve-
davý, utekal som za ním, pričom som vo vode nechal prázdny podberák. 
Až sa ma mama vybrala hľadať a našla len ten... No viete si predstaviť. 
Vtedy som dostal aj riadne po zadku. Aj sám som si uvedomil, že som 
spravil veľkú hlúposť,“ priznal háčik zlatej deblovky. 
Paradoxne, bratranci zo Zamaguria síce pochádzajú z jedného mestečka, 
okrem tréningov sa však vídali zriedka. „Nebolo času, veď sme boli od 
ôsmich rokov stále na vode. Alebo v škole.“

Na streche ich odhalila telocvikárka
Na žiacko-študentské časy spomínajú s úsmevom. Za dvojky by sa ne-
musel hanbiť žiadny mladý športovec. Medzi najobľúbenejšie predmety 
patrili telesná a hudobná výchova, či pestovateľské práce. O čosi horšie to 
bolo s dejepisom, prípadne zemepisom. 
„Učil som sa ,logicky‘ naspamäť. Na základnej sa to celkom dalo, nebolo 
toho veľa, stredná už dala viac zabrať. Jednu tému z dejepisu si pamätám 
doteraz. Problém pri tomto štýle učenia je, že keď vám vypadne jedno 
písmenko...“ usmial sa Aťo, ktorý matematike nikdy neporozumel na 
vyučovacej hodine. „Ale výklad spolužiaka som pochopil vždy. Potreboval 
som to vysvetliť ,po lopate‘. Bodaj by v tých časoch bol niekto, kto by do 
mňa vtĺkal aj jazyky. Dodnes si tlčiem hlavu o stenu, že som sa im viac 
nevenoval.“
S čistým svedomím môžu obaja vyhlásiť, že záškoláctvo alebo cigareta 
v zašitom kúte školského dvora nepatrili k ich adrenalínovým zábavkám. 
„Odmalička sme boli vychovávaní zodpovedne, to by sme si nikdy nedo-
volili. To bol akýsi výstražný prst hore.“
V žiackej knižke by ste našli len bežné poznámky - „zabudol si zošit“ - 
pričom ten bol schovaný v školskej taške. Akurát bez domácej úlohy...
„Je pravda, že do riaditeľne som sa raz pozrel,“ prezradil Peťo. „So spolu-
žiakom sme vo voľnom čase vyliezli po hasičskom rebríku na budovu telo-

TAJNÉ SNY 
ŠAMPIÓNOV
ZLATÍ BRATRANCI Z OH RIU DE JANEIRO 
LADISLAV A PETER ŠKANTÁROVCI
AKO ICH NEPOZNÁTE 
Detstvo plné vylomenín, bežné školské sta-
rosti s (ne)logickými predmetmi, hanblivé 
prvé kamalásky, ale aj chlapská výzva na 
zopár dní v štýle legendárnych otcov z ko-
mediálnej českej klasiky S tebou mě baví 
svět. Olympijskí šampióni z Ria de Janeiro 
Ladislav a Peter Škantárovci v otvorenej 
spovedi okrem iného priznali, že brazíl-
ske hry nahlodali ich názor na tetovanie, 
ale aj to, že za výhru v lotérii by postavili 
vodnoslalomársky kanál, na ktorom by sa 
športovci naháňali aj so pstruhmi.

P R O F I L
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cvične. Len tak, zo zvedavosti, žiadny zlý úmysel v tom nebol. Mali sme 
smolu, že telocvikárka bývala oproti a všetko videla. Ráno nás v triede 
privítalo hlásenie, že sa máme dostaviť ku riaditeľovi. Veru, dostali sme aj 
ukazovátkom po prstoch. Museli sme sľúbiť, že už nikdy nič podobné ne-
spravíme. A ani sme neurobili...“ usmial sa 34-ročný olympijský šampión.
Rovnako pokojne prešli aj pubertou, vysokú školu si pre tréningové po-
vinnosti najmä v prípravnej jarnej austrálskej fáze natiahli na osem rokov. 
„Neviedli sme nijako špeciálne zábavný život. Občas chata so spolužiak-
mi, ak náhodou vyšla na víkend, keď sme práve nemali preteky.“
Preto u nich nezanechali výrazné stopy ani tínedžerské krátke „kamalás-
ky“, hoci u Peťa by sa o tom dalo minimálne polemizovať. Kým Aťo sa 
so svojou manželkou Evitou spoznal až v roku 2006, Peťo je s manžel-
kou Darkou od sedemnástich. „Jej otec je môj prvý tréner Kajo Rozmuš. 
Poznali sme sa odmalička, naše spoločné chodenie iniciovala ona. Pozvala 
ma do kina a potom sa to začalo vyvíjať akosi prirodzene.“

Prebaľoval so šálom okolo nosa
Partnerské spolužitie prerástlo do manželstva, ktoré im obom dnes rozve-
seľujú ratolesti. Peťo má dvoch synov, triapolročného Adamka a ročného 
Marka, Aťo je otcom jedenapolročnej Evičky. „Okrem dojčenia zvládame 
všetko,“ tvrdia vodáci. 
Hoci...
„Je pravda, že prebaľovaniu sa vyhýbam,“ uznáva Peter. Dôvod? Čisto 
prozaický. „So starším nemám problém, urobím, čo treba. Ale hneď,  ako 
vidím darček v plienke, nemám z toho dobrý pocit. Teda, skôr môj žalú-
dok. Keď Darka niekam odíde a skutočne už musím ísť na vec, nastriekam 

si voňavku do šálu a omotám si ho okolo hlavy.“
Inak, obaja sú tatkovia, ako majú byť – pomôžu v domácnosti, porobia 
okolo domu, vezmú deti na prechádzku a dokonca by sa dali nahovoriť aj 
na zopár dní v štýle hláv rodín z českej komediálnej klasiky S tebou mě 
baví svět. 
Bez ženskej pomoci, čisto pánsko-detská jazda.
„Keď už nebudú deti závislé na materskom mlieku, prečo nie. Vymyslieť im 
program na pár dní zvládneme. Keď budú tieto riadky čítať naše manželky, 
asi sa budú smiať, čo to hovoríme. No pokiaľ by neprekážalo, že deti budú 
chvíľu ,zabrindané‘, jedna ponožka taká, druhá onaká... Čiapka s brmbol-
com na hlavu a ideme. Po týždni by sme si určite povedali, že je to výkon 
hodný olympiády, tri dni by asi stačili. Keď vás hodia do vody, musíte 
vedieť plávať. Niečo by sme teda hádam zaplávali...“ žmurknú na seba 
bratranci zo Zamaguria.
Jedným dychom však dodávajú, že odkedy sa im rodinky rozrástli, sústre-
denia a preteky dostali nové čaro s názvom neprerušovaný spánok. 
„Keď bol Adamko malý, budil som sa na každé jeho zaplakanie. Dnes spí-
me spolu v izbe, sám sa ešte bojí a rovnako počujem Marka zo spálne, kde 
spí Darka s Markom, aby sa deti navzájom nebudili. Mám plytký spánok, 
stačí, že sa niečo šuchne a ja sa preberiem. Dokonca sa nám raz stalo, že 
som budil manželku, že nám syn plače. A ona mi z vyčerpania a v po-
lospánku, objímajúc vankúš, odpovedala: Áno, áno, už som pri ňom...“ 
opisuje Peťo.
Na pretekoch je to iné. Ako si večer ľahnú, tak sa ráno zobudia. 
Každý rodič by chcel, aby bolo jeho dieťa úspešné, v čomsi vynikalo. 
„Nič však nie je horšie, ako keď sú rodičovské ambície vyššie ako detské,“ 

Zlatí bratranci
Ladislav (vľavo) a Peter.
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rii usmialo šťastie. 
„Ja by som si kúpil rieku plnú pstruhov. Chodil by som na ryby, zaryb-
ňoval by som si to, pozýval by som kamarátov, všetci by sme tam spolu 
relaxovali. A manželke by som zaobstaral pohybové štúdio, kde by sa 
mohla realizovať,“ odtajňuje svoje sny Aťo.
Aj Peťo má vlastnú túžbu. „Nedávno som o tom debatoval s otcom. Keby 
sa dalo, postavil by som vodácky kanál na Zamagurí. Vyrástli sme tam 
my, náš tréner, bronzový medailista zo Sydney 2000 Ďuro Minčík. Bolo 
by skvelé, keby aj náš región nabral nové sily. Bolo by to dobré nielen pre 
talentovaných športovcov, ale aj pre rozvoj turistického ruchu.“
Doteraz načúvajúci Aťo dodáva: „A navrhli by sme to tak, že by sme pád-
lovali popri pstruhoch! Niečo by sme už len dali dokopy.“

Namiesto vody hokej a tenis
Keď sa niekto stane olympijským šampiónom, môže sa právom pýšiť 
titulom najlepší vo svojom obore. Kým športovci v niektorých iných 
odvetviach by si za tento status mohli pokojne vyložiť nohy a nemuseli by 
do konca života už pohnúť ani prstom, kanoisti s pokorou a elánom tvrdo 
pracujú ďalej.
„Nikdy som neľutoval, že som sa dal na vodný slalom. Dávame mu 
všetko, veď len tak sa dá dostať na vrchol. Je to vášeň, ktorá nás napĺňa,“ 
vyjadrí svoj názor Peter.
Pravda je, že medzi slalomármi neexistuje, že by niekto odmietol repre-
zentovať. „Čokoľvek s dvojkrížom si obliekame s hrdosťou. Nemôže sa 
stať, že by nás niekto musel prosiť, aby sme šli. Odmalička sme dreli, aby 
sme sa dostali do reprezentácie. Nech si hovorí, kto chce, čo chce, vodný 
slalom je na Slovensku výsledková jednotka,“ pridá Aťo.
Obaja sú na svoje športové odvetvie právom hrdí, ale v akom inom športe 
by si trúfli zažiariť? Aťo prekvapujúco v tenise, nie v športovom rybárstve.
„Či by som bol dobrý, neviem, ale urobil by som pre to všetko. Športové 
rybárstvo veru nie, to je príliš sofistikované. Človek musí neustále sledo-
vať, aký je tlak, aký je mesiac, aké sú na trhu nové technológie.“
Jemu vždy stačil háčik a bežal k rieke. „Ale viem si predstaviť, že by som 
si ,kúpil‘ kamaráta, takého priateľa na telefóne, ktorý by všetku vedu oko-
lo toho sledoval za mňa. Už by mi len hovoril, teraz naviaž toto, ja by som 
naviazal a už by som len chytal.“
Peťo by si vyskúšal kariéru hokejistu, dodnes si chodí príležitostne 
zahrať. „Otec hrával u nás ligu, často ma bral na štadión na zápasy. Ale 
je pravda, že u nás nebola pre deti možnosť trénovať. Keby som chcel, 

poznamenáva Aťo, ktorého dcérka má vraj momentálne dobre rozbehnutú 
kariéru tanečníčky. „Tancuje stále na všetko. Ale čas ukáže, čomu sa bude 
venovať. Ak mám byť úprimný, nechcel by som, aby sa v budúcnosti 
venovala vodnému slalomu. Predsa len, nie je to veľmi ženský šport. Ak sa 
tak však predsa len stane, určite ju budem v plnej miere podporovať.“
Naopak, Peťo by sa záujmu synov o vodu potešil. „Cédvojku nie, keďže 
to už nemá byť olympijská disciplína. Ale inak by som im určite odovzdal 
maximum svojich skúseností.“

Pomáhajú tým, čo to potrebujú
Srdce, ktoré bije pre rodinu, je počuť z každej ich vety. Aj milionárska 
výhra v lotérii by poputovala na vyrovnanie rodinného rozpočtu. „Až keď 
je človek sám rodič, uvedomí si, aké je náročné pokryť všetky výdavky. 
Obdiv patrí našim rodičom, ktorí to naozaj bravúrne zvládli,“ hovorí Aťo.
Časť peňazí by určite poputovala na charitatívne účely. „Pre tých, ktorí 
to najviac potrebujú. Vždy, keď vidím ťažko choré deti, zovrie mi srdce. 
Keby sa dalo, určite by sme radi pomohli,“ dodáva Peter.
To, že nejde len o slová, dokazujú účasťami na akciách spojených s 
charitatívnymi dražbami, výťažok ktorých pomôže detičkám na vozí-
ku. „Doteraz sme boli radi za každé euro do rozpočtu. Po olympiáde sa 
situácia trošku zmenila, záujem o nás je o niečo väčší, preto veľmi radi 
pomôžeme,“ zhodujú sa.
Predsa však existuje niečo, čím by si urobili radosť, keby sa na nich v loté-

DO POLITIKY NIE
„Páčilo by sa mi, keby som vedel pozitívne ovplyvniť dianie napríklad na 
komunálnej úrovni. Ale na druhej strane, ťažko by som znášal kritiku,“ 
povie svoj názor na teoretickú kariéru politika Aťo. Peťo priznáva, že nikdy 
nesúhlasí s programom jednej strany. „Vždy mi sedí od niekoho niečo. 
Človek musí mať zároveň výbornú schopnosť presviedčať, lebo ľudské 
rozhodnutia sú slobodné a najmä nevyspytateľné. A akokoľvek sa človek 
snaží urobiť to najlepšie, nie každý to tak vníma. Aj keď dá do toho všetko, 
výsledok nie je pozitívny. V športe má človek väčšinou šancu na reparát, 
v politike málokedy...“ pripomína.

„KEĎ UŽ SKUTOČNE MUSÍM ÍSŤ 
NA VEC, NASTRIEKAM SI VOŇAVKU 
DO ŠÁLU A OMOTÁM SI HO 
OKOLO HLAVY.“

TAJNÉ SNY
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TAJNÉ SNY
je pravda, že u nás nebola pre deti možnosť trénovať. Keby som chcel, 

V roku 2002 vyhrali Škantárovci v Čunove kategóriu C2 
na MS pretekárov do 23 rokov.

ŠAMPIÓNOVTAJNÉ SNYŠAMPIÓNOVTAJNÉ SNY
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musel by som na ľad dochádzať do Popradu. No vedel by som si to pred-
staviť, hokej ma baví.“

Tetovanie na pamiatku
Čo si ani jeden z nich ešte donedávna predstaviť nevedel, je tetovanie. 
„Vždy som bol zarytý odporca keriek. Ale sám pre seba som si povedal, že 
ak sa nám podarí dosiahnuť olympijský úspech, pouvažujem,“ priblíži Peťo. 
A veru aj premýšľa, pohráva sa s predstavou olympijských kruhov na 
vnútornej strane bicepsu. 
Na pamiatku.
„Ja som tiež nikdy netúžil po tetovaní. Nemám takú jasnú predstavu ako 
Peťo. Avšak klamal by som, keby som povedal, že o olympijskom motíve 
ako spomienke na Rio vôbec neuvažujem,“ priznal parťák.
Čo sa po olympiáde určite nezmenilo, sú chuťové bunky zlatých bratran-
cov. „Za vrchol svojho exotického kulinárskeho zážitku považujeme, 
že sme sa naučili jesť krevety či suši,“ usmievajú sa milovníci domácej 
kuchyne.
Mediálnych povinností majú momentálne nad hlavu, vyskúšali si účin-
kovanie v talkšou, účasť na rôznych charitatívnych akciách, ale na jedno 
by sa nahovoriť nedali. „Do reality šou by ma nedostal nik. Nie som ten 
typ, ktorý by sa potreboval ukazovať. Hoci netvrdím, že si občas rád niečo 
podobné nepozriem. Ale nepatrím k ľuďom, ktorí by vedeli spontánne 

reagovať. Človek musí byť nielen dobrý herec, ale svojím spôsobom aj 
exhibicionista,“ analyzuje Peťo.
„Ja iba vtedy, ak by proti sebe súťažili tímy športovcov,“ dodáva Aťo. 
V opačnom garde prezentujú svoj názor na cestu do vesmíru. Kým 
Ladislava by do rakety nedostali ani heverom, Peťo by sa na hviezdnu 
odyseu nechal nahovoriť. „Šiel by som sa pozrieť, ako to tam vyzerá. 
Beztiažový stav sa dá nasimulovať aj na Zemi. No vidieť, čo je tam hore, 
môže človek len vtedy, keď tam naozaj je.“
Obaja sa však zhodujú, že keby sa mali ešte raz narodiť, bolo by to do 
kože Ladislava a Petra Škantárovcov. „Sme vďační za všetko, čo nám ži-
vot priniesol. Máme krásnu rodinu, podarilo sa nám aj zopár zaujímavých 
úspechov. Na zmenu nie je dôvod.“
Keby však mohli zmeniť aspoň jedno rozhodnutie z minulosti, po dlhšom 
uvažovaní by sa jedno našlo. „Asi by sme v Seu 2009 viac riskovali, 
dohnali by sme chýbajúcich štrnásť stotín sekundy a boli by sme majstri 
sveta. Na druhej strane, keby nám tých štrnásť stotín malo zasa chýbať 
v Riu, kašľať na to. Človek musí v živote vedieť nielen spadnúť, ale sa aj 
postaviť.“
Čo budú robiť na dôchodku? Golf? Záhradka? Ani náhodou. „Budeme 
sa naplno venovať vnúčatám a tomu, čo bude baviť ich,“ uzatvára Peťo. 
„Pochopiteľne ich naučím, ako chytať ryby,“ dodáva Aťo.

Z vody mali strach
Spája ich rodinné puto, ale k vode sa dostali každý inak. Peťo vďaka 
kamarátovi, „Aťo“ vďaka otcovi. Od prvých záberov to skúšali v debli. 
Obaja však priznávajú, že úvodné dotyky s domácim Dunajcom neboli 
najpríjemnejšie. 
„Mali sme veľký strach z vody, najmä z prevrátenia. Veľmi často sme 

DOVOLENKA? POKOJNE AJ V PIENINÁCH
Kým mnohí z nás snívajú o blankytne modrom mori a bielych piesočna-
tých plážach zaliatych slnkom, bratranci Škantárovci nemajú vyhranenú 
dovolenkovú destináciu. „Pokojne aj Pieninský národný park či Šírava. 
Podstatné je, aby sme tam boli s rodinou. Ako športovci sme toho pre-
cestovali dosť, exotické destinácie nás už nejako veľmi nelákajú.“ Pravda 
však je, že keby mali vyberať dovolenku pre rodinu, predsa len by zvíťazilo 
morské pobrežie. „Nie všetci členovia širšej rodiny už boli pri mori, čiže by 
sa im to veľmi rátalo. Kdekoľvek, miesto nerozhoduje. Najmä, aby tam bolo 
teplo a dobrá nálada. A keď sa nám podarí zájsť na Nový Zéland, naplníme 
aj svoje posledné cestovateľské ambície.“

„ČLOVEK MUSÍ V ŽIVOTE VEDIEŤ 
NIELEN SPADNÚŤ, ALE SA AJ 
POSTAVIŤ.“

ŠAMPIÓNOVTAJNÉ SNYŠAMPIÓNOVTAJNÉ SNYŠAMPIÓNOV
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museli vyplávať z lode, na eskimácky obrat sme absolútne nemali silu,“ zhodujú sa Škantárovci.
S hlavou pod hladinou plynie čas predsa len pomalšie. „Počas výkonu ideme s pulzovkou niekde okolo 
180 úderov za minútu. Nech si hocikto skúsi sa pri tejto tepovke ponoriť, hoci len na desať sekúnd. Uvi-
dí, ako je to zrazu dlho,“ poznamenáva Peťo a Aťo dopĺňa: „Ja som si dokonca po prvých prevráteniach 
hovoril, že sa budem radšej učiť ako chodiť do lodenice...“
Postupne sa naučili nielen eskimáka, ale aj to, ako sa mu vyvarovať. Prišli prvé úspechy, strach pominul 
a vystriedal ho predštartový adrenalín. 
Nechýbali ani zážitky, na ktoré sa nezabúda. „V žiackom veku si na Pieninskom slalome, čo boli 
majstrovstvá Slovenska, sadol Sašo Slafkovský do lode s Janom Šajbidorom. Zdolali nás a vtedy sme 
s Aťom poriadne plakali na brehu, že to bola naša posledná šanca a už nikdy sa nám nepodarí získať, čo 
sme vtedy stratili.“
Z TJ Červený Kláštor prešli do Zamatexu Spišská Stará Ves, kde súťažili až do dovŕšenia dospelos-
ti. V tom období ich zaradili aj do Národného športového centra, v tom čase Centra akademického 
športu. „Keď sme začali chodiť na vysokú školu do Bratislavy, prišla možnosť prestúpiť do klubu ŠKP 
Stredisko štátnej športovej reprezentácie Ministerstva vnútra, dnes Športové centrum polície. Bolo to po 
našom prvom veľkom úspechu, po druhom mieste na juniorských majstrovstvách sveta a následne sme 
triumfovali na svetovom šampionáte do 23 rokov. Dostali sme ponuku, ktorá sa neodmieta. Odvtedy 
sme mohli trénovať v skupine s najpovolanejšími – bratmi Hochschornerovcami a Jurajom Minčíkom. 
Všetkým patrí veľká vďaka, že sa o nás postarali,“ zdôrazňuje Peter.
Hoci po toľkých rokoch mali medzi sebou aj zopár nezhôd, k vážnejším hádkam nikdy nedošlo. „Ak 
idete spolu za jedným cieľom, nepatrí to tam. Keby sme sa hádali, nemalo by význam ďalej pokračovať.“ 
Je však pravda, že krvavé hánky sa objavili. Nie však z pästného súboja. „Peťo sa pri záberoch neraz 
búchal o moju prilbu, ktorej otvory sú dosť ostré.“ Vyriešili to však veľmi rýchlo. „Obrúsil som mu ju 
a bolo vybavené,“ usmial sa Peťo. 
Pochopiteľne, najväčší úspech „Škantíkov“ sa zrodil v lete neďaleko slávnej Copacabany. Na opačnej 
strane hodnotového rebríčka výsledkov sa pre Peťa nachádzajú majstrovstvá sveta v roku 2011. „Na 
domácej vode sme si v Čunove síce vypádlovali bronz, no keďže Hochschornerovci zvíťazili, prišli sme 
o OH 2012 v Londýne.“
Aťo zasa bolestne spomína na rok 2006, keď sa im nepodarilo prebojovať do reprezentácie. „Na druhej 
strane, práve vtedy som stretol svoju manželku. Opäť sa potvrdilo staré-známe: všetko zlé je na niečo 
dobré...“
Je pochopiteľné, že na zlaté medaily z Ria budú spomínať navždy. „Máme za sebou veľa super výsled-
kov, ale tento je výnimočný. Svedčí o tom aj fakt, ako dlho rezonuje v spoločnosti. Jednoducho, splnený 
sen,“ žmurknú na seba bratranci Škantárovci. 6

V LODI S PÔRODNÝMI RUKAVICAMI
„S chalanmi je to ťažké, oni sú neskutočne slušní,“ usmial sa ich tréner Juraj Minčík pri otázke, či si 
nespomenie na nejakú lotrovinu, ktorú kedy vyviedli. „Akurát si pamätám, že ako deti jazdili na Podban-
skom v rukaviciach, ktoré používajú zverolekári pri pôrode kravy. Gumené, až po rameno. Sú nepremo-
kavé a asi im ani zima nebola...“ 

KTO SÚ LADISLAV A PETER ŠKANTÁROVCI
Narodení: 11. februára 1983 / 20. júla 1982 
obaja v Kežmarku 
Klub: Športové centrum polície Bratislava
Tréner: Juraj Minčík

ŠKANTÁROVCI NA VRCHOLNÝCH PODUJATIACH

OLYMPIJSKÉ HRY
1 – 0 – 0
MAJSTROVSTVÁ SVETA
C2 a 3xC2: 1 – 4 – 4
C2: 0 – 1 – 3
3xC2: 1 – 3 - 1
MAJSTROVSTVÁ EURÓPY
C2 a 3xC2: 7 – 1 – 5
C2: 3 – 1 – 3
3xC2: 4 – 0 – 2
SVETOVÝ POHÁR
Preteky: 8 – 5 - 7
Konečné poradie: 3 – 2 – 1
MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA
C2: 7 – 4 – 1
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s Privítanie doma, v Spišskej Starej Vsi na Zamagurí.
^ S trénerom Jurajom Minčíkom.
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Ľubomír Souček| foto: Ján Súkup

Naša bilancia z OH v Riu de Janeiro (5. – 21. augusta) s dvoma zlatými a dvoma striebor-
nými medailami je tretia najlepšia v histórii účastí slovenských výprav na olympiádach. 
Lepšie Slováci obstáli len v Pekingu 2008 (3-2-1) a v Aténach 2004 (2-2-2). V porovnaní s 
Londýnom 2012 (0-1-3) si naša výprava výrazne polepšila.

NAŠI OLYMPIONICI SI ZA UMIESTENIA V TOP 8 NA OH 2016 
VYSLÚŽILI PRÉMIE V CELKOVEJ VÝŠKE 339 500 EUR

SLOVENSKÉ RIO 
STÁLO ZA TO!

STÁLO ZA TO!

Slováci dosiahli v Riu dovedna 11 tzv. diplomo-
vých umiestení, teda v prvej osmičke. Športovci 
si za ne vyslúžili prémie v celkovej výške 339 500 
eur, členovia ich realizačných tímov okrem toho 
ďalších 73 920 eur. Na vyplatení celkovej sumy 
vo výške 413 420 eur sa rovným dielom podieľajú 
Slovenský olympijský výbor a štát prostred-
níctvom Ministerstva školstva, vedy, výskumu 
a športu SR.
Symbolické šeky si naši najúspešnejší olympionici 
z Ria, aj ich tréneri a ďalší ľudia, ktorí sa výrazne 
podieľali na ich úspechoch, prevzali 28. októbra 
na galavečere Slovenského olympijského výboru  
(SOV) Olympic Gala Rio 2016. Na slávnosti v 
rezorte X-Bionic Sphere v Šamoríne-Čilistove tak 
dal SOV symbolickú bodku za slovenskou účasťou 
na OH v Riu. Športovcom pri tejto príležitosti 
prišli zablahoželať aj predseda Národnej rady SR 
Andrej Danko, i ministri vlády SR Gabriela Ma-
tečná a Árpád Érsek a šéf parlamentného výboru 
zastrešujúceho šport Ľubomír Petrák.
„Po návrate z Ria som prežil krásne chvíle. Mi-
moriadne si cením prijatie, ktoré sa mi dostalo od 
občanov Banskej Bystrice. Nikdy by som nečakal, 
že ma raz budú vítať tisíce ľudí,“ vyznal sa pri 
preberaní symbolického šeku olympijský víťaz 
v chôdzi na 50 km Matej Tóth, ktorého mrzí len to, 
že pre nával povinností súvisiacich so ziskom zlata 
nemôže po olympiáde tráviť viac času s rodinou.
O fanúšikoch aj o svojich rodinách verejne 
hovorili a ďakovali im aj ďalší naši olympijskí 
šampióni, vodní slalomári bratanci Ladislav a Pe-
ter Škantárovci. „Domáce stretnutia s fanúšikmi, 
ktorí nám posielali energiu do Ria, boli krásne,“ 
povedal Peter Škantár. Laco ho doplnil: „Medai-
ly síce visia u nás doma, ale symbolicky patria 
všetkým, ktorí k nim prispeli.“

Dvadsaťdva vyznamenaní SOV za olympiádu
SOV na slávnosti ocenil úspešných športovcov i niektorých ďalších členov našej olympijskej výpravy 
(spolu 22 ľudí) aj svojimi vyznamenaniami. Zlaté kruhy SOV, ktoré sú určené olympijským víťazom, 
dostali atlét Matej Tóth a vodní slalomári Ladislav Škantár a Peter Škantár, Strieborné kruhy SOV pre 
strieborných medailistov vodný slalomár Matej Beňuš a rýchlostní kanoisti Denis Myšák a Tibor Lin-
ka. Ďalší dvaja členovia nášho strieborného štvorkajaka z OH 2016 Erik Vlček a Juraj Tarr už rovnaké 
ocenenie získali po OH 2008 v Pekingu. V Šamoríne si spoločne s trénerom Škantárovcov i Beňuša 
Jurajom Minčíkom prevzali Zlatý odznak SOV.
Strieborným odznakom SOV boli ocenení tréneri chodca Tótha Matej Spišiak a tréner štvorkajaka 
Peter Likér. Bronzový odznak SOV získali vodná slalomárka Jana Dukátová (v Riu štvrté miesto, 
predtým v Londýne 2012 šieste), lekár našich strelcov Wilbert Recabarren, fyzioterapeuti Pavel Belič-
ka a Denis Freudenfeld i veľvyslanec SR v Brazílii Milan Cigáň, Medailu SOV zase piati olympionici, 
ktorí na OH skončili v prvej osmičke - strelci Juraj Tužinský (4. miesto) a Pavol Kopp (7. miesto), 
atlét Marcel Lomnický, vodný slalomár Jakub Grigar (obaja 5. miesto) a rýchlostný kanoista Peter 

Všetci naši ocenení športovci z Ria aj s niektorými členmi ich realizačných tímov na spoločnej fotografii 
pri záverečnom slove prezidenta SOV Františka Chmelára na galavečere. Pre nich naozaj platil slogan 
našej výpravy na OH 2016 – so srdcom dali do toho všetko.

D O Z V U K Y O H 2 0 1 6

NAŠI OLYMPIONICI SI ZA UMIESTENIA V TOP 8 NA OH 2016 

Naša bilancia z OH v Riu de Janeiro (5. – 21. augusta) s dvoma zlatými a dvoma striebor-
nými medailami je tretia najlepšia v histórii účastí slovenských výprav na olympiádach. 

STÁLO ZA TO!STÁLO ZA TO!STÁLO ZA TO!STÁLO ZA TO!
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STÁLO ZA TO!

Gelle (8. miesto). Čestné uznanie SOV získal masér výpravy 
Roman Janoška.
Priamo pred všetkými ocenenými boli traja naši olympijskí 
medailisti z predošlých troch OH – strelkyne Zuzana Rehák 
Štefečeková a Danka Barteková i rýchlostný kanoista Juraj 
Bača – na záver slávnosti aktérmi prekvapenia, keď sa 
v mene všetkých olympionikov symbolicky rozlúčili s Fran-
tiškom Chmelárom na sklonku jeho 17-ročného pôsobenia na 
čele SOV. Odovzdali mu vestu s našitými logami všetkých 
hier olympiád a zimných olympijských hier, ktoré sa odohrali 
od jeho nástupu na čelo SOV v roku 1999, teda počnúc OH 
2000 v Sydney.

Rio pripomína krásna 
knižná pamätnica SOV
Na slávnosť v Šamoríne prišlo všetkých 14 našich olympio-
nikov, ktorí v Riu skončili v prvej osmičke, ale už o viac než 
mesiac skôr sa zišli jedenásti z nich, vrátane všetkých ôsmich 
medailistov, v budove Matador Group v Bratislave na krste 
olympijskej knižnej pamätnice SOV s názvom Rio 2016. 
Zostavil ju popredný publicista Michal Zeman v úzkej spo-
lupráci s Ľubomírom Součkom zo SOV. Množstvo fotografií 
do výpravnej 256-stranovej knihy formátu A4 dodali vyslaní 
fotoreportéri SOV v Riu Ján Súkup a René Miko. SOV vydal 
publikáciu v spolupráci s vydavateľstvom Mediage za výdatnej 
finančnej podpory Olympijskej solidarity MOV.
„Kniha je nádherná, je tam mnoho fotiek, z ktorých idú 
emócie. Je to skvelý pocit, keď si ju listujem," povedal po 
„krste“ knihy Ladislav Škantár. Spoločne s bratancom Petrom 
Škantárom a s ďalším našim olympijským šampiónom z Ria 
Matejom Tóthom knihu Rio 2016 poslali na cestu k čitateľom 
poklepaním zlatými medailami.
Slovenské Rio stálo za to! 6

^ Všetci slovenskí medailisti z Ria de Janeiro sa po prvý raz 
zišli pohromade pri krste knihy SOV Rio 2016. Zľava Matej Beňuš, 
Ladislav Škantár, Peter Škantár, Matej Tóth, Tibor Linka, Juraj 
Tarr, Erik Vlček a Denis Myšák.

Matej Tóth so šekom, ktorý mu odovzdali predseda 
Národnej rady SR Andrej Danko a prezident SOV František 

Chmelár.

NAJÚSPEŠNEJŠIE VÝSLEDKOV SLOVÁKOV NA OH 2016 A ICH ODMENY
(odmeny sú v eurách, v prípade Škantárovcov, K2 Vlček, Tarr a K4 je odmena spoločná)
1. miesto   LADISLAV ŠKANTÁR, PETER ŠKANTÁR, vodný slalom – C2   78 750
1. miesto   MATEJ TÓTH, atletika – chôdza na 50 km                                   45 000
2. miesto   MATEJ BEŇUŠ, vodný slalom – C1                                                   35 000
2. miesto   DENIS MYŠÁK, ERIK VLČEK, JURAJ TARR, TIBOR LINKA, 
                  rýchlostná kanoistika - K4 na 1000 m                                                 113 750
4. miesto   JURAJ TUŽINSKÝ, streľba – vzduchová pištoľ na 10 m                   15 000
4. miesto   JANA DUKÁTOVÁ, vodný slalom – K1                                                   15 000
5. miesto   JAKUB GRIGAR, vodný slalom – K1                                                   10 000
5. miesto   MARCEL LOMNICKÝ, atletika – hod kladivom                                   10 000
7. miesto   PAVOL KOPP, športová streľba – ľubovoľná pištoľ na 50 m                     6 000
8. miesto   PETER GELLE, rýchlostná kanoistika – K1 na 1000 m                     4 000
8. miesto   ERIK VLČEK, JURAJ TARR, 
                  rýchlostná kanoistika – K2 na 1000 m                                                     7 000

t Peter a Ladislav Škantárovci aj ich tréner Juraj Minčík 
(k medaile priviedol aj Mateja Beňuša) so „zlatými“ šekmi.
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Ľubomír Souček | Foto: Jana Dukátová, Mojmír Gaško, Jozef Jurášek, Róbert Orokocký, 
Ľubomír Souček, Matej Tóth

Slovenské olympijské a športové múzeum pripravilo k volebnému 51. valnému zhro-
maždeniu Slovenského olympijského výboru na záver štvorročného olympijského cyk-
lu, výstavu z fotografií Slovákov z olympijského Ria de Janeiro. Autormi fotografií nie 
sú akreditovaní fotoreportéri, ale fotoamatéri, najmä členovia našej výpravy na OH. 
Ponúkame vám výber ich niektorých zaujímavých obrázkov z Ria.

 Rio 
očami  Slovákovočami  Slovákov

F O T O G R A F I E R I A

Olympijský bulvár v centre Ria počas slávnostného otvorenia OH, 
ktoré davy ľudí sledovali na veľkoplošných obrazovkách.

Z

14



15

Vodná slalomárka Jana Dukátová 
na pozoruhodnej fotografii svojho 
trénera Róberta Orokockého.

^ Prezident SR Andrej Kiska v sprievode vedúceho našej výpravy 
na OH Petra Korčoka na balkóne jednej zo slovenských izieb pri 
návšteve Olympijskej dediny.

t Ozbrojenci boli v Riu de Janeiro prakticky na každom kroku,
aj na koňoch.

t ^̂  Divoký Atlantik pri Diablovej pláži. Keď fúkalo, čo bolo 
počas OH často, oceán púšťal hrôzu.

_ Vodná slalomárka Jana Dukátová ako jedna z mála členov 
našej olympijskej výpravy absolvovala výlet nad Riom vo vrtuľníku. 
Jej letecké obrázky (aj na ďaľšej strane) názorne ukazujú, prečo 
mnohí o Riu hovoria ako o najkrajšom meste sveta.

15
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s Petra Sagana jeho olympijské účinkovanie vôbec neuspokojilo a bolo 
to vidno aj na jeho tvári pri debate so slovenskými novinármi po pretekoch 
horských cyklistov.

Dve podoby olympijského šampióna 
v chôdzi na 50 km Mateja Tótha: 
krátko po triumfe so slovenskou 
vlajkou a pred kolekciou olympijských 
medailí v jeho disciplíne tesne
pred medailovým ceremoniálom.

F O T O G R A F I E R I AZ
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MINISTERSTVO ŠKOLSTVA,
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SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

Aj vd’aka vám  
sme mohli  
priniest’ do Ria  
kus Slovenska

Naši športovci sa nestratili ani na konci 
sveta a priniesli si odtiaľ cenné kovy. 
Bojovali z celého srdca a my sme tam boli 
spolu s nimi. Spoločne sme ukázali svetu 
našu pohostinnosť a naše Slovensko v tom 
najlepšom svetle. Aj vďaka vám, našim 
dodávateľom. Ďakujeme!
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ZLATÝ MARŠ 
MATEJA TÓTHA
V polovici júna sa svetový šampión v chôdzi na 50 km 
Matej Tóth lúčil s vidinou štartu v Riu. Ľavá holenná 
šľacha, ktorá ho trápila od februára, opäť štrajkovala. 
Matej sa však zaťal: s pomocou lekára Pavla Hajmássyho 
a fyzioterapeuta Denisa Freudenfelda sa dal zázračne 
dokopy a v Riu sa nielenže postavil na štart, ale päťdesiat-
ku vyhral. 
Ráno tesne pred ôsmou riodejaneirskeho času poslal naj-
prv zo štartu do kamery bozk svojim trom babám 
v Banskej Bystrici – manželke a dvom dcérkam, a potom 
sa vydal v ústrety životnému úspechu.
Olympijská päťdesiatka ponúkla parádne divadlo. 
V hlavných úlohách sa vystriedali štyri špičkoví chodci, 
no záverečný part drámy patril Matejovi Tóthovi. Zvíťazil 
v druhom najlepšom čase roka 3:40:58 h. 
Kráčal fantasticky. Vyčkával na správnu chvíľu a – udrel. 
Dva kilometre pred cieľom. Získal olympijské zlato, 
prvé slovenské atletické v ére samostatnosti, druhé – po 
Pribilincovom v Soule 1988 v chôdzi na 20 km – v celej 
histórii.
„V nástupoch som tentoraz nebol schopný bojovať so 
súpermi, ale išiel som si celý čas svoje. Víťazstvom som si 
bol istý, až keď som si vzal vlajku, otočil sa a zistil som, 
že mám dostatočný náskok. Záver som si vychutnal. Hoci 
som toho mal už plné zuby, posledných sto metrov bolo 
neskutočne krásnych. Boli to nesmierne náročné preteky 
a za to, že som ich zvládol, vďačím aj svojim 20-ročným 
skúsenostiam,“ vravel v eufórii 33-ročný Matej Tóth, 
chodec banskobystrickej Dukly.

Výkriky radosti, zaťaté päste, slzy šťastia i smútku, zlomené sny i zlomené kon-
čatiny. Olympijské hry v brazílskom Riu de Janeiro ponúkli veľa emotívnych 
chvíľ a výnimočných športových príbehov. Vybrali sme niekoľko pamätných 
momentov, najmä vďaka ktorým sa OH 2016 vryjú do pamäte.

ČO SI BUDEME 
PAMÄTAŤ Z RIA

Boris Vanya | foto: Ján Súkup, René Miko, Miroslav Nowak, TASR/AP
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PHELPS SA LÚČIL AKO LEGENDA
Keď sa pred štyrmi rokmi v Londýne lúčil americký plavec Michael Phelps s kariérou ako 
suverénne najúspešnejší olympionik všetkých čias, mnohí tušili, že ešte sa v bazénoch objaví. 
O dva roky neskôr sa s vidinou hier v Riu rozhodol vrátiť a v Brazílii pridal do zbierky ďalších 
šesť medailí, vrátane piatich zlatých. 
Američan tvrdil, že Rio bolo jeho najemotívnejšou olympiádou. Prvýkrát na nej niesol vlajku 
na slávnostnom otvorení. Prvý raz bol aj kapitánom plaveckého tímu USA.
„Som uvoľnenejší než predtým. Veľa sa smejem, som šťastnejší. Som taký dedo našej mladej 
skupiny. Som už starý chlap,“ vravel v Riu Phelps, ktorému k osobnej pohode pomohlo aj mi-
nuloročné zasnúbenie s dlhoročnou priateľkou a bývalou Miss Kalifornia Nicole Johnsonovou, 
tento rok v máji sa im narodil syn Boomer Robert.
Jedinú prehru uštedril Američanovi v Riu na 100 m motýlik Singapurčan Joseph Schooling. 
S odstupom 0,75 sekundy dohmatlo za ním v rovnakom čase trio Phelps, Juhoafričan Chad 
le Clos a Maďar Laszló Cseh. Schooling sa po pretekoch priznal, že pred ôsmimi rokmi si ako 
13-ročný od Phelpsa ostýchavo pýtal fotku s podpisom.
Phelpsove olympijské čísla sa zastavili na týchto hodnotách: 5 olympiád, 63 štartov z blokov, 
11 800 odplávaných metrov, 28 medailí, z toho 23 zlatých.

MEDAILOVÉ 
SLOVENSKÉ PÁDLA
O vzrušujúce televízne večery športových fanúšikov na Slovensku sa starali kanoisti na divo-
kej vode. V každej zo štyroch súťaží bojovala slovenská loď o medailu. Bratanci Peter 
a Ladislav Škantárovci v C2 nadviazali na úspechy trojnásobných zlatých predchodcov Petra 
a Pavla Hochschornerovcov. „Veľmi sme túžili získať medailu. Bolo to psychicky náročné. 
Predsa len, boli to asi naše posledné OH, veď už nie sme najmladší,“ vravel Ladislav Škantár.
Kanoista Matej Beňuš ozdobil svoju olympijskú premiéru striebornou medailou. Kajakárka 
Jana Dukátová prišla o cenný kov po problémoch v závere fi nálovej jazdy a skončila štvrtá. 
Senzačný výsledok mal na dosah 19-ročný kajakár Jakub Grigar. Vo fi nále bol prvý na všet-
kých medzičasoch, no v posledných bránkach mu už došli sily a obsadil piate miesto. 
“Na jednej strane mám radosť z olympijského fi nále a piateho miesta, ale trochu som aj skla-
maný. Keď človek vidí, že mu medaila unikla pre dve maličké chyby na posledných bránkach, 
tak ho to mrzí. Život však ide ďalej. Aspoň mám motiváciu dostať sa na ďalšie olympijské 
hry,“ vravel slovenský kajakár.
Slovenské pádla mali medailový lesk aj na hladkej vode. Osádka štvorkajaka Denis Myšák, 
Erik Vlček, Juraj Tarr a Tibor Linka nestačila vo fi nále len na suverénnych Nemcov, v závere 
však odrazila útok Čechov a získala striebro. Pre Vlčeka to bola po bronze z Atén a striebre 
z Pekingu už tretia olympijská medaila.

BOLT: 
SOM NAJVÄČŠÍ
Na svete je veľa skvelých šprintérov. A potom je tu ešte 
Usain Bolt. Pred olympijskými hrami nebolo jasné, v akej 
forme dorazí do Ria fenomenálny jamajský bežec. Na dráhe 
však opäť kraľoval, hoci čas 9,81s bol najpomalší, akým 
kedy získal na stovke zlato na olympiáde alebo na majstrov-
stvách sveta. Ďalšie tituly pridal na dvojnásobnej trati a 
v štafete na 4x100 metrov. Deväť olympijských fi nále 
v kariére pretavil Bolt v deväť triumfov.
„Dokázal som svetu, že som najväčší. Roky som na tom 
tvrdo pracoval. Viac už fakt nemôžem dokázať,“ vyznal 
sa Jamajčan. Bolt, ktorý v posledný deň olympiády v Riu 
oslávil tridsiatku, označil hry v Brazílii za svoje posledné. 
„Uľavilo sa mi. Všetko zo mňa spadlo. Teraz som jednodu-
cho šťastný a hrdý sám na seba. Ten tlak bol obrovský, ale 
dopadlo to dobre,“ povedal po víťaznej štafete.
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KEĎ OLYMPIÁDA BOLÍ 
Zlomené sny a zlomené telo. O tom, že olympiáda niekedy bolí (a nielen na 
duši), sa aj v Riu presvedčilo viacero športovcov. Holanďanka Annemiek van 
Vleutenová v pozícii líderky pretekov s hromadným štartom v cestnej cyklis-
tike nezvládla nájazd do poslednej zákruty v klesaní z Vista Chinesa. 
Na mokrej a šmykľavej ceste preletela cez riadidlá svojho bicykla a pri 
hrozivo vyzerajúcom páde sa udrela o obrubník. Skúsená pretekárka utrpela 
otras mozgu a zlomeninu chrbtice na troch miestach.
Krv v žilách tuhla fanúšikom aj pri pohľade na športového gymnastu Samira 
Ait Saida zvíjajúceho sa v bolestiach. Dvadsaťšesťročný Francúz počas 
kvalifi kácie preskoku po dvojitom salte vzad zle dopadol a skončil zo zlo-
meninou podkolenia ľavej nohy. Olympijskú arénu Rio v Barre opúšťal na 
nosidlách za potlesku divákov. 
Príjemné spomienky na Rio nebude mať ani arménsky vzpierač Andranik 
Karapetjan. Majster Európy a bronzový z ostatných MS v kategórii do 77 kg 
si pri svojom druhom pokuse zdvihnúť 195 kg vykĺbil lakeť a s bolestivým 
výkrikom s pomocou organizátorov opustil športovisko. 

ZABUDNITE NA BIKINY
Veľkú pozornosť vzbudili v Riu egyptské plážové volejbalistky Nadia Me-
awadová a Doaa Elghobašyová. Nie však výkonom, ale oblečením. Kým ich 
súperky nastupovali na zápas tradične v bikinách, Egypťanky si pre svoju 
moslimskú vieru zahalili celé telo, Elghobašyová aj hlavu. A bol to riadny 
kontrast. „Nosím hidžáb desať rokov. To ma nepripraví o vecí, ktoré mám rada. 
A plážový volejbal je jednou z nich. Som hrdá na to, že egyptskú vlajku bolo 
vidieť na karnevale toľkých národov,“ povedala Elghobašyová.

UNIKÁTNA
KÓREJSKÁ SELFIE
Šport nepozná hranice. Ani tie, ktoré oddeľuje ostnatý drôt a strážia ich 
ozbrojení vojaci. Dôkazom bola aj spoločná fotka, tzv. selfi e Li Eun-ju
 z Kórejskej republiky s reprezentantkou KĽDR Un Jong Hong. Foto-
grafi a vzbudila veľký ohlas. Podľa mnohých je vyjadrením olympijské-
ho ducha. Šéf Medzinárodného olympijského výboru Thomas Bach ju 
označil za skvelé gesto.
Južná Kórea a Severná Kórea (KĽDR) sú formálne stále vo vojne, hoci 
konfl ikt medzi nimi sa skončil v roku 1953. Obe strany uzavreli iba prí-
merie, po ktorom dosiaľ nepodpísali mierovú zmluvu. Dvadsaťsedemroč-
ná Un Jong Hong je olympijskou šampiónkou z Pekingu 2008 v presko-
ku, o desať rokov mladšia Li Eun-ju mala v Riu olympijskú premiéru.

PAMÄTAŤ Z RIA
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NAJSKÔR MEDAILA, 
POTOM PRSTEŇ
Čínska skokanka do vody He Zi nebude spomínať na Rio len 
vďaka striebornej medaile, ktorú získala v skokoch 
z trojmetrovej dosky. Medailový ceremoniáli totiž využil na 
veľký životný krok jej priateľ Čchin Kai, bronzový 
z rovnakej súťaže mužov. Pred svojou láskou si pokľakol na 
koleno a požiadal ju o ruku. „Vravela som si, že Čchin bol 
v ten deň nejaký čudný. Videla som ho, ako sa snaží niečo 
si zapamätať, tak som sa ho pýtala čo. Povedal mi, že si len 
spieva,“ vysvetľovala 25-ročná čínska športovkyňa. „Je to 
muž, ktorému môžem veriť po zvyšok svojho života,“ dodala 
už s prsteňom na ruke.
Nebola to jediná podobná dojímavá scénka na olympiáde 
v Riu. Ešte pred čínskou dvojicou požiadala dobrovoľníčka 
Marjorie Ednaová o ruku svoju priateľku, brazílsku ragbistku 
Isadoru Cerullovú.

RAGBISTI 
POBLÁZNILI KRAJINU
Prvá medaila v histórii a hneď zlatá. V malom tichomorskom štáte Fidži s necelým miliónom 
obyvateľov sa na pár dní zastavil život. Víťazné ťaženie ragbyového tímu mužov vyvolalo 
v krajine obrovskú eufóriu. Fidžania, ktorí patrili k favoritom turnaja, vyhrali všetky tri zá-
pasy v skupine, vo štvrťfi nále si poradili s Novým Zélandom, v semifi nále s Japonskom a vo 
fi nále zdolali tím Veľkej Británie. Ragby bolo v Riu súčasťou olympijských hier prvýkrát od 
roku 1924, ale premiérovo v sedmičkovom variante.
Na oslavy historického triumfu vyhlásili v krajine štátny sviatok. Anglickému trénerovi Beno-
vi Ryanovi udelili najvyššie štátne vyznamenanie. Ragby je vo Fidži také populárne, že mená 
dvanástich hráčov, ktorí si vybojovali nomináciu v Riu, oznámil premiér. Na prípravu tímu 
v olympijskej sezóne vyčlenila vláda necelých 600-tisíc dolárov, čo bola asi štvrtina rozpoč-
tu, aký mali k dispozícii konkurenti. Fidžanom to však stačilo.  „Za tých pár uplynulých dní 
počas olympiády išla produktivita práce v krajine rapídne dolu, ale veríme, že v nasledujúcich 
dňoch všetko doženieme,“ komentoval augustové udalosti premiér Frank Bainimaramu.

KLAMÁR LOCHTE
Dvanásťnásobný olympijský medailista Ryan Lochte si v Riu ušil z hanby kabát. Američan 
si vymyslel príbeh o tom, že spolu s kolegami z tímu ho okradli pri lúpežnom prepadnutí, čo 
brazílski vyšetrovatelia vyvrátili. 
Po skončení plaveckých súťaží v Riu vyrazili Ryan Lochte, Gunnar Bentz, Jack Conger a James 
Feigen za zábavou. Z nočného výletu sa vracali opití a zastavili sa na čerpacej stanici, kde močili 
v okolí budovy a údajne aj vylomili zamknuté dvere na toalete. Keď chceli odísť, dvaja pracov-
níci bezpečnostnej služby ich pod hrozbou použitia strelnej zbrane prinútili zaplatiť za napáchané 
škody. Lochte udalosť opísal ako lúpežné prepadnutie. Brazílska polícia začala incident vyšetro-
vať a dopracovala sa k zisteniam o vandalizme Američanov. V tom čase už bol Lochte v USA, 
zatiaľ čo zvyšná trojica ešte musela brazílskym úradom vysvetliť, čo sa v skutočnosti stalo. 
Plavec sa neskôr za svoje konanie ospravedlnil. „Celý príbeh som nafúkol,“ vyhlásil. Trval 
však na tom, že sa mu pracovníci bezpečnostnej služby vyhrážali s namierenou pištoľou. “Buď 
to nazvete krádežou alebo vydieraním, ťažko povedať. V každom prípade na nás mierili zbra-
ňou, aby sme zaplatili.“
Lochte dostal za trest 10-mesačný dištanc. Bude teda chýbať na budúcoročných majstrovstvách 
sveta v dlhom bazéne v Budapešti (14. – 30. júla 2017). A odobrali mu aj fi nančnú prémiu 
100-tisíc dolárov.
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František Chmelár s členkou MOV Dankou Bartekovou, ktorá 
sa etablovala v medzinárodnej olympijskej diplomacii aj vďaka 
výraznej podpore SOV.

MALÁ VEĽKÁ 
ŠAMPIÓNKA
S výškou 142 centimetrov bola Simone Bilesová najmenšia medzi 555 
americkými olympionikmi v Riu, výkonmi sa však zaradila medzi najväčšie 
hviezdy hier. Devätnásťročná gymnastka získala v Brazílii štyri zlaté a jeden 
bronz. Afroameričanka z Texasu doma nezaujala iba výsledkami, ale aj osob-
ným príbehom. Keď bola malá, jej mama prepadla závislosti na alkohole, 
takže Simone i jej mladšiu sestru Adriu umiestnili do náhradnej starostlivosti. 
Vtedy sa jej ujal dedko Ron Biles s manželkou Nellie. Dnes je opäť v kon-
takte so svojou biologickou matkou, ktorá jej posiela darčeky k narodeninám, 
ale to je všetko...
Bilesová túžila v Riu získať päť zlatých medailí, čo sa ešte žiadnej gym-
nastke na olympiáde nepodarilo. Sen sa jej rozplynul po fi nále na kladine. 
Osudným sa jej stalo salto vpred. Dopadla na okraj kladiny, zakolísala sa 
a v predklone sa oboma rukami oprela o náradie. Skončila tretia. „Bola to 
dlhá cesta, užila som si každý jej moment,“ komentovala Bilesová svoju 
skvelú olympijskú premiéru.

TURNAJ PLNÝ 
PREKVAPENÍ
Mužská svetová jednotka Djokovič v slzách, sestry Williamsové vyradené 
v prvom kole, senzačná víťazka ženskej dvojhry Puigová. Tenisový turnaj 
v Riu ochudobnila absencia viacerých špičkových hráčov, no príťažlivosť 
mu dodala séria prekvapení.
Novak Djokovič sa s plačom lúčil už po prvom kole, keď nestačil na Argen-
tínčana Juana Martína del Potra. „Je to jedna z najväčších prehier v mojej 
kariére,“ trúchlil Srb. Argentínčan sa odrazil k spanilej jazde, ktorú zastavil 
až vo fi nále Škót Andy Murray.
Sestry Serena a Venus Williamsové, víťazky štvorhry na OH 2000, 2008 
i 2012, prehrali v Riu vôbec svoj prvý olympijský zápas ako pár. A hneď 
v prvom kole, keď ich vyradili Češky Lucie Šafářová a Barbora Strýcová.
Historicky prvú zlatú olympijskú medailu pre Portoriko vybojovala Monica 
Puigová, ktorá vychytila v Riu životnú formu. Nenasadená hráčka vo fi nále 
zdolala Nemku Angelique Kerberovú. Dvadsaťdvaročná Puigová vyhrala 
dovtedy len jeden turnaj WTA. Na grandslamoch sa najďalej dostala do osem-
fi nále Wimbledonu 2013 a v rebríčku WTA Tour bola najvyššie na 33. mieste.

ŠKANDÁL NA TATAMI
Bučanie a piskot publika si vyslúžil egyptský džudista Islam El Šehaby po 
prehre s Izraelčanom Orom Sassonom, keď v rozpore s džudistickou etike-
tou odmietol podať svojmu súperovi ruku. Sasson po zápase prvého kola 
vystrel k držiteľovi bronzovej medaily z majstrovstiev sveta 2010 dlaň, ale 
ten reagoval iba nesúhlasným kývaním hlavy a odkráčal. Rozhodca potom 
El Šehabyho vyzval k tomu, aby sa vrátil a poklonil, džudista napokon 
preukázal úctu iba krátkym pohybom. V džude sa podobne ako v iných 
japonských úpolových športoch považuje podanie ruky či úklon na začiatku 
a na konci zápasu za samozrejmosť.
„Už to, že arabskí športovci súhlasia so zápasmi s Izraelčanmi, je veľký 
pokrok,“ reagoval hovorca Medzinárodnej džudistickej federácie Nicolas 
Messner. Menej zhovievavosti prejavil k džudistovi Egyptský olympijský 
výbor, ktorý El Šehabyho správanie odsúdil a poslal ho ihneď domov.
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MASAKER 
V ÔSMEJ DRÁHE
O najsenzačnejší svetový rekord sa v Riu postaral juhoafrický bežec Wayde van 
Niekerk, ktorý na 400 m prekonal 17 rokov staré maximum Michaela Johnsona. 
Van Niekerk dobehol v čase 43,03 s, o pätnásť stotín sekundy rýchlejšie než John-
son v Seville 1999. A to bežal v nevýhodnej ôsmej dráhe.
„Odmalička som o tom sníval. Veril som, že sa to dá,“ rozplýval sa v cieli 24-ročný 
atlét. “Bol to masaker,“ citovali zahraničné médiá Michaela Johnsona. „Van 
Niekerk je mladý, čo ešte dokáže? Zabehne štvorstovku pod 43 sekúnd? Myslel 
som si, že to dokážem, ale nikdy sa mi to nepodarilo. Usain Bolt čoskoro ukončí 
kariéru, tento chlapec by mohol byť novou atletickou superstar,“ dodal Johnson.

NENÁVISŤ PUBLIKA 
DOHNALA FRANCÚZA 
K SLZÁM
V návale emócií si neodpustil nešťastné prirovnanie, ale toto si azda 
nezaslúžil. Francúz Renaud Lavillenie súperil v skoku o žrdi o titul 
olympijského šampióna s domácim borcom Thiagom Brazom da 
Silvom a čelil nepriazni brazílskeho publika, ktoré bučalo pri každom 
Francúzovom pokuse. Lavillenie skončil druhý a potom rozladený 
prirovnal brazílskych fanúšikov k nemeckým divákom, ktorí pod vply-
vom nacistickej propagandy podobne bučali na OH 1936 v Berlíne na 
černošského šprintéra Jesseho Owensa.
Francúz rýchlo zistil, že prestrelil a na sociálnych sieťach sa osprave-
dlnil, ale Brazílčanom to nestačilo. Počas medailového ceremoniálu 
ho publikum opäť hlasno vybučalo. Nepomohlo ani gesto šampióna 
Da Silvu, ktorý sa snažil divákov utíšiť. Reakcia publika bola taká 
nepríjemná, že to Lavillenie nevydržal a počas brazílskej hymny na 
počesť víťaza sa rozplakal. „Očakával som piskot, ale toto bolo na mňa 
priveľa. Ak Brazílčania nedokážu uznať kvality iných ako svojich špor-
tovcov, nemali by organizovať olympijské hry,“ povedal Lavillenie.

ČO SA STALO? VODA 
ZASKOČILA SKOKANOV
O kvalitu a čistotu vody mali pred olympiádou obavy skôr jachtári súťažiaci 
v zátoke Guanabara, ale v jeden deň olympiády zostali zaskočení aj skokani do 
vody. „Čo sa stalo?“ pýtal sa Brit  Tom Daley na twitteri a pripojil fotografi u bazé-
nu s tmavozelenou vodou, ktorá kontrastovala s vedľajším bazénom pre vodných 
pólistov. Organizátori sa poponáhľali s vyhlásením, že športovcom nehrozí žiadne 
nebezpečenstvo.
Dôvodom nečakaného sfarbenia vody bolo podľa nich premnoženie rias. „Stalo sa 
to v dôsledku tepla. Spravili sme všetky chemické rozbory. Zajtra bude voda opäť 
modrá,“ upokojoval hovorca organizačného výboru Mario Andrada.

PAMÄTAŤ Z RIA
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Na prvý pohľad pôsobí americký plavec nezaujímavo. Až všedne. Nepatrí 
k prvotriednym krásavcom. V dave by uviazol kdesi v sivom priemere. 
Jeho vizitka však aj športovému analfabetovi naznačí, že ide o skutočnú 
celebritu. Vyváženú zlatom. Doslova!

Kilogramy zlata na krku
Keď po olympijských hrách v Riu de Janeiro vyšlo ďalšie číslo prestíž-
neho magazínu Sports Illustrated, pózoval rodák z Baltimoru na titulnej 
strane. Na krku mu viselo päť zlatých medailí. Pre väčšinu športovcov iba 
sen, nedosiahnuteľný cieľ, číslo z ríše fantázie. Pre Phelpsa len zlomok z 
toho, čo počas kariéry získal.
Keby sa mu pod srdcom hompáľali všetky zlaté kovy s päticou slávnych 
kruhov, dostalo by jeho krčné svalstvo poriadne zabrať. Uniesť by muselo 
takmer 9,5 kilogramovú záťaž. Lietajúca ryba, ako znie prezývka Ame-
ričana, je totiž 23-násobný olympijský šampión. Poznámka, ktorú si do 
životopisu nemôže napísať žiadny iný človek sveta.
,,Michael počas kariéry dokázal to, čo bolo a aj dlho bude pre iných 
nedosiahnuteľné. Nebol len najlepší plavec či olympionik histórie. Bol 
suverénne najväčší športovec, aký kedy chodil po tejto planéte," vraví o 
svojom krajanovi Mark Spitz. Plavecká legenda, ktorá na jednej olympiáde 
(Mníchov 1972) získala sedem zlatých medailí. Výkon, ktorý sa zdal byť 
neprekonateľný.
Až kým nezavítal do olympijského Pekingu 2008 Phelps.
Čínsku vodu si podmanil. Bral jedno zlato za druhým. Celý svet postavil 
do pozoru. Počínanie americkej rakety sledovalo so zatajeným dychom 4,7 
miliardy obyvateľstva tejto planéty – približne 70% populácie.

Ostrý záber do histórie
,,Bolo by fajn, aj pre Michaela, keby prehral. Historici by nehovorili o ni-
čom inom, len o tom, ako Phelps siahal na rekordné ôsme zlato, no nejaký 
chalan ho zdolal. Chcem byť tým chalanom," hovoril pred pretekmi na 100 
metrov motýlik Milorad Čavič.
Srb (narodený v USA) si nesmierne veril. Bol odhodlaný veľkého rivala 
pripraviť o zápis do dejín. Po ničom inom hádam netúžil. Po polovici 

pretekov viedol, Phelps ho naháňal až zo siedmej priečky. Ani to však 
americkej legende neprekážalo. Vedela, že je nezdolateľná. Úlohu favorita 
potvrdila aj tentoraz a Čaviča odsunula na druhú priečku.
Hoci len o jedinú stotinu. ,,Keby som sa do cieľa iba dokĺzal ako Čavič, 
nestačilo by mi to. Preto som sa rozhodol ešte pre jeden ostrý záber. Ten 
rozhodol," hovoril po mimoriadne dramatických pretekoch Phelps.
Jeho ohromný počin bol ešte aj niekoľko minút po finále v ohrození. Mi-
nimálny rozdiel medzi obomi plavcami využila srbská výprava na podanie 
protestu. Argumentovala nefungujúcim časomerom.
,,O tom, kto vyhral, nie sú žiadne pochybnosti. Videli sme záznamy, veľmi 
dôkladne sme si ich preštudovali. Phelps dohmatol jednoznačne na prvom 
mieste," odmietol akékoľvek pochybnosti o oficiálnom poradí Cornel Mar-
culescu, vtedajší šéf Medzinárodnej plaveckej federácie (FINA).
Keď potom na druhý deň (17. augusta) triumfovala americká štafeta v 
polohových pretekoch na 4 x 100 metrov, postaral sa Phelps o okamih, na 
aký si dovtedajšia olympijská história nepamätá. Stal sa prvým športov-
com, ktorý na tej istej olympiáde získal osem zlatých medailí.
,,Hej, ľudia, prehra s Phelpsom ma nemrzí. Viem totiž, že som nestačil na 

Keď zadáte jeho meno do Googlu, 
vygeneruje vám najpopulárnejší interne-
tový prehliadač viac ako 54 miliónov odka-
zov. Ohromné číslo. Väčším sa nepýšia ani 
najlepší basketbalista súčasnosti LeBron 
James, futbalista Lionel Messi či atlét Usain 
Bolt. Nečudo. Reč je o komsi výnimočnom. 
Najúspešnejšom športovcovi olympijskej 
histórie - Michaelovi Phelpsovi.

V ŽIVOTE 
SÚ ISTÉ LEN TRI VECI. 

1. SMRŤ, 2. DANE, 
3. ZLATO NA KRKU 

MICHAELA PHELPSA

Vládca vody, 
zlata i piatich kruhov

N A J Ú S P E S N E O L Y M P I O N I KJ S Í

‹ ‹

Adam Zelinka | foto: TASR/AP
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né ako desať či jedenásťročný. A pritom sa stále posúval vyššie. Až tam, 
kde už iní nedosiahli," hovorí Križko.
Podľa Phelpsa však nie je všetko len o fyzickej pripravenosti či efektív-
nom využití telesných predispozícií. ,,Všetko zakaždým vychádza z mysle. 
Možné je totiž čokoľvek. Ale až vtedy, keď hlava prikáže telu, že sa to dá," 
povedal 31-ročný plavec.

Radšej vo vode ako na súši
Vo Phelpsovom prípade bolo prepojenie hlavy a tela priam dokonalé. 
Napriek tomu, že v šiestej triede základnej školy mu lekári diagnostikovali 
poruchu pozornosti s hyperaktivitou. A s tým spojené príznaky ako impul-
zívnosť, úzkosť či uzavretosť.
Aj tak sa stal na štyroch olympiádach najúspešnejším športovcom. Hoci 
mnohí o ňom už pred Londýnom 2012 tvrdili, že to nebude starý dobrý 
Phelps, odpoveď prišla rýchlo a jednoznačne: v štýle štyroch zlatých a 
dvoch strieborných kovov.
,,Zbožňujem ten pocit, keď stojím na stupni víťazov a počúvam americkú 
hymnu," opakoval novinárom dookola. V Londýne ho mal zažiť naposledy. 

najlepšieho plavca všetkých čias," odkázal pokorne dovtedy mimoriadne 
sebavedomý Čavič.
Uznanlivo mu tlieskal aj Ian Thorpe. Legendárny Austrálčan, ktorý bol v 
tínedžerskom veku Phelpsovým idolom. Bol to práve on, kto Američana 
motivoval. Jeho pochybovačné slová o tom, že Phelps len ťažko získa 
v Pekingu osem zlatých medailí, si pekinský hrdina zavesil v skrinke. A 
jedno po druhom ich negoval.

Drogy, alkohol, väzenie
Z Phelpsa sa stal idol. Po celom svete ho obdivovali milióny fanúšikov, hr-
nul sa k nemu jeden sponzor za druhým. Tvár plaveckej legendy chcela mať 
zrazu v televíznom šote či na reklamnom plagáte každá veľká spoločnosť.
Niet divu, že Phelpsovo bankové konto sa každým dňom rozširovalo. O 
desiatky miliónov. Napokon, od Pekingu 2008 po Londýn 2012 mu spon-
zorské zmluvy zabezpečili príjem v hodnote 100 miliónov amerických 
dolárov. Zdalo sa, že prežíva pravý americký sen.
Lenže aj tí najväčší géniovia majú z času na čas slabšie chvíľky. Phelpsa 
nevynímajúc. Dva razy ho policajti prichytili pri šoférovaní pod vplyvom 
alkoholu. Zakaždým skončil s odobratým vodičským preukazom a za 
mrežami.
Po Pekingu stratil Američan dokonca motiváciu. Odrazu mu na plávaní 
natoľko nezáležalo. Len priberal a lenivel. A predovšetkým sa nevyhol 
afére, keď ho na jednom zo študentských večierkov odfotografovali, ako 
poťahuje marihuanu z vodnej fajky. Medzinárodná plavecká federácia mu 
vtedy udelila trojmesačný zákaz činnosti.
Tak, ako priamo šiel Phelps za víťazstvami v bazéne, bol priamy aj k svo-
jim fanúšikom. Výhovorky nehľadal. ,,Viem, urobil som chybu. A za ne sa 
platí. Verím, že niečo podobné sa mi už nestane," hovorila superhviezda.

Pádla namiesto rúk
Možno aj pre charakterný postoj k prešľapom má po celom svete ohromné 
množstvo obdivovateľov. Na najpopulárnejšej sociálnej sieti Facebook 
pravidelne sleduje jeho konto viac ako 9 miliónov ľudí. Cez Twitter si 
na Phelpsov profil klikajú 2 milióny fanúšikov. Jeden z nich pred časom 
napísal: ,,V živote sú isté len tri veci. 1. smrť, 2. dane, 3. zlato na krku 
Michaela Phelpsa. 
Američan je mimoriadne obľúbený. Možno i obľúbenejší ako jeho vzor – 
najlepší basketbalista všetkých čias Michael Jordan.
Napokon, keď v Spojených štátoch spomeniete Phelpsovo meno, pozná ho 
podľa prieskumov takmer 90% tamojšej populácie. Takou popularitou sa 
nemôžu pochváliť ani tie najväčšie hviezdy prestížnej NBA.
Nielen výnimočné vôľové vlastnosti pevne usadili Phelpsa na trón pre krá-
ľa všetkých športovcov. Základ úspechu tvoria jeho telesné predispozície.
,,Jeho ruky sú ako pádla, ktoré nemilosrdne rozrážajú vodu. A jeho cho-
didlá veľkosti 14 mu umožňujú úžasný silový záber," povedal pred časom 
o Phelpsovi jeho dlhoročný pozorovateľ Paul McMullan.
Skúsenosti s pánom rekordov má aj niekdajší slovenský plavec Ľuboš 
Križko. Jeho umenie sledoval na vlastné oči v Pekingu.
,,Fascinovala ma najmä jeho práca nôh. Na porovnanie: zatiaľčo mnohým 
plavcom voda uteká, Phelps sa o ňu dokázal oprieť ako o stenu. Jeho cit 
pre vodu bol neuveriteľný," myslí si.
Podľa trojnásobného bronzového medailistu z majstrovstiev Európy 
mal Phelps pred zvyškom sveta veľký náskok. Jeho základy položil už v 
mimoriadne mladom veku. Vraj už v žiackych kategóriách mal naplávané 
podstatne viac ako jeho rovesníci.
Nečudo, že pod piatimi kruhmi skočil premiérovo do súťažného bazéna 
už ako 15-ročný v Sydney. A stal sa najmladším americkým plavcom za 
posledných 68 rokov, ktorý si pripísal štart na olympiáde.
Už vtedy dokonca siahal jednou rukou po cennom kove. V disciplíne 200 
metrov motýlik obsadil piatu priečku – od bronzu ho delilo 33 stotín sekundy.
,,Aj to je dôkaz, že už ako mladý plavec musel byť niekde úplne inde ako 
ostatní. Nechcem si veru ani predstaviť, čo už musel mať Phelps odpláva-
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mi za vymieňanie plienok. ,,Čas v bazéne sa 
naplnil. Stojím však pred čímsi novým. Som na 
začiatku cesty a pripravený venovať sa iným 
veciam," uviedol.
Čomu konkrétne?
Predovšetkým synovi Boomerovi Robertovi, 
ktorého mu porodila partnerka, bývalá modelka 
Nicole Johnsonová len pred necelým polro-
kom. A možno i obľúbenému golfu, pokru či 
videohrám.
Phelps jednu životnú kapitolu (s najväčšou 
pravdepodobnosťou) definitívne uzavrel. Začína 
však písať riadky novej.
Ak budú čo i len spolovice také úspešné, aké 
vytvoril v bazéne, nebude sa mať pán piatich 
kruhov veru na čo sťažovať. 6

,,Končím. Svoju kariéru by som zhrnul do týchto slov: dokázal som to! Aj keď som sa nevyhol istým 
zaváhaniam, zvládol som všetko, čo som chcel," hovoril Phelps.
S jeho rozhodnutím viacerí experti súhlasili. Tvrdili, že ďalší olympijský cyklus by už pre génia z 
bazénov nemal význam. Vraj už v Londýne mu chýbala iskra, túžba, ctižiadosť, ktorá ho zdobila 
predtým. Pred osemnástimi zlatými medailami z olympijských hier sňali z hláv klobúky, zatlieskali a 
považovali Phelpsovu éru za uzatvorenú.
Lenže Američan si po dvoch rokoch zrejme znovu pripomenul heslo, ktorého sa držal roky. ,,Vo vode 
sa cítim skvele. Hádam i lepšie ako na súši," vravieval. A tak neváhal a do tej súťažnej sa znovu 
ponoril. S jednoznačným cieľom: ukázať na olympijských hrách v Riu de Janeiro, že ani 31-ročný 
Phelps ešte nepatrí do športového dôchodku.
,,Niektorí ľudia si myslia, že si týmto krokom môžem ublížiť. Poškvrniť svoju dovtedajšiu kariéru. 
Ale to je ich názor. Idem do toho predovšetkým kvôli sebe. Chcem mať opäť radosť z plávania," 
odpovedal neprajníkom v apríli 2014.

Lepší ako miliarda Indov
V Riu im definitívne zatvoril ústa. A prinútil ich tlieskať. Ideálne v stoji.
Tesne po tom, ako mu na krk zavesili piate zlato (okrem toho i jednu striebornú medailu), sa neubrá-
nil slzám dojatia.
,,Keď som nastupoval do autobusu, obliekal si plavky, šiel do bazéna a reprezentoval svoju rodnú 
krajinu, vedel som, že je to naposledy. Zmocnila sa ma úzkosť, takmer som sa rozplakal. Bola to noc 
plná emócií. Takto som si predstavoval koniec kariéry," hovoril novinárom.
S jedným z pätnástich plavcov, ktorí sa zúčastnili na piatich olympijských hrách (vrátane slovenskej 
legendy Martiny Moravcovej), sa lúčil celý svet. Nielen plavecký a športový. Stovky zástupcov den-
níkov, televízií, rádií mávali so všetkou úctou mužovi, ktorého úspechy už len ťažko niekto zopakuje.
,,Iné zbohom ani nemohol predviesť. Rozlúčil sa tak, ako to vie najlepšie – zlatom," písal americký 
Bleacher Report. ,,Plavecký gigant ukončil kariéru. Pre tohto človeka treba vymyslieť úplne nový 
superlatív," pridal sa k oslavným riadkom nemecký Bild.
Ódy na adresu Phelpsa sú oprávnené. Napokon, štatistici spočítali, že keby bol samostatnou krajinou, 
patrilo by mu s jeho medailovou zbierkou z olympijských hier v historickom poradí 35. miesto. Bol 
by pred takými veľkými krajinami, akými sú Argentína, Mexiko či India – krajina s viac ako miliar-
dou obyvateľov.

Syn, golf, poker, videohry
Pre Phelpsa sa jedna veľká výzva skončila, no stojí pred ďalšou. Podstatne reálnejšou. Život profesio-
nálneho športovca zamenil za život partnera, otca. Naháňanie sa za svetovými rekordmi a medaila-

N A J Ú S P E S N E O L Y M P I O N I KJ S Í
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Michael Phelps oslavuje v Riu zisk zlatej medaily na 200 metrov 
motýlik v náručí so synom Boomerom a manželkou Nicole Johnsonovou.
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ani nefotografoval. Pôsobil veľmi sústredene, 
až odmerane, neustále mal na ušiach slúchadlá, 
na hlave zas kapucňu. Takmer nikto sa k nemu 
nepribližoval. Takže počas pretekov nebol za 
veľkého sympaťáka.

Znamená to, že bol medzi plavcami neobľúbený?
Niektorí ho majú radi, ďalším nie je sympatický 
– práve z toho dôvodu, že pôsobí veľmi nedo-
stupne. Každopádne, všetci k nemu vzhliadajú 
ako k žijúcej legende, ako k polobohovi. To, čo 
dokázal, môžeme len obdivovať a byť radi, že 
sme také čosi mohli vidieť. 6

Na tohtoročných olympijských hrách v Riu de Janeiro ho sledoval len z diaľky. Napriek tomu 
najlepší plavec histórie na súčasnú slovenskú jednotku zapôsobil. ,,Bol veľmi sústredený, 
až odmeraný. Na ušiach mal neustále slúchadlá, na hlave zas kapucňu. Takmer nik sa k nemu 
nepriblížil," hovorí o Michaelovi Phelpsovi bratislavský rodák Richard Nagy.

  V čom spočívala Phelpsova výnimočnosť?
Najmä v jeho fyziologických črtách. Vzhľadom na jeho výšku má ohromné rozpätie rúk. Taktiež 
má mimoriadne dlhý trup a široký chrbát. Má síce krátke nohy, no veľkosť jeho chodidiel je na čísle 
14, vďaka čomu sa mohol oprieť o veľký silový záber. Navyše, jeho telo dokáže spracovávať laktát 
oveľa rýchlejšie ako telá nás ostatných. To znamená, že mohol trénovať podstatne viac a vo vyššej 
intenzite. Phelps je jednoducho stvorený pre plávanie.

Jeho najväčšou zbraňou boli nohy. Prečo?
Využíval ich najmä na obrátkach a pri 15-metrových vlneniach. Ide o najrýchlejší spôsob plávania, 
ale zároveň najnáročnejší, keďže nemôžete dýchať. Phelps to mal zvládnuté dokonale. Napokon, 
pozrite si videozáznam z jeho finálových pretekov na 200 metrov voľný spôsob na olympiáde v 
Pekingu. K tomu nepotrebujete komentár.

  Výnimočne dobrá postava by mu však na ťažko zopakovateľný zápis do histórie zrejme nestačila...
Samozrejme. Bol aj nesmierne psychicky odolný. Veď sa pozrite, koľko dokázal zvládnuť disciplín. 
Navyše, často hneď za sebou a na tej najvyššej úrovni. A v sústredení nepoľavil ani na okamih. 
Olympijské hry v Pekingu 2008 sú najlepším dôkazom jeho výnimočnosti.

Jeho tréner Bob Bowman hovorieval, že nik necítil vodu tak, ako Phelps. Čo to znamená?
Cit pre vodu je niečo, s čím sa človek pravdepodobne narodí. Ide o spôsob, ako cíti odpor vody, keď 
zaberá rukami, alebo kope nohami. Kto tento cit má, vie, kde, ako, kedy a kam má dať ruku. Aká 
bude pre neho najlepšia poloha hlavy či tela. Ako by mal kopnúť, aby sa posunul vpred čo najviac. 
Ak by ste vzali dvoch ľudí a trénovali ich úplne rovnako, nikdy nebudú vodu cítiť tak isto. Je to 
niečo, čo sa podľa všetkého nedá natrénovať. Phelps mal vynikajúci cit pre vodu, tým pádom robil 
efektívnejšie zábery a v konečnom dôsledku dokázal plávať rýchlejšie ako ostatní.

S Phelpsom ste prišli do kontaktu na tohtoročnej olympiáde. Ako na vás zapôsobil?
Mal som možnosť vidieť ho pri rozplavbách, alebo v Olympijskej dedine. Nerozprával som sa s ním, 

PHELPS JE POLOBOH. 
AJ PRE TÝCH, ČO HO NEMAJÚ RADI

Vládca vody, Vládca vody, Vládca vody, Vládca vody, Vládca vody, 

Členky amerického plaveckého tímu (zľava) Amanda 
Beardová, Jenny Thompsonová a Natalie Coughlinová 
pozujú s ich krajanom, plavcom Michaelom Phelpsom, 
na pláži v Aténach, po skončení OH 2004.
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Vládca vody, 
zlata i piatich kruhov

POVEDALI O PHELPSOVI:

,,JE MOŽNÉ, ŽE IDE O ČLOVEKA. NEMÔŽE VŠAK BYŤ 
Z TEJTO PLANÉTY. DOKONCA ANI Z TEJTO GALAXIE."
Alexander Suchorukov, ruský plavec

,,RAZ MI NIEKTO POVEDAL, ŽE ĽUDÍ TREBA POSU-
DZOVAŤ PODĽA TOHO, V AKEJ SPOLOČNOSTI SA 
OCITNÚ. SOM PYŠNÝ NA TO, ŽE SOM V SPOLOČNOS-
TI PHELPSA."
Mark Spitz, bývalý americký plavec

,,TEŠÍ I NETEŠÍ MA, ŽE SOM S NÍM PLÁVAL V JED-
NOM BAZÉNE. MOHOL SOM BYŤ ROVNAKO ÚSPEŠNÝ 
AKO ON. ALE LEN ZA PREDPOKLADU, ŽE BY ŽIL V 
INEJ DOBE."
Ryan Lochte, americký plavec

,,NIKDY BY STE NEMALI PODCEŇOVAŤ TOHTO ČLO-
VEKA. JE TOTIŽ SCHOPNÝ VŠETKÉHO. ABSOLÚTNE 
VŠETKÉHO."
Milorad Čavič, srbský plavec

,,NIKDY PREDTÝM SOM NETRÉNOVAL PLAVCA, KTO-
RÝ BY VODU CÍTIL TAK, AKO ON. MAL SOM POCIT, 
ŽE SA V NEJ CÍTI LEPŠIE AKO NA SÚŠI."
Bob Bowman, Phelpsov tréner

Věra Čáslavská s kolekciou troch zlatých a jed-
nej striebornej medaily z OH 1964 v Tokiu. 
© ČTK (foto Alexandr Hampl)

6 28 olympijských medailí (o 10 viac ako Larisa Latyninová)
Atény 2004: 6 x zlato (100 m motýlik, 200 m motýlik, 200 m polohové preteky, 400 m polo-
hové preteky, 4 x 200 m voľný spôsob, 4 x 100 m polohové preteky), 2 x bronz (200 m voľný 
spôsob, 4 x 100 m voľný spôsob)
Peking 2008: 8 x zlato (200 m voľný spôsob, 100 m motýlik, 200 m motýlik, 200 m polohové 
preteky, 400 m polohové preteky, 4 x 100 m voľný spôsob, 4 x 200 m voľný spôsob, 4 x 100 m 
polohové preteky)
Londýn 2012: 4 x zlato (100 m motýlik, 200 m polohové preteky, 4 x 200 m voľný spôsob, 
4 x 100 m polohové preteky), 2 x striebro (200 m motýlik, 4 x 100 voľný spôsob)
Rio de Janeiro 2016: 5 x zlato (200 m motýlik, 200 m polohové preteky, 4 x 100 m voľný 
spôsob, 4 x 200 m voľný spôsob, 4 x 100 m polohové preteky), 1 x striebro (100 m motýlik)

6 23-násobný olympijský šampión (o 14 viac zlatých medailí ako Larisa Latyninová, Paavo
 Nurmi, Mark Spitz, Carl Lewis a Usain Bolt)

6 majiteľ 39 svetových rekordov (o 6 viac ako Mark Spitz)
6 prvý plavec histórie, ktorý triumfoval na OH štyrikrát za sebou v rovnakej disciplíne (200 m 
polohové preteky)
6 8 zlatými z Pekingu 2008 prekonal historické olympijské maximum Marka Spitza (7)
6 držiteľ 33 medailí z majstrovstiev sveta (o 6 viac ako Ryan Lochte)
6 26-násobný svetový šampión (o 8 viac ako Ryan Lochte)
6  majiteľ 39 svetových rekordov (o 6 viac ako Mark Spitz), 7 z nich je dosiaľ v platnosti

REKORDY MICHAELA PHELPSA

N A J Ú S P E S N E O L Y M P I O N I KJ S Í
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Rudolf Ševčík | foto: TASR/AP

Podľa štatistík OSN je na svete 65 miliónov 
ľudí, ktorí museli nútene opustiť svoje do-
movy. Približne tretinu z nich tvoria utečen-
ci, ktorí dnes žijú v inom štáte, než v akom 
sa narodili. Je celkom pochopiteľné, že v tej-
to mase ľudí s nešťastným osudom musia 
byť desiatky talentovaných športovcov, kto-
rí by za normálnych okolností nemali mož-
nosť zúčastniť sa na vrcholných športových 
podujatiach. 

utecenci

Okolnosti v dnešnom svete nie sú ani zďaleka normálne. Zvyčajne to platí 
v negatívnom zmysle, ale občas sa nájde aj pozitívny príklad. Jedným z nich 
je rozhodnutie Medzinárodného olympijského výboru zo začiatku marca 
2016 vytvoriť tím utečencov, ktorý by štartoval pod olympijskou vlajkou. 
Už v decembri 2015 MOV identifikoval prvých troch športovcov-utečencov, 
ktorí mali dostatočnú výkonnosť na to, aby štartovali na olympijských hrách.
Postupne sa ich počet rozšíril na viac ako štyri desiatky. Hneď od začiatku 
však bolo jasné, že prípadný utečenecký tím bude oveľa menší. Prezident 
MOV Thomas Bach vtedy povedal, že by ho mohlo tvoriť päť až desať 
športovcov. 
Nakoniec sa realitou stala horná hranica a počas slávnostného otvorenia 

hier v Riu sa na ploche olympijského štadióna objavila desiatka mladých 
mužov a žien pôvodom zo štyroch konfliktmi zmietaných štátov – Južného 
Sudánu, Etiópie, Konžskej demokratickej republiky a Sýrie. Zaujímavý je 
tiež zoznam štátov, kde momentálne žijú. Dvaja to na do Ria nemali ďaleko, 
keďže nový domov majú práve v Brazílii. Všetci piati športovci pôvodom 
z Južného Sudánu dnes žijú v Keni, jediný Etiópčan v zostave pracuje ako 
taxikár v Luxemburgu a sýrski plavci pôsobia v Nemecku a v Belgicku. 

Krízu už nemožno ignorovať
Myšlienka tímu pre utečencov nie je úplnou novinkou. Už v päťdesiatych 
rokoch existovala skupina známa ako Zväz slobodných východoeurópskych 
športovcov. Podľa CNN mala korene v Maďarsku a podporu zo Spojených 
štátov. Vtedy však MOV štart východoeurópskym emigrantom neumožnil. 
Maďarský funkcionár, gróf Anton Szápáry, na to nahnevane reagoval: „Za 
to, že si zvolili slobodu, im zakázali účasť na najväčšej športovej udalosti na 
svete.“
S odstupom šiestich desaťročí sa situácia zmenila. Možno preto, že nešlo o čis-
to politických emigrantov, ale o ľudí, ktorým často išlo o život. Navyše ce-
losvetový rozsah utečeneckej krízy je taký, že ju nikto nemôže ignorovať. Ak 
ju zatiaľ nedokážeme vyriešiť, mohli by sme vyslať aspoň svetielko nádeje. 

Adoptívna matka Tegla
Utečencov máme každý deň pred očami – ak aj nie fyzicky, tak minimálne 
prostredníctvom médií. Účasť niekoľkých z nich na olympijských hrách síce 
svetový mier nezabezpečí, ale je ďalším pripomenutím, že čelíme problému, 
ktorý sa dá vyriešiť len spoločnými silami. 
Ako pripomenul internetový portál Vox, tím utečencov nebol len symbolom 
nádeje, ale aj zlyhania medzinárodného spoločenstva, keďže od predchádza-

súťažili za celý svet

' '
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BACH: TÍM JE SYMBOLOM NÁDEJE
„Títo utečenci nemajú domov, 
nemajú tím, nemajú vlajky ani 
hymnu. Poskytneme im domov 
v Olympijskej dedine spolu 
s ostatnými športovcami. Na ich 
počesť sa bude hrať olympijská 
hymna a na olympijský štadión 
vstúpia za olympijskou vlajkou. 
Bude to symbol nádeje pre 
všetkých utečencov na svete, 
ktorý viac upovedomí svet o roz-
sahu tejto krízy. Je to tiež signál 
medzinárodnému spoločenstvu, 
že utečenci sú ľudské bytosti ako 
my a sú obohatením pre spo-
ločnosť. Títo športovci-utečenci 
ukážu svetu, že napriek nepred-
staviteľným tragédiám, ktorým 
čelili, každý môže byť prospešný 
pre spoločnosť svojím talentom, 
schopnosťami a silou ľudského 
ducha,“ povedal o tíme utečencov 
prezident MOV Thomas Bach.

PROFILY ČLENOV OLYMPIJSKÉHO TÍMU UTEČENCOV

ROSE NATHIKE LOKONYENOVÁ. Bežkyňa na 800 metrov bola vlajko-
nosičkou utečeneckého tímu. Z Južného Sudánu spolu s rodinou 
ušla, keď mala desať rokov. Potom žila v utečeneckom tábore 
v Keni, kde pri súťaži na desať kilometrov skončila druhá a všimla si 
ju Tegla Loroupeová. Väčšinu života behávala bosá. V Riu skončila 
vo svojom rozbehu siedma a ďalej nepostúpila.

JUSRA MARDINIOVÁ. Najznámejšia tvár utečeneckého tímu. Mladá 
Sýrčanka spolu so sestrou a ďalšími dvoma ľuďmi zachránili dvad-
sať ďalších ľudí, keď dotiahli potápajúci sa čln k brehom gréckeho 
ostrova Lesbos. V Riu štartovala plavkyňa v dvoch disciplínach, ale 
ani raz nepostúpila z rozplavieb. 

POPOLE MISENGA. Džudista z Konžskej demokratickej republiky 
zostal v Brazílii po majstrovstvách sveta v roku 2013. Keď mal 
šesť rokov, jeho matka sa stala obeťou krvavej občianskej vojny. 
Má dvoch bratov, ktorých odvtedy nevidel a ani nevie, či sú stále 
nažive. V Riu sa dostal do druhého kola, kde prehral s majstrom 
sveta z Južnej Kórey. 

YOLANDE MABIKOVÁ. Misengova krajanka stratila kontakt s rodinou 
v dôsledku občianskej vojny. Potom žila v centre pre deti bez domo-
va, kde začala s džudom. Neskôr však musela strpieť týranie tréne-
rov, a tak v roku 2013 utiekla počas majstrovstiev sveta a požiadala 
o azyl v Brazílii. V Riu sa jej športová púť skončila v prvom kole. 

ANJELINA NADAI LOHALITHOVÁ. Šesťročná ušla pred občianskou 
vojnou v Sudáne a odvtedy svojich rodičov nevidela. Sníva o tom, 
že raz svojmu otcovi pomôže postaviť lepší dom. Aj ona patrí do 
tréningovej skupiny Tegly Loroupeovej. V Riu skončila v jednom 
z rozbehov na 1500 metrov štrnásta.

PAULO AMOTUN LOKORO. V Južnom Sudáne sa živil chovom dobyt-
ka, ale vojna ho donútila utiecť za rodičmi do Kene. Spomína, že 
cestou sa ukrýval v kríkoch a jedol iba ovocie. V rozbehu na 1500 
metrov skončil dvanásty. Ambície má veľké. V budúcnosti chce byť 
majstrom sveta.

JAMES CHIENGJIEK. Patrí k takzvaným strateným chlapcom Sudánu. 
To sú deti, ktoré sa bojujúce strany snažili naverbovať do svojich 
radov. Aby sa vyhol osudu detského vojaka, v roku 2002 ušiel do 
Kene, kde žil v obrovskom utečeneckom tábore Kakuma. V rozbe-
hu na 400 metrov skončil ôsmy. 

YIECH PUR BIEL. Ďalší zo stratených chlapcov Sudánu, ktorý prežil 
desať rokov v Kakume. Súťažne beháva len rok. V Riu skončil vo 
svojom rozbehu na 800 metrov posledný.

RAMI ANIS. Sýrsky plavec, ktorému v Aleppe zbombardovali dom. 
Utiekol najprv do Turecka, ale keďže nemal tamojšie občianstvo, 
nemohol ďalej súťažiť, hoci bol členom klubu Galatasaray. Neskôr 
sa cez Egejské more dostal do Grécka a odtiaľ do Belgicka, kde 
dnes žije a trénuje. V Riu zožal potlesk postojačky, keď si na 100 
metrov voľným spôsobom zlepšil osobný rekord. 

YONAS KINDE. Pôvodom etiópsky maratónec bol posledným z ute-
čencov, ktorý sa predstavil v Riu. V kráľovskej bežeckej disciplíne 
skončil na 90. mieste časom 2:24:08. V Luxemburgu sa živí ako 
taxikár. Z Etiópie ušiel pred politickým prenasledovaním, pretože sa 
bál o život. 
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júcich hier v Londýne sa počet utečencov zvýšil o tri štvrtiny – jednak pribudli noví 
a tí, ktorí nimi už boli, sa len málokedy mohli vrátiť do svojich domovov.
Utečenecký tím nám tiež ukázal, aké rôzny osudy môžu mladých športovcov po-
stihnúť, koľkými spôsobmi sa človek môže stať utečencom a ako si môže zachrániť 
slobodu či život. 
Autorka tiež upozorňuje na to, že v Riu štartovali akoby dva rozličné tímy. Polovicu 
tvorili utečenci, ktorí už predtým športovali a útek z rodnej krajiny nebol len snahou 
o prežitie, ale kdesi v kútiku duše aj nádejou, že ich športová kariéra bude môcť 
pokračovať. 
Naopak, pätica bežcov z Južného Sudánu je objavom kenskej vytrvalkyne Tegly Lo-
roupeovej (mimochodom majsterky sveta v polmaratóne z Košíc v roku 1997), ktorá 
si ich vybrala z rôznych utečeneckých táborov, aby sa pripravovali v jej tréningovom 
centre. Predtým na vážnu atletickú kariéru ani nepomysleli. 
Práve Tegle Loroupeovej predstavil v roku 2014 Thomas Bach myšlienku vytvoriť 
tím utečencov. Nebolo teda prekvapením, že práve ona sa stala vedúcou výpravy, kde 
polovicu tvorili bežci a bežkyne, ktorí ju považujú za svoju adoptívnu matku. 
Na začiatku nikto nemohol tušiť, aká bude reakcia na tím utečencov. Na olympij-
skom štadióne ich však vítal obrovský aplauz a diváci vstávali zo sedadiel. Podporu 
tímu vyjadrili aj americký prezident Barack Obama či pápež František, ktorý napísal: 
„Nech cez vás ľudstvo pochopí, že mier je možný a že v mieri je všetko víťazstvom 
a vo vojne je všetko prehrou.“ 
Z ľudského hľadiska by bolo optimálne, ak by už utečenecký tím na olympijských 
hrách nikdy štartovať nemusel. Súčasný vývoj však tomu nenasvedčuje. Veď len 
v roku 2015 pribudlo viac ako dvanásť miliónov ľudí, ktorí museli opustiť svoje 
domovy, 1,8 milióna z nich tvorili utečenci. V tomto roku čísla zrejme nebudú oveľa 
lepšie. Zdá sa teda, že tím utečencov má budúcnosť. Pri každom inom športovom ko-
lektíve by to bolo pozitívne konštatovanie. V tomto prípade je však smutnou správou 
o stave sveta. 6
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hymnu. Poskytneme im domov 

_ Jusra Mardiniová
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Najprv to vyzeralo ako bežný doping. Keď od 
februára začalo podobných prípadov pribúdať, 
športový svet spozornel. A keď 7. marca ruská 
tenisová superstar a päťnásobná grandslamová 
víťazka Maria Šarapovová na tlačovej konfe-
rencii v Los Angeles priznala, že aj ona mala na 
Australian Open 2016 v Melbourne 26. januára 
po štvrťfinálovej prehre so Serenou Williamso-
vou pozitívny antidopingový test na meldónium, 
škandál nebývalých rozmerov bol na svete.
Štyri dni po Šarapovovej priznaní evidovala 
Svetová antidopingová agentúra (WADA) už 
99 pozitívnych testov. Počet hriešnikov, ktorým 
v antidopingovej vzorke objavili v Lotyšsku 
vyvinutú látku používanú na liečbu angíny pec-
toris, infarktu myokardu či cukrovky, však stále 
rástol. Neprešiel deň, aby do zoznamu nepribudlo 
ďalšie meno.

Meldónium užívali tisíce
Meldónium sa v zozname zakázaných látok 
WADA objavilo od 1. januára 2016, no pod drob-
nohľadom WADA sa ocitlo už o rok skôr. Dôvod?  
Umelo zvyšuje vytrvalostný výkon športovca, po-

MELDÓNIUM?JASNÝ DOPING, ČI LIEK

ŠPORTOVÝ SVET V OLYMPIJSKOM ROKU 2016 TRAUMATIZOVALA 
NEOBVYKLÁ DOPINGOVÁ KAUZA S MELDÓNIOM, KTORÉ V 
80. ROKOCH UŽÍVALI SOVIETSKI VOJACI V AFGANISTANE

Na prvý pohľad obyčajná tabletka v nenápadnej bielej škatuľke s ružovým nápisom 
Mildronate v latinke alebo azbuke. Užívajú ju milióny ľudí a donedávna ju beztrestne 
hltali aj špičkoví športovci. Svetová antidopingová agentúra (WADA) však „zázračnú“ 
tabletku obsahujúcu meldónium stopla. Mnohí experti aj laici, najmä v krajinách býva-
lého Sovietskeho zväzu, sa čudovali: veď to nie je doping! Meldónium a všeličo, čo s ním 
súvisí, zaplavilo pred olympiádou v Riu titulky médií na celom svete.

máha k rýchlejšej regenerácii a chráni pred stresom. Aj preto ho pred zaradením medzi zakázané látky 
užívalo mnoho športovcov. Napríklad výskum časopisu British Journal of Sports Medicine odhalil, že 
meldónium bralo počas premiérových Európskych hier v Baku v júni 2015 až 490 športovcov vrátane 
13 medailistov. Podľa organizácie The Sports Integrity Initiative, ktorá vychádzala z údajov WADA, 
bolo vlani, keď ešte meldónium nefigurovalo na čiernej listine, pozitívnych (koncentrácia vyššia ako 
20 nanogramov na mililiter) až 3625 z celkového počtu 58 760 vzoriek testovaných na túto látku. 
V prepočte – 6,2 percenta.
„Meldónium dostalo červenú, lebo sa objavili relevantné dôkazy, že táto látka je v športe zneužívaná 
s úmyslom zvýšenia športového výkonu. Patrí do skupiny S4, čo sú hormóny a metabolické modulá-
tory,“ vysvetlil prezident neziskovej organizácie Slovenská antidopingová akadémia a bývalý riaditeľ 
Antidopingovej agentúry SR Miroslav Motyčík. „Z pohľadu praktickej aplikácie je pravdepodobné, 
že športovci ho zneužívali na zvýšenie dodávky kyslíka do buniek. Meldónium môže pôsobiť ako regu-
látor metabolizmu energie, čím účinne napomáha zvýšeniu výkonnosti. Podľa dostupných informácií 
z klinických štúdií môže v kombinovanej liečbe zlepšiť kvalitu života, záťažovú kapacitu a mechaniz-
my periférnej krvi u pacientov s chronickým srdcovým zlyhávaním.“

Najprv vojaci, potom športovci
Meldóniom „dopovala“ sovietska armáda aj svojich vojakov, najmä pilotov a osádky ponoriek. V ma-
sovom množstve sa použilo v 80. rokoch minulého storočia počas sovietskej invázie do Afganistanu. 
„Aby sovietski vojaci zvládli 20-kilometrové presuny v náročnom teréne vo vysokej nadmorskej výške, 
kde je kyslíka už menej, dostávali meldónium primiešané do stravy, pričom o tom ani len netušili,“ tvr-
dil lekár a šéf vedeckej rady inštitútu organických syntéz Lotyšskej akadémie vied Ivars Kalvinš, ktorý 
meldónium vyvinul v polovici 70. rokov minulého storočia.
Meldónium sa po 1. januári 2016 vyskytovalo najmä vo vzorkách športovcov z niekdajšieho Soviet-
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MELDÓNIUM?

skeho zväzu, najviac z Ruska – spomeňme šorttrekára, majstra sveta na 
1500 m a člena zlatej štafety na 5000 m na ZOH 2014 Semiona Jelistratova, 
svetového rekordéra na 500 m v rýchlokorčuľovaní na klasickom ovále Pavla 
Kuližnikova, krasokorčuliarsku majsterku Európy Jekaterinu Bobrovovú, 
plaveckú hviezdu, štvornásobnú majsterku sveta  Juliu Jefimovovú, gym-
nastu Nikolaja Kuksenkova či boxerského šampióna Alexandra Povetkina. 
Týždeň pred začiatkom hokejových MS hráčov do 18 rokov v americkom 
Grand Forks Rusi dokonca vymenili celý tím, lebo väčšina jeho členov bola 
pozitívna na meldónium...

Slovenská stopa
Do meldóniovej pasce sa však chytili aj iní, dokonca aj dvaja slovenskí 
reprezentanti v grécko-rímskom zápasení. Majster Európy 2012 a bronzový 
z Európskych hier 2015 v Baku István Lévai mal pozitívny test dokonca 
dvakrát: 22. februára v Dánsku a 4. marca na Slovensku. Vo vzorke mal 0,25 
mikrogramu zakázanej látky na mililiter moču.
„Meldónium som užíval preventívne z dôvodu ochrany srdcového svalu. 
Keď som sa dozvedel, že bude zakázané, okamžite som ho prestal užívať,“ 
bránil sa Lévai. „Nie som podvodník a nikdy by som vedome neužil dopin-
govú látku. Nerozumiem, prečo sa aj takmer tri mesiace od posledného užitia 
nachádza v mojom tele. Verím, že sa všetko vysvetlí.“
V čase uzávierky tohto čísla stále nebol známy Lévaiov ďalší osud. Isté však 
je, že pozitívny test na meldónium Lévaiovi definitívne pribuchol dvere na 
ceste na olympiádu do Ria.

POZITÍVNE ÚČINKY MELDÓNIA
6 Znižuje hladinu laktátu a kyseliny 
močovej v krvi
6 Zvyšuje hladinu glykogénu v bun-
kách počas dlhotrvajúceho fyzického 
zaťaženia
6 Zvyšuje vytrvalostné schopnosti 
a aeróbne kapacity športovca
6 Zvyšuje funkčné parametre srdco-
vej aktivity
6 Zvyšuje schopnosť rýchlejšieho 
zotavenia sa po maximálnej a sub-
maximálnej záťaži
6 Aktivuje funkcie centrálneho 
nervového systému a chráni pred 
stresom

Dvadsiateho šiesteho apríla vykázal pozitivitu test ďalšieho nášho zápasní-
ka-klasika Vojtecha Jakusa. Meldónia však mal v tele len 0,085 mikrogramu 
na mililiter. Trestu sa vyhol, lebo namerané hodnoty sa zmestili do toleran-
cie, ktorú s pribúdajúcimi pozitívnymi prípadmi WADA dvakrát upravovala. 
Najskôr na začiatku apríla, keď za „beztrestný“ začala považovať maximálne 
1 mikrogram vo vzorkách odobratých od 1. januára do 29. februára 2016, 
od júla sa táto hodnota zvýšila dokonca na 5 mikrogramov v rozpätí od 1. 
januára do 30. septembra 2016.   
K zmierneniu sankcií za meldóniové prehrešky pristúpila WADA na základe 
tvrdení väčšiny postihnutých, že meldónium vysadili dávno pred 1. januárom 
2016, keď sa ocitlo v zozname zakázaných látok. Antidopingová agentúra 
napokon priznala, že mala málo údajov, ako dlho účinná látka zostáva v 
ľudskom organizme. 
„V prípade meldónia máme málo exaktných vedeckých informácií o trvaní 
vylučovania. Preto by príslušný disciplinárny orgán mal vziať do úvahy aj 
eventualitu, že športovec vysadil meldónium pred 1. januárom 2016, ale bez 
jeho vedomia sa látka stále nachádzala v tele aj po tomto termíne,“ vysvet-
ľovala WADA zavedenie prechodného obdobia, v ktorom tolerovala isté 
hodnoty meldónia v antidopingových vzorkách.

Doping alebo nie?
Slovná prestrelka naprieč svetovými médiami sa strhla aj na tému, či je mel-
dónium doping alebo nie. WADA pred zaradením do zoznamu zakázaných 
látok skúmala jeho účinky, minimálne rok monitorovala aj jeho užívanie 

_ V meldóniovej pasci uviazol 
i ruský tanečný pár Jekaterina Bob-
rovová – Dmitrij Soloviov, 25-ročná 
Moskovčanka mala na januárových 
ME v Bratislave, kde Rusi získali bronz, 
pozitívny test. Napokon však vyviazla 
bez trestu.
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športovcami a prišla k záveru, že meldónium zvyšuje výkon. Preto ho zakázala.
„Skôr než sa WADA rozhodne zaradiť látku na listinu zakázaných, skúma, či pomáha zvýšiť výkonnosť, 
či škodí zdraviu športovca, a či nie je jej užívanie v rozpore s duchom športu. Aby ju zakázali, nesmie 
prejsť cez dva z troch spomenutých testov,“ vysvetlil pre BBC Tom Bassindale, vedec z univerzity Hal-
lam v Sheffielde. Zároveň tvrdí,  že schopnosť meldónia zvýšiť dodávku kyslíka do svalov môže mať 
pozitívny efekt na odolnosť a vytrvalosť: „Liek je promovaný aj ako prípravok, ktorý zlepšuje mentálne 
sústredenie sa a odbúrava externý stres. Má teda istý vplyv na centrálnu nervovú sústavu ako stimulanty, 
napríklad kofeín. Umožňuje i rýchlejšiu regeneráciu po veľkej námahe – napríklad keď hráte v tenise 
viac náročných zápasov za sebou, alebo v cyklistike, kde nasledujú deň po dni ťažké etapy. Určite má 
pozitívny vplyv na vytrvalostné schopnosti.“
Nijaká svetová autorita v oblasti antidopingovej problematiky zaradenie meldónia do zoznamu zakáza-
ných látok zatiaľ verejne nespochybnila. Jeho vynálezca a celý rad odborníkov i „odborníkov“ z krajín 
bývalého Sovietskeho zväzu však tvrdí, že táto látka nie je doping.   
„Vďaka meldóniu sa výkon nezvyšuje! Neexistujú testy, ktoré by to potvrdzovali. Neexistuje nijaký 
dôkaz,“ oponoval vo švédskom denníku Expressen vynálezca meldónia Ivars Kalvinš.  Pre BBC Radio 
5 Live potom ešte šokujúco vyhlásil, že zákaz užívania môže znamenať nárast úmrtí na športoviskách: 
„Športovci, ktorí tento liek brali v minulosti, s ním musia skončiť a nebudú viac chránení. Preparát bol 
na trhu 32 rokov, chránil zdravie ľudí i športovcov. Meldónium nie je doping!“
Lotyšská firma Grindex, ktorá Mildronate obsahujúci meldónium vyrába, vyhlásila, že WADA zaradila 
látku medzi zakázané napriek argumentom a dôkazom, ktoré jej zaslali.
„Na základe dôkladného výskumu je spoločnosť Grindex pevne presvedčená, že meldónium by nemalo 
figurovať v zozname zakázaných látok. To, že sa ocitlo v zozname WADA, nič nemení na skutočnosti, 
že Mildronate je vysoko kvalitný, bezpečný a účinný liek. Až doposiaľ bol dostupný pre každého, kto 
potreboval eliminovať negatívne účinky spôsobené fyzickým a psychicko-emočným preťažením.“
Soptila aj svetová rekordérka v skoku o žrdi Jelena Isinbajevová: „Moja stará mama šesť či sedem rokov 
užíva Mildronate, no nepremenila sa na superbabičku s nadprirodzenými schopnosťami. Už len čakám, 
kedy zaradia na zoznam zakázaných látok aj vitamín C.“ 

Neoblomná WADA
Britský expert Tom Bassindale očakáva, že liek Mildronate obsahujúci meldónium prejde v dôsledku 
súčasnej aféry v Lotyšsku ešte ďalším podrobným testovaním. Aj WADA oznámila, že bude jeho účinky 

ďalej skúmať, ale z listiny zakázaných látok ho 
napriek lobingu Grindexu zatiaľ nestiahne. 
Meldónium je v zozname zakázaných látok pre 
rok 2017 – zverejnili ho 1. októbra –  v skupine 
metabolických modulátorov. 
Šéf lotyšskej farmaceutickej firmy Jurids Bundu-
lis a vynálezca meldónia Ivars Kalvinš sa v sep-
tembri v Montreale stretli s riaditeľom WADA 
pre vedu Olivierom Rabinom a s jeho zástupcom 
Osquelom Barrosom. Snažili sa ich presvedčiť, 
aby agentúra zrušila zákaz užívania meldónia. 
Márne. „Dohodli sme sa na ďalšej spolupráci, 
pričom my sa budeme ďalej usilovať na základe 
vedeckých poznatkov  presvedčiť WADA, aby 
stiahla látku z čiernej listiny,“ tvrdil Bundulis pre 
web lotyšskej verejnoprávnej televízie.
Do debaty ohľadne kontroverznej látky sa v ok-
tóbri zapojil dokonca aj ruský prezident Vladimir 
Putin. Prirodzene, veď väčšina pozitívnych testov 
na meldónium sa týka ruských športovcov. „Celý 
tento príbeh má nejasné pozadie. Všetci dobre po-

„SOVIETSKI VOJACI 
V AFGANISTANE 
DOSTÁVALI MELDÓNIUM 
PRIMIEŠANÉ DO STRAVY, 
PRIČOM O TOM 
ANI LEN NETUŠILI!“ 

IVARS KALVINŠ, vynálezca meldónia 
v polovici 70. rokov minulého storočia

MELDÓNIUM

JASNÝ DOPING, ČI LIEKJASNÝ DOPING, ČI LIEKJASNÝ DOPING, ČI LIEKJASNÝ DOPING, ČI LIEKJASNÝ DOPING, ČI LIEK

_ Slovenský zápasník v grécko-rím-
skom štýle  István Lévai (vpravo), ktorý 

mal antidopingový test pozitívny na 
meldónium až dvakrát, vo víťaznom 

finálovom súboji v kategórii do 60 kg s 
Bulharom Ivom Angelovom na ME

v Belehrade v roku 2012. 
^ Muž, ktorý vymyslel meldónium, 

lotyšský vedec Ivars Kalvinš.

MELDÓNIUM
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známe názor mnohých expertov, že meldónium nezvýhodňuje športovcov, ktorí ho užívajú. V po-
riadku, budeme rešpektovať súčasný stav, avšak je nevyhnutné s vedcami a kolegami z WADA 
definitívne vyriešiť túto záležitosť,“ citovali prezidenta Putina ruské médiá.
Vedenie Svetovej antidopingovej agentúry však trvá na svojom. „Kým sa nejaká látka dostane 
do zoznamu zakázaných, prechádza rozsiahlym, minimálne deväťmesačným procesom preve-
rovania,“ pripomenul generálny riaditeľ WADA Olivier Niggli. Meldónium nebola výnimka. 
Neústupčivý postoj agentúry podporil pre web InsideTheGames.biz i jej zakladajúci prezident 
Dick Pound. Je skalopevne presvedčený, že meldónium užívajú športovci na zvýšenie výkonnos-
ti. A preto má naďalej stopku a ruská tenistka Maria Šarapovová zaň hľadá náhradu.

Čo vymyslí Šarapovová? 
„S mojím lekárskym tímom sa snažíme nájsť za meldónium legálnu alternatívu,“ prezradila bý-
valá svetová jednotka Šarapovová pre Today News. Podľa magazínu Forbes najlepšie zarábajúca 
športovkyňa na svete užívala Mildronate obsahujúce meldónium zo zdravotných dôvodov už od 
roku 2006. Vraj pre nedostatok horčíka, nepravidelný pulz a výskyt cukrovky v rodine. Brala 
ho aj po 1. januári 2016, čo vysvetlila nie veľmi dôveryhodne tým, že si neprečítala e-mail od 
WADA s informáciou o zaradenie meldónia do zoznamu zakázaných látok.
Ruske hrozil štvorročný dištanc, no dostala len polovičný. Šaparapovovej sa však aj dva roky 
zdali priveľa, obrátila sa na Športový arbitrážny súd (CAS) do Lausanne a – uspela! 
Z 24 mesiacov ostalo napokon len 15, lebo vraj hráčku nemožno považovať za zámerne dopujú-
cu. Ruska sa tešila, jej súperky a športový svet len nechápavo krútil hlavou... 6

ŠPORTY NAJVIAC ZASIAHNUTÉ MELDÓNIOM 
V ROKU 2015:
KANOISTIKA 1418 348 24,54%
MODERNÝ PÄŤBOJ   145 34 23,45%
ZÁPASENIE 1460 218 14,93%
VESLOVANIE 1414 207 14,63%
BIATLON                    898 122 13,59%
VZPIERANIE 2586 344 13,30%
CURLING                    112 121             0,71%
TAEKWONDO   593 62 10,45%
DŽUDO                  1481 152 10,26%
HOKEJ                  1438 141    9,80% 
 
Vysvetlivky: 
V prvom stĺpci je športové odvetvie, v druhom 
počet analyzovaných súťažných a mimosú-
tažných vzoriek v roku 2015, v treťom počet 
vzoriek, v ktorých bolo viac ako 20 nanogramov 
(0,02 mikrogramu) meldónia na mililiter, 
a vo štvrtom percento pozitívnych vzoriek. 
Zdroj: WADA a The Sports Integrity Initiative.
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_ Toto je nenápadná biela škatuľka s ružovým nápi-
som, ktorá spôsobila v roku riodejaneirskej olympiády 
toľko rozruchu vo svete športu. 
t Najväčšia „ryba“, ktorá uviazla v meldóniovej 
sieti, bola bývalá ženská svetová tenisová jednotka 
a strieborná v dvojhre na OH 2012 v Londýne Maria 
Šarapovová

MELDÓNIUMMELDÓNIUM
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ZA ÚČASŤ 
NA OLYMPIÁDE 

TENISTI 
NEDOSTÁVAJÚ 

BODY DO REBRÍČKA 
ANI PENIAZE, MNOHÍ 

JU IGNORUJÚ

Ladislav Antal | foto: Ján Súkup, TASR/AP

Pri pohľade na účasť hráčov zo svetovej špičky na 
olympijských turnajoch sa vynárajú paralely medzi 
Soulom 1988 a Riom de Janeiro 2016.
V metropole Kórejskej republiky pri návrate tenisu 
do programu OH po 64 rokoch chýbalo sedem hráčov 
z mužskej singlovej Top ten, v Riu absentovalo deväť 
členov elitnej dvadsiatky. Pod neúčasť popredných 
hráčov v Soule sa výrazne podpísal fakt, že vtedajší 
mužský okruh Grand Prix v čase konania hier organi-
zoval päť profesionálnych podujatí. Ale prečo chýbalo 
toľko špičkových tenistov na juhoamerickej pôde? 
Obavy z vírusu zika uviedli ako dôvod neúčasti v Riu 
najlepší slovenský singlista Martin Kližan, Čech Tomáš 
Berdych, Kanaďan Miloš Raonič, Rumunka Simona 
Halepová, Češka Karolína Plíšková či americkí debloví 
špecialisti Bob a Mike Bryanovci. Slovenskú ženskú 
jednotku Dominiku Cibulkovú vyradilo z účasti v Riu 
zranenie päty. Federer pre pretrvávajúce problémy s 
kolenom predčasne ukončil sezónu a z turnaja sa pre 
zranenie odhlásil aj jeho krajan Stan Wawrinka.
V Riu chýbali aj dvaja najlepší Austrálčania Bernard 
Tomic a Nick Kyrgios. Juhoafričan Kevin Anderson 
nesplnil kritéria o počte daviscupových štartov v danom 
období, Španiel Feliciano Lopez dal zasa prednosť štartu 
na turnaji ATP v Mexiku. Viacerým hráčom nevoňalo, že 
na rozdiel od OH 2000 v Sydney, OH 2004 v Aténach, 
OH 2008 v Pekingu a OH 2012 v Londýne nedostanú 
žiadne body do svetového rebríčka, pretože nedošlo 
k dohode medzi Medzinárodnou tenisovou federáciou 
(ITF) a Asociáciou tenisových profesionálov (ATP).

Komu chýbajú body?
V kuloároch sa čoraz častejšie polemizuje o postavení tenisu v olympijskej rodine. Talento-
vaný Rakúšan Dominic Thiem sa nechal počuť, že pre neho sú „skutočnými" olympijskými 
športmi atletika a plávanie. Podobný názor ako semifinalista tohtoročného Roland Garros 
prezentovala aj Talianka Roberta Vinciová. „Ak sa vám v mysli vybaví jeden veľký teni-
sový turnaj, je to buď Wimbledon, Roland Garros alebo iný grandslam. Ak ste plavec, tak 
olympiáda je pre vás neuveriteľné podujatie,“ myslí si vlaňajšia finalistka US Open. Lotyš 

TENIS A PÄŤ 
KRUHOV
VYDARENÉ MANŽELSTVO?
Jedni pripisujú olympiáde rovnaký význam ako 
grandslamovým turnajom a olympijské zlato má 
pre nich takú istú cenu ako titul z podujatí veľkej 
štvorky. Iní tvrdia, že tenis nezapadol do olympijskej 
rodiny, chýba mu tradícia a súťaž pod piatimi 
kruhmi dokonca prirovnávajú k turistike.

O L Y M P I Á D Y T E N I SA

Najúspešnejší tenista histórie Švajčiar Roger Federer 
má olympijské zlato zo štvorhry z Pekingu 2008. 
Keby sa nezranil, v Riu by sa určite pokúsil získať 
vytúžený triumf aj vo dvojhre. V Londýne 2012 prehral 
vo finále s Britom Murrayom.
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TENIS A PÄŤ 
KRUHOV.TENIS A PÄŤ TENIS A PÄŤ TENIS A PÄŤ TENIS A PÄŤ 
KRUHOV.TENIS A PÄŤ KRUHOV.KRUHOV.KRUHOV.KRUHOV.KRUHOV.Ernests Gulbis dokonca prirovnal olympiádu 

k turistike. „Na olympiáde sa nerozdávajú 
žiadne body ani peniaze. Účasť na tomto tur-
naji je niečo ako tenisová dovolenka."
Američan John Isner priznal, že zrušenie 
bodov bol hlavný faktor, pre ktorý sa rozhodol 
necestovať do Ria. Američan uprednostnil 
turnaj ATP v Atlante, ktorý trikrát za sebou vy-
hral. „Olympiáda nie je o peniazoch, ale to, že 
tenisti nezískajú body, je pre mňa neprípustné. 
Po oznámení môjho rozhodnutia som sa stretol 
s mnohými negatívnymi reakciami. Hovorili 
mi, že nie som dostatočný patriot, no ja si to 
nemyslím. Aj takí špičkoví americkí hráči, ako 
boli Andy Roddick s Mardym Fishom, v mi-
nulosti vynechali olympijské turnaje. Nikto ich 
pritom neobviňoval, že nemajú národné cítenie 
a nechcú reprezentovať svoju krajinu,“ uviedol 
rozhorčený Isner pre americké médiá.

Pre Djokoviča či Nadala 
je olympiáda výnimočná 
Aj líder mužského svetováho rebríčka Srb 
Novak Djokovič bol sklamaný, že ITF a ATP 
nedospeli k dohode a hráči nezískajú žiad-
ne body, o neúčasti v Riu však neuvažoval. 
„Určite by som privítal, ak by tenisti získali za 
výsledky v Riu body. Ak mám byť úprimný, 
nevidím dôvod, prečo by to tak nemalo byť. 
Na olympiáde sa zúčastnia najlepší svetoví 
hráči. Je to ako piaty grandslam. Prikladáme 
tomuto podujatiu veľkú dôležitosť, keďže 
olympiáda sa uskutoční len raz za štyri roky.“
Turnaj v Riu potvrdil, že olympiáda má pre 
„Noleho“ veľký význam. Po nečakanej prehre 
s Argentínčanom Juanom Martinom del 
Potrom v 1. kole dvojhry Djokovič nedokázal 
potlačiť emócie a v mixzóne sa rozplakal. 
Sklamanie bolo veľké, opäť totiž nezískal 
vytúžené olympijské zlato, ktoré mu chýba 
v jeho zbierke úspechov.
Pre Brita Andyho Murrayho, ktorý v Riu ako 
prvý hráč v histórii obhájil titul vo dvojhre, 
body na olympiáde nikdy neboli až také 
podstatné. „Nechápem, prečo niektorí hráči 
nechcú štartovať na olympiáde. Ani v Daviso-
vom pohári sa už neudeľujú body do rebríčka 
a myslím si, že je to úplne v poriadku. Tímová 
súťaž je totiž niečo iné ako individuálny 
turnaj, na ktorom hráte za seba. Niekedy sú 
proste iné dôvody na to, prečo hráte tenis, 
ako honba za bodmi,“ demonštroval Murray 
rešpekt k olympijskej myšlienke.       
Aj pre ďalšieho hviezdneho hráča, Španiela 
Rafaela Nadala, je olympiáda dlhé roky srdco-
vá záležitosť. K zlatu z OH v Pekingu, ktoré 
výrazne prispeli k popularizácii a rozmachu 
tenisu na ázijskom kontinente, pridal v Riu 
najcennejší kov vo štvorhre po boku Marca 
Lopeza. „Bol to pre mňa mimoriadne dôležitý 
turnaj, najmä po problémoch so zápästím, 

ktoré ma sprevádzali počas sezóny. Nemal som veľa času na prípravu, o to viac si cením, čo som 
v Riu dosiahol. Získať olympijské zlato po boku môjho krajana a jedného z najlepších kamarátov, 
to bolo niečo veľmi výnimočné. Nikdy na to nezabudnem,“ zdôraznil deväťnásobný víťaz Roland 
Garros.

Mečíř inšpiroval Hantuchovú
Tenis bol súčasťou olympijských hier od ich znovuobnovenia v roku 1896 až do roku 1924, keď 
ho vyradili. Potom sa objavil na OH 1968 a OH 1984 ako ukážkový šport. 
Do rodiny olympijských športov sa vrátil na OH 1988 v Soule, kde si vybojoval zlato vo dvojhre 
bojnický rodák Miloslav Mečíř. K titulu olympijského šampióna pridal aj bronz v štvorhre, kde 
nastúpil s Milanom Šrejberom. 
Mečíř aj po rokoch tvrdí, že by zlato zo Soulu nevymenil za žiadnu grandslamovú trofej, aj keď 

s Pre Španiela Rafaela Nadala (vpravo), ktorý po zlate z Pekingu 2008 pridal v Riu 2016 ďalšie zo štvorhry 
s krajanom Marcom Lopezom, je olympiáda výnimočná.

je olympiáda výnimočná
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Práve Mečířov olympijský triumf priviedol k 
tenisu vtedy päťročnú Danielu Hantuchovú. 
Popradská rodáčka štartovala na troch olym-
pijských turnajoch, v Aténach 2004, Pekingu 
2008 a Londýne 2012. Najďalej – do 3. kola 
– sa dostala pred štyrmi rokmi na wimbledon-
skej tráve.
„Olympijské hry majú v mojom srdci špeciálne 
miesto. Keď Miloš získal singlové zlato v So-
ule, začala som snívať o tom, že aj ja budem 
jedného dňa môcť reprezentovať Slovensko na 
OH. Som vďačná, že sa mi to trikrát podarilo. 
Olympiádu som vždy prežívala intenzívnej-
šie než grandslamový turnaj. Bola pre mňa 
dôležitejšia a cennejšia aj zriedkavosťou 
periódy štyroch rokov, na každý zápas som 
sa tešila. Špeciálny náboj mal pre mňa najmä 
olympijský turnaj vo Wimbledone, ktorý sa 
hral na mojej obľúbenej tráve. Hoci v hľadisku 
bolo menej divákov ako počas grandslamu, 
nevšímala som si to. Hlavne, že tam bol Miloš. 
Po osemfinálovej prehre s Caroline Wozniac-

zaň nedostal body ani prémie. 
„Štartovať pod piatimi kruhmi je sen každého 
športovca. Bol som sklamaný, keď sme ne-
mohli ísť na OH 1984 v Los Angeles, kde bol 
tenis ako exhibičný šport. Krajiny východného 
bloku totiž olympiádu bojkotovali. Po prícho-
de do Soulu sa ma zmocnila eufória. Zoznámil 
som sa s ostatnými športovcami, navzájom 
sme sa povzbudzovali. Zlatý finiš Jozefa Pribi-
linca v chôdzi na 20 km bol pre mňa správny 
stimul. Jeho úspech ma veľmi povzbudil pred 
náročným semifinále proti Švédovi Stefanovi 
Edbergovi, s ktorým som v tom roku prehral 
v Davisovom pohári i vo Wimbledone. Jožko 
ukázal, že aj na olympiáde sa dá dosiahnuť na 
tie najvyššie méty. Pozerali sme záver cho-
deckej súťaže v klubovni a keď vchádzal na 
štadión, človek cítil emócie a tlačili sa mu slzy 
do očí. Potom nám všetkým ukázal medailu, 
čo ma ešte viac inšpirovalo. Hoci nepoznám, 
ako chutí víťazstvo trebárs vo Wimbledone, 
olympijské zlato by som zaň nevymenil.“ 

ITF VERZUS ATP. O ČO SPORE IDE?
Trenice medzi ITF a ATP sa vyhrotili rok pred 
olympiádou v Riu. Novozvolený prezident Me-
dzinárodnej tenisovej federácie (ITF) Američan 
David Haggerty po svojom nástupe do funkcie 
deklaroval, že keď sa nepodarí spory medzi 
oboma organizáciami urovnať, body do muž-
ského svetového rebríčka v Riu neudelia.
Pôvodnú dohodu o ich prideľovaní podpísali 
1. júna 2011 a realizovali ju na londýnskej olym-
piáde, pričom pred OH 2016 ju mali obnoviť. 
Vedenie ITF však odmietlo zaplatiť kompenzá-
ciu turnajom ATP, ktoré sa konali počas hier v 
Riu, na ktorých nebudú štartovať účastníci OH 
2016. Išlo predovšetkým o menšie antukové 
podujatia. V reakcii na to ATP odmietla obnoviť 
dohodu o prideľovaní bodov.
Prezident hráčskej rady ATP Eric Butorac 
priznal, že kameňom úrazu bola neochota ITF 
platiť. „Bolo logické, že ITF pomáhala s finanč-
nými kompenzáciami, pretože zarába na našich 
hráčoch veľké peniaze a výrazne narušuje chod 
celej ATP Tour. Necelý rok pred olympiádou 
v Riu nám vedenie ITF oznámilo, že žiadne kom-
penzácie pre menšie turnaje neposkytne a že 
je im jedno, či hráči dostanú body do rebríčka 
alebo nie,“ uviedol americký deblový špecialista 
v rozhovore pre denník New York Times.
ITF prostredníctvom svojho hovorcu Nicka Imi-
sona deklarovala, že robila všetko pre to, aby aj 
v Riu hráči dostali body do rebríčka. „Olympij-
ský turnaj patrí medzi najvýznamnejšie tenisové 
podujatia na svete a bolo by vhodné, keby sa 
hráčom za účasť na OH udeľovali body. Sme 
však presvedčení, že možnosť reprezentovať 
svoju krajinu je pre všetkých športovcov veľká 
časť a olympijská medaila je pre nich veľké 
lákadlo,“ znelo stanovisko strešnej organizácie 
svetového tenisu.“   
Ženská tenisová asociácia WTA sa síce nedo-
stala do konfliktu s ITF, no podobne ako ATP sa 
rozhodla, že v tomto olympijskom cykle (2012 
– 2016) neudelí za účasť na hrách žiadne body 
do rebríčka. 

TENIS A PÄŤ

O L Y M P I Á D Y T E N I SA

_ Pre Danielu Hantuchovú 
je olympiáda nadovšetko.
^ Olympijský šampión za Soulu 1988 
Miloš Mečíř nedá na olympiádu dopustiť.
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kou som sa neubránila slzám. Veľmi som totiž 
túžila získať medailu pred očami môjho hrdinu 
z detstva,“ vyznala sa bývalá svetová päťka 
a víťazka Pohára federácie z roku 2002.

Pre Agassiho jednotka, 
pre Kukala číslo tri
Viacero popredných svetových hráčov malo 
k olympiáde spočiatku vlažný vzťah, no 
postupne sa u nich dostala na popredné miesto. 
Američan Andre Agassi, olympijský šampión 
z Atlanty 1996, v rozhovore pre britský The 
Telegraph priznal. „Ak by som mal teraz 
siahnuť do mojej zbierky a vybrať si medzi 
grandslamovými trofejami a olympijským 
zlatom, priklonil by som sa k najcennejšie-
mu kovu z Atlanty. Na vlastnej koži som sa 
presvedčil, že olympiáda je niečo výnimočné, 
tento sviatok svetového športu zďaleka nie je 
iba o tenise. Keď ste v olympijskom prostredí 
a vidíte všetkých športovcov, ktorí bojujú ako 
život, naplno si uvedomíte, aké je to jedinečné 
byť olympijský víťaz.“
Pre štvornásobnú olympijskú šampiónku 
Američanku Venus Williamsovú majú zlaté 
medaily väčšiu hodnotu ako prémie zarobené 
na iných turnajoch. „Najpyšnejšia som vždy 
bola, keď so mnou po olympijskom triumfe 
robili priamo na kurte pozápasové interview 

a keď mi potom zavesili na krk najcennejšiu medailu. Nechápem, prečo v súvislosti s olympiádou 
všetci toľko hovoria o bodoch. Kto ich potrebuje, keď hráte o zlatú medailu?“ 
Má pre tenistu väčšiu hodnotu olympijská medaila alebo grandslamový titul? Bývalá slovenská 
fedcupová reprezentantka Karina Habšudová-Cíleková v tom má jasno: „Pre väčšinu hráčov sú 
OH v hierarchii až na piatom mieste za štyrmi grandslamovými turnajmi. Titul z podujatí veľkej 
štvorky si cenia viac ako olympijské zlato. Olympiáda pre tenistov jednoducho nie je hlavný 
vrchol ako pre plavcov či atlétov. Nezmenilo sa to ani vtedy, keď sa za účasť pod piatimi kruhmi 
udeľovali body.“
Aj podľa slov bývalého československého reprezentanta Jana Kukala olympiáda pre tenistov nie je 
hlavná priorita. „Pre väčšinu hráčov sú na prvom mieste grandslamové turnaje. Za nimi nasledujú 
tímové súťaže Davisov pohár a Pohár federácie, ktoré majú štatút MS družstiev. Až potom je olym-
piáda, ktorá nie je pre hráčov hlavný vrchol. Aj preto v Riu chýbalo toľko hráčov zo svetovej špičky. 
Svoju úlohu zohralo určite aj zrušenie bodov. Na predchádzajúcich štyroch olympiádach ich hráči 
dostávali, no teraz nie. Mnohí hráči to pociťovali ako krivdu, že ich výkony na olympijskom turnaji 
nebudú patrične ohodnotené, preto dali radšej prednosť štartu na turnajoch ATP, na ktorých si mohli 
vylepšiť renking,“ uviedol kapitán víťazného česko-slovenského fedcupového tímu z roku 1983.
Prezident Slovenského tenisového zväzu Tibor Macko je, naopak, presvedčený o tom, že špičkoví 
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s Vo finále mužskej dvojhry sa na OH v Riu de Janeiro stretli dvaja hráči absolútnej svetovej špičky. 
Brit Andy Murray (vľavo) zdolal Argentínčana Juana Martína Del Potra a ako prvý tenista v histórii OH 
obhájil zlato.
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HRBATÝ: ĽUTUJEM, 
ŽE SOM CHÝBAL V ATLANTE

  Aké postavenie mala olympiáda v tenisovej hierarchi počas vašej aktívnej kariéry 
a ako ju vnímajú hráči v súčasnosti?  
Až do OH 2000 v Sydney brali hráči olympiádu skôr ako exhibíciu. Všetko sa zmenilo, keď aj na 
olympiádu začali chodiť špičkoví hráči – Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovič či Andy 
Roddick a tenisti začali dostávať body do rebríčka. Ak by som mal možnosť, išiel by na každú 
olympiádu. Dodnes ľutujem, že som nemohol byť v Atlante. Neodmietol by som ani cestu do 
Ria, ak by mi ponúkli miesto v tenisovej časti slovenskej výpravy.

  Boli ste na troch olympiádach, aký je váš najsilnejší zážitok?
Každá olympiáda mi priniesla veľké zážitky, nielen tenisové. Kupoval som si vstupenky aj na iné 
športy. Jeden s najsilnejších zážitkov sa mi spája s Pekingom. Sedeli sme na obede v obrovskej 
sále pre tisíce športovcov, keď do nej vstúpil Federer. Roger je taký fenomén, že sa k nemu hneď 
všetci nahrnuli. Začal rozdávať autogramy, podpisoval desať minút, pätnásť, dvadsať, tridsať. 
Potom povedal, že bude pokračovať, len sa musí ísť najesť. Všetci čakali v reštaurácii a keď 
venoval posledný podpis, celý stan mu pripravil standing ovations. Bolo niečo úžasné sledovať, 
ako ďalší športovci obdivujú Rogera. Bol to dôkaz toho, že tenis je mimoriadne populárny.

  Pred OH 2016 v Riu de Janeiro však veľa popredných hráčov akoby stratilo záujem o olympiádu. 
Je pravda, že olympijský turnaj v Riu poznačila neúčasť mnohých hviezd, pre niektorých hráčov 
to bolo možno od ruky. Každý sa musí rozhodnúť sám a potom za to niesť zodpovednosť. Týka 
sa to aj Martina Kližana, ktorý odôvodnil svoju neúčasť v Riu obavami z vírusu zika, no našli sa 
ľudia, ktorí to vnímali ako výhovorku, aby nemusel cestovať do Brazílie. Najsilnejšie obsadený 
v histórii bol olympijský turnaj v Londýne. Každý tam chcel ísť, lebo sa hralo na posvätnej tráve 
All England Clubu a bola to vec prestíže.

  Na OH v Sydney, v Aténach, v Pekingu i v Londýne dostávali hráči body do rebríčka. 
V Riu sa však neudeľovali..
Z môjho pohľadu je škoda, že zrušili body do rebríčka, dosť ma to prekvapilo. Pre hráčov bolo 
príjemné, že dostávali body, nikoho to nič nestálo a bola to určitá extra motivácia, pretože si 
mohli vylepšiť renking.

Dlhoročný líder slovenského daviscupového tímu Dominik Hrbatý tvrdí, 
že postoj hráčov k OH sa postupne menil.

hráči prikladajú olympiáde väčší význam ako 
v minulosti. „Olympijské turnaje v Londýne 
a v Riu mali vysokú kvalitu a finálové zápasy 
ženskej i mužskej dvojhry boli skvelou rekla-
mou na tenis. Monica Puigová vybojovala v Riu 
pre Portoriko historicky prvé olympjské zlato 
v strhujúcom finále proti Nemke Angelique 
Kerberovej, ktorá sa po US Open stala novou 
svetovou jednotkou. Výbornú úroveň malo aj 
vyvrcholenie mužského singla medzi Murraym 
a Del Potrom, ktorý sa po sérii zranení dokázal 
obdivuhodne vrátiť medzi elitu. Obaja nechali 
na kurte všetko, ako keby hrali o grandsla-
mový titul. Mrzí ma, že pred OH v Riu prišlo 
k prehĺbeniu sporov medzi ITF a ATP, ktoré 
sa nepodarilo včas vyriešiť. Neustále pripo-
mienkujeme, že aj na olympiáde by hráči mali 
byť bodovo ohodnotení. Verím, že o štyri roky 
v Tokiu príde k náprave a tenisti opäť dostanú 
body do rebríčka, rovnako ako to bolo v Syd-
ney, Aténach, Pekingu a Londýne. Určite by 
to prispelo k zvýšeniu atraktivity turnaja a na 
olympiáde by štartovalo viac špičkových hráčov 
ako v Riu.“ 6
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KRUHOV._ Trojnásobný olympionik Dominik Hrbatý 

by cestu na OH nikdy neodmietol.
t Nečakaná víťazka ženskej dvojhry v Riu 
Portoričanka Monica Puigová. Vo finale zdolala 
koncoročnú svetovú jednotku Nemku Kerberovú.
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Rudolf Ševčík | foto: TASR/AP, Slovenský zväz karate

Krátko pred začiatkom olympijských hier 
v brazílskom Riu oznámil Medzinárodný 
olympijský výbor, že o štyri roky v Tokiu 
pribudne do programu päť nových špor-
tov. Šancu dostali bejzbal a softbal, ktoré sa 
uchádzali o návrat na olympijské hry spo-
ločne, a ďalej karate, skejtbording, surfova-
nie a športové lezenie.

V PROGRAME OH 2020 V TOKIU 
JEDEN OLYMPIJSKÝ NÁVRAT A ŠTYRI ÚPLNÉ NOVINKY

OLYMPIJSKÁ ŠANCA 
                                    PRE NOVÁČIKOV

Pripomeňme si najprv základné fakty – v nových športoch bude celkovo 
18 disciplín a 474 športovcov. Počet mužov a žien bude vyrovnaný okrem 
kombinácie bejzbalu a softbalu, keďže bejzbalové tímy majú 24 hráčov, 
kým softbalové družstvá tvorí 15 hráčok. Pre všetky ostatné športy je dôle-
žitá informácia, že pätica nováčikov im neukrojí z kvót. 
Pre nové športy zase rozhodnutie MOV nie je žiadnou definitívou. Po 
Tokiu sa ich pozícia bude prehodnocovať. 
Výber piatich nových športov je súčasťou Agendy 2020, ktorá jednak dáva 
organizátorom jednotlivých hier väčšiu flexibilitu pri výbere športov a zá-
roveň má prispieť k tomu, aby bol program hier viac zameraný na mládež 
a mestské prostredie. 
„Chceme priblížiť šport mládeži. Pri toľkých možnostiach, ktoré mladí ľu-
dia majú, nemôžeme už viac očakávať, že automaticky prídu k nám. Týchto 
päť športov je inovatívnou kombináciou osvedčených a rozvíjajúcich sa, 
na mládež zameraných športov, ktoré sú v Japonsku obľúbené a prispejú 
k odkazu tokijských hier,“ povedal po oznámení rozhodnutia MOV jeho 
prezident Thomas Bach.

Návrat a víťazstvo tradície
Reakcie na zaradenie práve týchto piatich športov boli rôzne, a to nielen 
v širokej športovej verejnosti, ale aj v jednotlivých športových komunitách, 
ktorých sa tento verdikt týka.

Bejzbal a softbal sú špecifické tým, že z programu olympijských hier po 
Pekingu vypadli. Po absencii v Londýne a Riu dostanú novú šancu v Tokiu. 
Vzhľadom na obľúbenosť týchto športov v Japonsku je pravdepodobné, 
že divácky záujem bude veľký. Ani to im však nemusí zabezpečiť dlhú 
olympijskú životnosť. 
Veľkú šancu zostať v programe majú, ak sa olympijské hry v roku 2024 
uskutočnia v Los Angeles. Američania by si svoj národný šport isto nene-
chali vziať. Ak však dostane prednosť niektoré z európskych miest (čiže 
Paríž alebo Budapešť), olympijský comeback bejzbalu (a softbalu) môže 
byť krátky, obzvlášť ak pretrvá nechuť najvyššej americkej súťaže MLB 
púšťať najlepších svetových hráčov na OH a podrobovať ich dopingovým 
testom.
Príchod karate na olympijskú scénu vyzerá takmer ako historická nevy-
hnutnosť. Je to šport s dlhou tradíciou, ktorý je navyše rozšírený po celom 
svete. Svetová federácia karate (WKF) má 192 členov, čiže takmer toľko 
ako OSN, a pred niekoľkými rokmi tvrdila, že karate sa na svete venuje sto 
miliónov ľudí, z toho desať miliónov súťažne. Iné údaje hovoria o päťde-
siatich miliónoch. Ak by to však aj bola aj desatina z tohto čísla, stále je 
to číslo, ktoré môžu karatistom závidieť mnohé iné dlhodobo etablované 
olympijské športy.
Karatistický olympijský sen trval od 70. rokov, keď s myšlienkou dostať 
sa pod päť kruhov prišiel vtedajší šéf jednej z karatistických organizácií 
WUKO Jacques Delcourt. Práve rozpoltenosť rôznych medzinárodných or-
ganizácií bola najväčšou prekážkou pre to, aby sa karate stalo olympijským 
športom. MOV totiž uznáva v každom športe len jednu strešnú organizá-
ciu. V karate síce dodnes existuje viacero federácií, ale MOV uznáva tú 
najväčšiu WKF. 
Karatisti boli veľmi sklamaní, keď ich šport nezaradili do programu hier 
v Riu. Vtedy MOV uprednostnil golf a sedmičkové ragby. V konečnom dô-
sledku je však symbolické, že olympijskú premiéru bude mať v krajine, kde 
sa zrodilo. Aj ďalší tradičný japonský šport – džudo – sa prvý raz objavil na 
olympijských hrách v Tokiu 1964 a dnes je už neodmysliteľnou súčasťou 
ich programu.
 
Životný štýl alebo šport?
Rozporuplné boli reakcie na zaradenie ďalších troch športov – surfovania, 
skejtbordingu a športového lezenia. MOV v nich vidí čerstvý vietor, ktorý 
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má pritiahnuť predovšetkým mestskú mládež. Sú to športy, s ktorými 
vyrastali alebo vyrastajú milióny ľudí po celom svete. Majú v sebe náboj 
akčnosti, trocha adrenalínu a možno aj istého rebelantstva. A nezanedbateľ-
ný faktor je aj to, že sa v nich točí veľa peňazí.
Ako v článku na portáli Conversation pripomína Michail Batujev, odborník 
na športový manažment z Northumbrijskej univerzity v Newcastli, naprí-
klad z príchodu skejtbordingu budú mať isto radosť televízie aj sponzori 
zo Severnej Ameriky. Podľa odhadov sa tam tomuto športu venuje štrnásť 
miliónov ľudí a ďalšie milióny hrajú skejtbordové počítačové hry.
Batujev však upozorňuje, že ani samotní športovci nie sú jednotní v tom, 
či by ich športy mali patriť na olympijské hry. Mnohí sa obávajú, že prísne 
olympijské pravidlá im takpovediac ukradnú dušu. Aj preto sa objavili 
vo všetkých troch športoch petície proti ich zaradeniu do olympijského 
programu.
K zaujímavým výsledkom sa dopracovali novozélandské sociologičky Hol-
ly Thorpeová a Belinda Wheatonová, ktoré vo výskume pre MOV zistili, 
že vo všetkých troch „akčných“ športoch sú rôzne frakcie. „Existuje jadro 
prevažne mužov vo veku 25 až 50 rokov, ktorí pravdepodobne hovoria, že 
to je zapredanie ich športu, obzvlášť v surfovaní a skejtbordingu,“ povedala 
Wheatonová pre NZ Herald. 
Zároveň však zistila, že mladí skejtbordisti vítajú možnosť súťažiť na OH. 
Vzhľadom na generačné rozdiely už svoj šport menej vnímajú ako prejav 
akejsi alternatívnej kultúry v porovnaní s „otcami zakladateľmi“. 
Thorpeová a Wheatonová zdôrazňujú potrebu zamerať sa na mladú generá-
ciu, keďže priemerný vek diváka sledujúceho olympijské hry je 55 rokov. 
Ak si MOV nepodchytí mladých športových fanúšikov, môže to mať vážne 
následky z hľadiska prestíže a sledovanosti olympijských hier, a teda aj 
príjmov z predaja vysielacích a reklamných práv.     
Dôležitú úlohu v tom, ako sa nové športy uchytia, môže mať aj hlas legiend 
jednotlivých odvetví. Aj ľudia, ktorí o surfovaní alebo skejtbordingu neve-
dia skoro nič, už zrejme počuli mená Kelly Slater a Tony Hawk. A práve 
oni sa zasadzovali za to, aby sa ich športy dostali na olympijské hry. 
Naopak legendárny surfer Corky Carroll, považovaný za prvého profesi-
onála v tomto športe, povedal, že surfovanie je príliš cool na to, aby bolo 
na olympiáde. Mnohí surfisti, skejtbordisti a lezci zase nepovažujú svoju 
pohybovú aktivitu za šport, ale za životný štýl a súťaženie im je proti srsti. 
Práve oni majú pocit, že zaradením sa medzi olympijské športy sa stávajú 
komerčnými, prichádzajú o svoju osobitosť, voľnosť, nezviazanosť pra-
vidlami – a peniazmi.
Oponenti zvonka si zase myslia, že surfovanie, skejtbording a lezenie nie 
sú seriózne športy, ale zábavka pre tínedžerov, ktorá nemá na olympijských 
hrách čo hľadať. Podobne ako snowbording či akrobatické lyžovanie. Zdá 
sa, že súboj medzi tradicionalistami a modernizátormi sa len tak skoro 
neskončí.

Kto čaká na svoju šancu
Keďže pätica nových športov má istotu len na hry v Tokiu, mnohé ďalšie 
si robia nádeje, že by na ne mohol prísť rad v roku 2024. Čisto teoreticky 
by najväčšiu šancu mala mať trojica, ktorá sa ocitla v užšom osemčlen-
nom výbere pre olympiádu v Tokiu, čiže bowling (do tej istej federácie 
patria aj kolky, čiže je možné, že by si disciplíny podelili), squash a wu šu. 
Vzhľadom na už pomerne vysoký počet bojových športov v olympijskom 
programe má asi najhoršiu pozíciu wu šu.
Samozrejme, budúci vývoj bude závisieť od viacerých faktorov. Tým 
prvým je, či niektorý z nových športov „vybuchne“ natoľko, že ho hneď po 
prvom pokuse nahradia iným. Tým druhým bude dejisko OH 2024. 
Ak vyhrá americké Los Angeles, do zmien sa zrejme priveľmi hrnúť 
nebude. Bejzbal a softbal, ako aj tri akčné športy, sú v Amerike populárne 
a USA majú v nich aj slušné medailové nádeje. Ktovie, či by si trúfli vyra-
diť celosvetovo rozšírené karate. Ak áno, kandidátmi na jeho nahradenie by 
boli zrejme americký futbal a bowling. Nedá sa však vylúčiť ani možnosť, 
že by americký futbal nahradil sedmičkové ragby.

Menej čitateľné by boli zámery európskych kandidátov. Paríž v minulosti 
naznačil, že by uvažoval o zaradení kriketu, čo je pomerne prekvapivé, pre-
tože Francúzi vo svetovom krikete nič neznamenajú. Z ich pohľadu by oveľa 
väčšiu logiku malo zaradenie boules, čiže petangu, boules lyonnaise a raffy. 
V Európe je pomerne populárny a známy aj squash, takže ten by mohol 
mať šancu v Paríži aj v Budapešti. Vzhľadom na obľúbenosť kolkov 
v strednej Európe by ich priaznivci asi najviac uvítali, keby sa hry konali 
v Budapešti. Z diváckeho hľadiska by mohlo byť lákadlom napríklad 
frisbee. A hitom by nepochybne bol plážový futbal, nech už by sa hry 
konali kdekoľvek. Nie je to síce samostatný šport, ale mohol by sa vtesnať 
do kvóty pre futbalistov, ktorých súboje na olympiáde sú aj tak na okraji 
záujmu. 6
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Ľubomír Souček | Foto: POCOG, Tomáš Žampa, TASR/AP

Zatiaľ čo počasie v subtropickom Soči aj v horskej červenej Poľane počas ZOH 2014 často pripo-
mínalo letné hry, Pjongčang sľubuje mrazy. ZOH sa uskutočnia 9. – 25. februára 2018. Vo februári v 
olympijskom meste priemerná teplota zvyčajne dosahuje mínus 5,5 stupňa.

Suverénne víťazstvo
Pjongčang som navštívil už pred 13 rokmi – krátko pred vyvrcholením súboja o ZOH 2010. Pre svet 
bolo toto mesto v hornatej provincii Gangwon, jedinej na zemeguli ležiacej na území dvoch krajín 
(jej menšia časť je totiž súčasťou komunistickej KĽDR), v tom čase veľkou neznámou. O to viac ma 
prekvapila vyspelá lyžiarska infraštruktúra, ktorú v regióne už vtedy mali. A takisto aj obrovská túžba 
krajiny i provincie (hybnou silou opakovaných kandidatúr bol dlhoročný guvernér Gangwonu Kim 
Džin-sun, ktorý sa pre olympijské hry nadchol pri návšteve ZOH 1998 v japonskom Nagane) hostiť 
ZOH. Pre mamutie kórejské firmy na čele so Samsungom je olympiáda tiež priorita. Aj podpora 
obyvateľstva v regióne aj v krajine bola i je obrovská, čo nie je práve zvyčajné.
V hlasovaní členov Medzinárodného olympijského výboru (MOV) v Prahe v júli 2003 Pjongčang 
podľahol kanadskému Vancouvru len o tri hlasy. Po počiatočnom sklamaní Juhokórejčania rýchlo 
nadviazali na predchádzajúcu tvrdú prácu a pokračovali vo výstavbe športovísk i dopravných komu-
nikácií v regióne.
O štyri roky neskôr na zasadnutí MOV v Guatemala City v súboji o ZOH 2014 znovu prehrali tesne – 
tentoraz o štyri hlasy s ruským Soči.
Keď Pjongčang zakrátko oznámil tretiu kandidatúru v sérii, bolo zrejmé, že s ďalším pokusom už 
musí uspieť. Najmä keď medzičasom v regióne zorganizovali aj viacero vrcholných podujatí. Naprí-
klad majstrovstvá sveta 2008 v najúspešnejšom juhokórejskom športe – šort treku. O rok neskôr tam 
boli MS v biatlone, na ktorých získala striebro naša Anastasia Kuzminová.
Na 123. zasadnutí MOV v juhoafrickom Durbane dosiahol Pjongčang 6. júla 2011 suverénne víťaz-
stvo. Súboj s Mníchovom a s francúzskym Annecy rozhodol presvedčivo už v prvom kole hlasova-
nia. Pjongčang v ňom získal 63 z 95 hlasov! 

Snaha odobrať turistov Japonsku
ZOH 2018 sa uskutočnia premiérovo v Kórejskej republike, kde sa v hlavnom meste krajiny – Soule 

Nové horizonty – takéto motto si vybrali 
Juhokórejčania pre tretí pokus Pjongčangu 
o získanie zimných olympijských hier. 
Po tesných prehrách v súbojoch 
o ZOH 2010 aj 2014 päťdesiattisícový 
Pjongčang v hlasovaní o dejisku 
ZOH 2018 uspel suverénne 
a chce svetu predstaviť úplne 
nový zimný olympijský región.

– konali OH 1988. Po japonských mestách 
Sapporo a Nagano (dejiská ZOH 1972, resp. 
1998) po tretí raz bude biela olympiáda v Ázii. 
A to v najhustejšie obývanej oblasti planéty.
Do piatich hodín letu od Soulu, z ktorého sa 
počas ZOH rýchlovlakom dostanete do rezortu 
Alpensia pri Pjongčangu približne za 90 minút 
a do prímorského Gangneungu za 110 minút, žijú 
viac než tri miliardy ľudí! Medzi nimi aj množ-
stvo boháčov a čoraz početnejšia stredná trieda, 
ktorá si môže dovoliť zimnú dovolenku v horách. 
Predstavuje to najrýchlejšie rastúci trh zimných 
športov na svete – a zároveň „najmladší“. Práve 
to sa skrýva za mottom „Nové horizonty“...
Juhokórejčania sa netaja tým, že z olympijského 
regiónu v donedávna zaostalej provincii chcú 
spraviť hlavnú destináciu zimného turizmu 
v Ázii. Už pred piatimi rokmi Pjongčang vy-
kazoval ročne návštevu 150-tisíc zahraničných 
turistov a 3,6 milióna Kórejčanov.
Strediská v regióne ponúkajú vysokú úroveň 
služieb a nižšie ceny než v Japonsku, kde sa 
lyžovanie a snoubording dlhodobo tešia veľkej 
popularite. Investície podnietené organizáciou 
ZOH umožnia v okolí Pjongčangu dobudovať 
celkovú infraštruktúru. Usporiadanie olympiády 
zase regiónu pomôže získať svetové meno.
Obrovská juhokórejská túžba hostiť ZOH je aj 
ekonomicky racionálne podložená.

AKÉ ZIMNÉ 
OLYMPIJSKÉ HRY 

MÔŽEME OČAKÁVAŤ 
VO FEBRUÁRI 2018 

V JUHOKÓREJSKOM 
PJONGČANGU?

Nové horizonty 
na obzore

Z O H V P J O N G C A N G U

‹
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BEZ HRÁČOV NHL?
Od Nagana 1998 až po Soči 2014 v olym-
pijskom hokejovom turnaji mužov vždy hrali 
najväčšie hviezdy NHL. V Pjongčangu ich 
však možno neuvidíme. Problém je v uhradení 
obrovských nákladov na letenky hráčov NHL 
a na ich poistky. V Soči na tento účel MOV 
vydal 14 miliónov dolárov, ale teraz to už MOV 
platiť nechce. Aj príslušné národné olympijské 
výbory odmietli podieľať sa na krytí týchto 
nákladov. Suma, o ktorú v prípade ZOH 2018 
ide, sa odhaduje na 10 miliónov dolárov.
Zástupca komisára NHL Billy Daly sa v 
septembri o účasti hráčov NHL v Pjongčangu 
vyjadril dosť skepticky, ale podľa prezidenta 
hokejovej IIHF Reného Fasela je dobrým 
znamením, že samotní hráči NHL na olympiá-
de hrať chcú. Rozhodnutie by malo padnúť do 
konca tohto roku.
Ak napokon zaplatí NHL, bude za tým 
zámer expandovať s hokejom na obrovský 
trh v najľudnatejšej časti zemegule – veď 
ďalšie ZOH po Pjongčangu budú v čínskom 
Pekingu…
Inak, s výnimkou ceremoniálov najdrahšie 
vstupenky v Pjongčangu majú byť práve na 
hokejový turnaj mužov. Finále si divák bude 
môcť pozrieť v prepočte za 229 – 689 eur.

s Nór Kjetil Jansrud na trati pretekoch Svetového pohára  v Džeongseone vo februári 2016.
t V lyžiarskych strediskách rezortu Alpensia to vyzerá ako v Alpách.
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Dva olympijské klastery
Počas troch kandidátskych období sa projekt Pjongčangu trochu menil. Ten aktuálny namiesto pôvod-
ných troch počíta s dvoma hlavnými centrami hier, v ktorých je spolu 13 športovísk. Jedno v blízkosti 
samotného Pjongčangu tvorí tzv. horský klaster a druhé pobrežný klaster. Ich lokalizáciu a vzdialenosti 
dobre približuje priložená mapka. Na zvyklosti ZOH ide naozaj o koncentrovaný projekt. Z dvoch 
olympijských dedín by sa športovci mali na svoje športoviská prepraviť za 10 – 30 minút.
Horský klaster: Jeho centrom je rezort Alpensia pri samotnom meste Pjongčang, ktoré olympiáde pre-
požičalo meno. V oblasti Alpensie (názov symbolizuje Alpy v Ázii) sa uskutoční najviac olympijských 
súťaží. V zjazdárskom centre Jongpjong budú technické disciplíny zjazdového lyžovania, v Snehovom 
parku Bokwang západne od Pjongčangu súťaže v snoubordingu aj v akrobatickom lyžovaní, v Športo-
vom parku Alpensia v biatlone, behu i skokoch na lyžiach, v severskej kombinácii a v big air snoubor-
distov. Tieto športoviská sú v prevádzke už niekoľko rokov. Nové je Alpské centrum Džeongseon južne 
od Pjongčangu, kde sa budú jazdiť rýchlostné disciplíny zjazdového lyžovania aj súťaž miešaných 
zjazdárskych tímov. Pred dokončením je Alpensia Sliding Centre pre sánkovanie, boby a skeleton.
Prímorský klaster: Jeho centrom je východne položené 300-tisícové mesto Gangneung. Priamo v 
ňom sa uskutočnia všetky súťaže v ľadových halových športoch. V dávnejšie existujúcom Curlingo-
vom centre turnaje v curlingu a v ďalších štyroch halách zvyšné súťaže – v rýchlokorčuľovaní (Gan-
geung Oval), krasokorčuľovaní a šort treku (Gangneung Ice Arena) a v ľadovom hokeji (Gangneung, 
resp. Kwandong Hockey Centre).

Prípravy idú podľa plánu
Počas dvoch rokov sa vzdali funkcie dvaja prezidenti organizačného výboru ZOH 2018 (POCOG). 
Najprv v júli 2014 dlhoročný guvernér provincie Gangwon Kim Džin-sun oznámil, že by riadenie 
príprav hier mal prevziať niekto mladší a dynamickejší. Jeho nástupca, šéf mamutej korporácie 
Hanjin Group Čo Jang-ho (viedol úspešnú kandidatúru na ZOH 2018), zase rezignoval v máji tohto 
roku, aby sa mohol plne sústrediť na riešenie problémov vo firmách, v ktorých má majoritu jeho 
rodina. Namiesto neho 12. mája nastúpil na čelo organizačného výboru bývalý minister hospodárstva 
a energetiky Li Hi-peom.
Napriek zmenám vo vedení prípravy ZOH bežia podľa plánu – a výstavba tiež. Začiatkom októbra 
absolvovala už siedmu návštevu Pjongčangu hodnotiaca komisia MOV. Jej predsedníčka Gunilla 
Lindbergová po nej povedala: „Nemáme žiadne pochybnosti, že športoviská budú pripravené na nad-
chádzajúce testovacie súťaže. V súčasnosti sú hotové v priemere na 90 percent. Pjongčang opúšťame 
so silnejším presvedčením než kedykoľvek predtým, že pripraví skvelé hry.“
Pred pretekmi Svetového pohára zjazdárov vo februári 2016 v Džeongseone boli určité problémy s 
pripravenosťou trate. Ale technický expert FIS Günther Hujara napokon preteky povolil, keď konšta-
toval, že svah je perfektne pripravený. „Vysoko oceňujem obrovské úsilie organizátorov, predovšet-
kým v uplynulých dvoch mesiacoch. To, čo sa im podarilo, je pozoruhodné,” uviedol.

MASKOT ZOH JE BIELY TIGER SOOHORANG
Organizátori ZOH a zimných paralympijských 
hier 2018 predstavili maskotov oboch pod-
ujatí 18. júla tohto roku. Obidvoch uviedla 
juhokórejská krasokorčuliarska superstar Kim 
Ju-na – tvár kandidatúry aj samotných hier (na 
fotografii). Olympijským maskotom je biely tiger 
Soohorang a paralympijským medvedík Banda-
bi. Je zaujímavé, že tiež tiger – ale „klasický”, s 
menom Hodori – bol aj maskotom OH 1988 v 
Soule. Kórejská tradícia vníma bieleho tigra ako 
zvieracieho ochrancu.

t Panoramatický pohľad na časť rezortu Alpensia v popredí so štadiónom pre beh na lyžiach a biatlon a vpravo so skokanskými mostíkmi. 
^ Prehľadná mapka olympijského regiónu.

Z O H V P J O N G C A N G U

‹
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POČET DISCIPLÍN PRVÝ RAZ PREKROČÍ STOVKU
Počet olympijských disciplín v Pjongčangu prvý raz v histórii ZOH prekročí 
stovku. Na ZOH 2014 v Soči sa súťažilo v 98 disciplínach, na ZOH 2018 
bude počet disciplín 102. V porovnaní so Soči ubudnú súťaže mužov a 
žien v snoubordovom paralelnom slalome. V snoubordingu namiesto nich 
budú mať premiéru súťaže mužov i žien v big air. Okrem toho pribudnú 
rýchlokorčuliarske súťaže mužov i žien s hromadným štartom a miešané 
tímové súťaže v zjazdovom lyžovaní aj v curlingu.

47

s V zjazdárskom stredisko Jongpjong sa už v roku 2000 jazdili preteky 
Svetového pohára.
^ Bratia Adam (vľavo) a Andreas Žampovci si vo februári 2016 
na testovacích pretekoch odskúšali zjazdovku v Džeongseone.

Na týchto pretekoch SP štartovali aj našu bratia Žampovci. Starší Adam po 
návrate prezradil: „Kórejčania sú veľmi pracovití a vo všetko boli priprave-
ní nám pomôcť. Na olympiádu sa veľmi tešia. Celkove to vyzerá, že bude 
super organizovaná.“
Kľúčové previerky olympijských športovísk prídu v tejto zimnej sezóne. 
Už koncom novembra preteky SP v snoubordovej disciplíne big air, v de-
cembri zase preteky SP v rýchlokorčuľovaní aj v šort treku a potom až do 
apríla 2017 prebehnú testovacie súťaže aj v ďalších športoch.

Rizikom aj hrozba z KĽDR
V celej provincii Gangwon vo februári 2016 evidovali 4842 ubytovacích 
zariadení s 84 363 lôžkami. Zdá sa to byť dosť, lenže to je celá provincia, 
nielen olympijský region. A keď sa pozrieme špeciálne na hotely, tých je v 
celom Gangwone len 63 so 7927 lôžkami. Ani Kórejčania neskrývajú, že 
je to problém. Na rozmery olympiády sú to nedostatočné čísla. 
Už spomínaná Gunilla Lindbergová vlani na valnom zhromaždení Eu-
rópskych olympijských výborov v Prahe konštatovala, že realita je dosť 
odlišná od pôvodných plánov. Tie počítali so 76-tisíc lôžkami vo vzdiale-
nosti do 50 kilometrov od Pjongčangu.
Ako alternatíva sa ponúka možnosť ubytovania najmä hostí v Soule – a ich 
každodenné dochádzanie rýchlovlakom. Zo soulského letiska Inčeon je to 
do Pjongčangu 237 km, do Gangneungu až 277 km. Preprava do najzdiale-
nejšieho miesta má trvať 110 minút.
„Vo viacerých krajinách uvažujú o ubytovaní svojich hostí aj v Soule, kde 
je dostatok hotelových kapacít. Soul bude v čase ZOH s olympijským regió-
nom spájať rýchlovlak. My sme sa aj po debate s veľvyslancom SR v Kó-
rejskej republike Milanom Lajčiakom rozhodli pre ubytovanie hlavy štátu aj 
hostí SOV v Gangneungu, kde sa bude hrať hokejový turnaj,“ informoval po 
februárovej návšteve Pjongčangu generálny sekretár SOV Jozef Liba.
Negatívne by sa na ZOH 2018 mohlo podpísať počasie. Pjongčang nie je 
ďaleko od mora a v blízkosti mora je vždy riziko nestabilného počasia s 
množstvom zrážok, hmlou i s vetrom. O niektoré športy, ktoré nemajú v 
Južnej Kórei tradíciu ani zázemie, zase môže byť malý divácky záujem. 
Rizikom je aj nevyspytateľný sused na severe rozdeleného Kórejského 
polostrova – KĽDR, ktorej diktátor Kim šermuje raketovými hrozbami. 
Oba kórejské štáty sú už viac než šesťdesiat rokov formálne vo vojnovom 
stave, v roku 1953 uzavreli len prímerie. 6

Momentka z majstrovstiev sveta 2008 v najúspešnejšom 
juhokórejskom športe – šort treku, ktoré sa konali v dejisku ZOH 2018.

ČO BUDE V REGIÓNE PO OLYMPIÁDE?
Súčasný prezident POCOG Li Hi-peom krátko po nástupe do funkcie 
vyhlásil, že do konca tohto roku bude mať POCOG na 90 percent naplnenú 
cieľovú sumu rozpočtu od domácich sponzorov. Tá je v prepočte okolo 700 
miliónov dolárov. Ďalších približne 800 miliónov dolárov POCOG dostane 
od MOV ako podiel z predaja vysielacích práv a celosvetového olympijské-
ho marketingu. K tomu pribudnú príjmy z predaja vstupeniek, suvenírov, z 
licenčného programu, atď. Rozpočet Pjongčangu na samotné ZOH (teda 
bez stavieb) bol v čase kandidatúry stanovený na 1,53 miliardy dolárov.
Možno teda predpokladať, že finančný výsledok hier bude ziskový. Pravda, 
z verejných zdrojov okrem toho pôjde spolu okolo 12 miliárd dolárov na 
výstavbu infraštruktúry, vrátane nových športovísk. Poolympijská využiteľ-
nosť viacerých hál v Gangneungu, či toboganu v rezorte Alpensia, je však 
otázna. Tento problém sa našťastie netýka účastníkov ZOH.



48

Ivor Lehoťan | foto: Ján Miškovič, TASR/Michal Svítok a Branislav Račko

Každý comeback športovkyne po pôrode nesie so sebou fyzické i psy-
chické vypätie. Obzvlášť u športovkyne Kuzminovej kreditu a charakteru. 
Dvojnásobná olympijská víťazka v rýchlostných pretekoch (2010, 2014), 
strieborná medailistka v stíhacích pretekoch (2010) a dvojnásobná medai-
listka z majstrovstiev sveta (2009, 2011) je v živote i v športe maximalistka. 
O to zložitejší tento veľký návrat môže byť.
Nasťa sa vracia do súťažného kolotoča už ako matka dvoch detí a túži sa 
znova zaradiť medzi svetovú špičku, v ktorej sa pohybuje od roku 2009. 
Zaumienila si, že v biatlone chce vydržať do olympiády v Pjongčangu a 
symbolicky, na mieste jej prvej veľkej medaily pre Slovensko (MS 2009 a 
Kuzminovej striebro v behu s hromadným štartom), zavŕšiť svoj športový 
kariérny oblúk.
V júli 2015 prišla na svet druhorodená usmievavá Olivia. S otvorenou 
náručou ju vítal prvorodený Jelisej, v súčasnosti už štvrták na základnej 
škole. Kým sa Olivia tmolila okolo svojej mamky a syn Jelisej sa šiel hrať 
s kamarátom so skejtbordom pod pazuchou, využili sme jedno nedeľňajšie 
popoludnie medzi dvoma Nastinými sústredeniami v zahraničí na debatu o 
dvojnásobnom materstve, rodine a vrcholovom športe.

  Nasťa, je to priama úmera aj po druhom dieťati, že k dvojnásobnej radosti 
prináleží aj dvojnásobná starosť?
Nedá sa povedať, že by starosti neboli. Naozaj nie je jednoduché zvládnuť 
aj športové povolanie, aj rodinu. Tým, že som maximalistka, snažím sa 
robiť všetko najlepšie, ako sa dá. Myslím si, že sa to darí, pretože mám 
okolo seba veľmi dobrý tím, ktorý mi pomáha v maximálnej miere. Tí-
mom mám na mysli mojich najbližších, rodinu, ale aj ľudí, ktorí mi fandia 
a podporujú ma. Môj realizačný tím mi veľmi pomáha nielen v športovom 
a odbornom smere, ale aj ľudsky.

Rodinná 
pohoda
Keď pôjde všetko podľa plánu, 9. decembra 2016 sa Anastasia Kuzminová postaví po ma-
terských povinnostiach znova na štart pretekov Svetového pohára v biatlone. Stane sa tak 
v slovinskej Pokljuke.

cinká viac ako medaily

MATERSTVO 
A ŠPORTOVÁ KARIÉRA 

DVOJNÁSOBNEJ 
OLYMPIJSKEJ VÍŤAZKY 

ANASTASIE KUZMINOVEJ 
SA NEPRESTÁVAJÚ 

DOPĹŇAŤ

N Á V R A T H V I E Z D Y

Zlatá olympijská radosť Anastasie Kuzminovej v Soči.
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  Čo je pre vás pri návrate do svetového biatlonu momentálne najväčšia výzva? 
Práve môj návrat! Veľmi často sa ma pýtajú, prečo sa znova vraciam do 
vrcholového športu. Asi je to tým, že som človek, ktorý pôsobí v športe už 
veľa rokov, zakaždým som si kládla pred seba novú výzvu a bez toho už 
neviem fungovať. Šport je pre mňa ako veľká droga. Zvládnuť to ešte aj 
teraz v podmienkach, v akých sa po druhom pôrode pohybujem, v dobrej 
kondícii, dostať sa na dobrú, či niekdajšiu úroveň, to je najväčšia výzva. 
Teda aspoň do sezóny 2016/2017. Ďalej sa budeme odrážať od toho, s čím 
sa stretnem počas nadchádzajúcej zimy.

  O vašu malú Oliviu, ktorá bude mať čoskoro rok a pol, sa stará počas trénin-
gových kempov Natália Prekopová, donedávna  vaša reprezentačná kolegyňa. 
Bude to tak aj počas súťažnej zimy?
Natália, čiže Naty, je spojenie VŠC Dukla Banská Bystrica a nášho 
biatlonového tímu na sústredeniach. Má dodatočnú funkciu pomáhať mi 
s dcérkou Oliviou. S Naty sme v blízkom vzťahu už dávnejšie a nikto iný 
ako ona mi v tom nemôže lepšie pomôcť. Vždy sme s Naty dobre vychá-
dzali a po ukončení svojej aktívnej kariéry sa rozhodla stáť pri ďalšom 
úseku biatlonovej histórie. To sa netýka len mňa, ale aj ostatných dievčat z 
reprezentácie. Výmena generácií sa skončila, do ženského kolektívu prišla 
nová vlna. Myslím si, že znova to všetko zažívať, aby odchod zo športu 
Naty nebolel až tak, je aj pre ňu najlepšia realita, ktorou môže žiť.

  Jelisej je už veľký školák, je z neho štvrták. Má svoje školské povinnosti v 
Banskej Bystrici. Bude ostávať doma so svokrovcami počas vašich výjazdov na 
preteky?
Počas letných prázdnin sme mali možnosť cestovať s oboma deťmi spolu, 
čiže Jelisej bol s nami na sústredeniach. Celé prázdniny nám však rozprá-

val, ako sa už teší na nový školský rok, na kamarátov a pani učiteľky a 
vzdychal – kedy sa už prázdniny skončia... Som veľmi zvedavá, ako dlho 
nám vydrží táto idylka týkajúca sa Jelisejovho školského vyučovania. Bola 
by som rada, keby to takto išlo aj naďalej. Naozaj nevyzerá, že by mal byť 
nejaký problém s tým, že sa s Jelisejom krátko vidíme. Týždeň sme doma 
spolu a potom sme dva – tri týždne bez neho. On je s mojimi svokrovcami 
a preňho pokračuje bežný život v kolektíve kamarátov a spolužiakov.

  Zhovárame sa na začiatku októbra a na rozhovor máme vyhradený istý čas, 
pretože dcérku Oliviu stále dojčíte. Už vyše roka. Neuberá vám to zo síl na tréning?
Čím je staršia, tým sa dojčenie dostáva do takej polohy, že ide skôr o 
kontakt mamy s dcérkou. Ale Olivia stále dostáva materské mliečko v 
dosť veľkom množstve. Samozrejme, moja regenerácia nie je pri tom sto-
percentná, pretože ani v noci sa poriadne nevyspím. Už sme však prišli 
na to, aby mi to čo najmenej prekážalo. Bolo aj zopár nocí, čo Olivia 
prespala skoro celé. Ja som sa však každú tretiu hodinu prebudila a poze-
rala sa na ňu, či dýcha, či je v poriadku, či sa nič nestalo. Prekvapilo ma, 
že si nepýta mlieko.

  Keď ste mali Jeliseja, kočíkovali ste ho popri tréningu. Má to rada aj Olivia?
Olivia je zvyknutá tak, že nechce zaspať v postieľke, ale potrebuje byť 
natriasaná. Má rada rýchlosť. Naty Prekopová to aj využíva. Tým, že ešte 
v minulej sezóne bola aktívna športovkyňa, vie si s Oliviou v kočíku aj za-
trénovať. Vtedy si berie na kočíkovanie aj kolieskové korčule alebo lyže.

  Dá sa teda povedať, že až nad očakávanie sa viete sústrediť na tréning?
Nechcem používať nejaké silné slová. Zatiaľ však nevidím nejaký prob-
lém, že by som niečo v príprave nezvládla. Samozrejme, tréningové dávky 

Nielen dvojnásobná olympijská víťazka, ale aj hrdá mama Olivie a Jeliseja…
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sú prispôsobené tomu, či vládzem. Každú chvíľu sa ma na tréningu manžel 
Daniel pýta, ako som na tom. Keďže vieme, aká bola noc s malou, vieme 
tréning prispôsobiť. Ale celý obsah prípravy sa nemení. Celú záťaž rozlo-
žíme na viackrát, alebo si vymieňam tréningové dni.

  Nie ste jediná biatlonistka, ktorá sa vracia do biatlonu po pôrode, ale nevie-
me o prípade návratu s dvoma deťmi. Vy áno?
Lepší prehľad má manžel Daniel. Ale čo ja viem, Ruska Oľga Medved-
cevová bola po druhom dieťati na olympiáde a získala medailu zo štafety. 
Ona je pre mňa vzor. Najťažšie by podľa mňa bolo, keby sme mali dve 
malé deti s malým vekovým odstupom po sebe. Náš Jelisej je starší, už 
rozumnejší chlapček. Kým sa napríklad potrebujem zbaliť, pomáha mi 
s Oliviou. Je to očividná pomoc. Zažívam naozaj veľmi krásne momenty 
v osobnom živote. Aj manžel sa o dosť zmenil a tým, že máme dievčatko, 
druhé dieťa, akosi zjemnel a viac mi pomáha.

  Keď sa stretnete toľké mamičky vo svetovom biatlone, vy, Francúzka 
Dorinová-Habertová, na návrat po októbrovom pôrode sa chystá ešte v zime 
2016/2017 Bieloruska Domračevová, budete mať o čom debatovať.
No, istotne budeme preberať nočníky a plienky. Každá mama je iná, aj keď 
mama je vždy mama. Každá mama – biatlonistka mala svoj iný príbeh. 
Som na ne zvedavá, rada s nimi podebatujem o deťoch.

  Keď ste odchádzali na olympiádu do Vancouvru, malý Jelisej vám kázal 
doniesť mu medaily, čo videl vyobrazené v brožúre Slovenského olympijského 
výboru. Naozaj ste vtedy dve doniesli. Olivii už dovolíte hrať sa s niektorými 
vašimi medailami?
Až keď bude staršia. Niektoré máme ešte v krabici, takže až keď budú mať 
svoje miesto v byte. Medaily však už nie sú to najpodstatnejšie. Hlavne, 
aby obe naše detičky vyrastali v láske, chápali sa a pomáhali si. Už aj teraz 
sa vedia pekne podeliť o hračky. Niektorí sú prekvapení, že keď Olivii po-
núkajú bábiku, ona si radšej vezme autíčko. To má od Jeliseja. Keď sa jej 
niečo nepáči, zlostí sa, alebo plače, Jelisej ako prvý vie rozpoznať príčinu. 
Vraví mi: Maminka nerozumieš, veď ona je hladná, alebo je pokakaná. 
Kým mamina má hlavu niekde inde a týka sa to športových starostí alebo 
domácnosti, Jelisej zareaguje na prvý sestrin zvuk alebo povel.

  Jelisej ľúbi menšiu sestričku, hrá sa s ňou a vám šetrí čas na vaše domáce 
povinnosti. Je to tak?
Keď je Jelisej ponorený v tom, čo ho zaujíma a my ako rodičia mu niečo 

kážeme, pýta sa prečo, prečo... Znenazdajky však sám príde s otázkou, či 
mi netreba s niečím pomôcť, či má napríklad postrážiť Oliviu. Za to sa 
mu poďakujem. On mi na to odpovie: Mami, prečo mi ďakuješ, to je moja 
povinnosť. Už to tak vníma a to je veľmi pekné.

  Je výborné, že v príprave na súťažnú zimu po druhom pôrode ste zatiaľ 
iba raz museli meniť plány pre Oliviinu chorobu. Nechorľavie tak často ako 
iné malé deti.
To je pravda. Keď teraz niekam cestujeme, treba vnímať Oliviin 
zdravotný stav ako jedného člena realizačného tímu navyše. Stále je 
to dieťa, ktoré prechádza zmenou klimatických podmienok. Zatiaľ nám 
všetko vychádzalo podľa plánu, až na spomínanú jednu výnimku. 
Verím, že takto by to malo pokračovať aj ďalej a verím, že to zvládneme 
aj v zime. 6



Žijeme olympiádou!
Plaťte olympijskou kartou a podporte 
našich športovcov na ceste za medailami.

Žijeme olympiádou!Žijeme olympiádou!

Sme hrdým partnerom 
Slovenského olympijského tímu 
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  Budú podľa vás hrať hokejisti z NHL na ZOH 2018 v Pjongčangu?

Chcete počuť môj súkromný odhad?

  Áno.
Potom odpoviem nie.

  Prečo?
Šport je otázka peňazí. Na to, aby mohli hrať hráči z NHL pod piatimi 
kruhmi, je potrebný veľký finančný balík. Zatiaľ nedošlo k dohode medzi zá-
stupcami ligy a Medzinárodnou hokejovou federáciou a som dosť skeptický, 
že k nej v blízkej budúcnosti dôjde. Reálnejšie sa javí alternatíva s účasťou 
hráčov mimo kanadskej profiligy.

  NHL si pýta za účasť hráčov na olympiáde finančnú kompenzáciu na 
cestovné a poistné desať miliónov dolárov. Medzinárodný olympijský výbor ich 
nezaplatí, bol by to podľa neho precedens. Šéf IIHF René Fasel vyhlásil, že 
tie peniaze zoženie. Okrem iného sa chcel obrátiť so žiadosťou o pomoc aj na 
národné hokejové zväzy. Stalo sa tak?
Na úvod poviem, že tá čiastka nie je desať, ale dvadsať miliónov dolárov. Sú 
to náklady na účasť hráčov NHL na turnaji. Plus sú tam ešte ďalšie výdavky 
vo výške ďalších desať miliónov. Tá suma je vysoká. Preto som ohľadom 
účasti hokejistov z NHL na najbližšej olympiáde pesimista. Ale možno sa 
mýlim. A čo sa týka finančného príspevku národných hokejových zväzov, to 
si neviem predstaviť.

  Čaká sa na rozhodnutie NHL alebo sa stále ešte rokuje?
Aj nedávno sme mali na kongrese IIHF o tom hodinovú diskusiu. Pán Fasel 
sa stretol s vedením NHL, bol aj za prezidentom MOV Thomasom Bachom. 
Stále sa o tom diskutuje.

  Uškodilo plánom na účasť najlepších hráčov na olympiáde oživenie projektu 
Svetového pohára?
Jeho obnova bola podľa mňa reakciou na to, že v roku 2018 sa bude hrať na 
olympiáde bez hráčov NHL.

NOVÝ ŠÉF SLOVENSKÉHO HOKEJA MARTIN KOHÚT CHCE NOVÉ 
MULTIFUNKČNÉ HALY VEDĽA ŠKÔL A NAJLEPŠÍCH TRÉNEROV 
PRE MLÁDEŽ

   Viacerí hráči Kanady i tréner Kanaďanov na Svetovom pohári Mike Babcock 
priznali, že olympiáde sa nič nevyrovná...
Všetko záleží od uhla pohľadu. Rus Alexander Ovečkin vyhlásil, že do 
Pjongčangu pocestuje aj v prípade, že neprerušia NHL. Sadne do prvého lie-
tadla a ide. Veľa hráčov však podobne neuvažuje. My by sme boli najradšej, 
keby slovenskí hokejisti pôsobiaci v NHL na olympiáde hrali.

  Ak nebudú na olympijskom ľade hráči z NHL, zrejme to výrazne ovplyvní 
divácky záujem o hokejový turnaj. 
S tým súhlasím, ale toto je skôr otázka na televízne spoločnosti, ktoré kúpili 
vysielacie práva. Tie musia povedať, či sa im investované peniaze oplatia 
a či budú v prípade neúčasti najlepších hokejistov požadovať kompenzáciu. 
Práva sa kupovali niekoľko rokov dopredu. A nik zrejme nepočítal s tým, že 
môže nastať takáto situácia.

  Nebol by pre NHL zaujímavý obrovský čínsky trh? Po juhokórejskom Pjong-
čangu sa uskutoční zimná olympiáda v Pekingu a bolo zvláštne, ak si hokejisti 
z NHL dajú teraz pauzu a o štyri roky sa vrátia...
Všetko je len o peniazoch. Čína môže byť pre NHL atraktívna. Vidno to aj na 
tom, že čínsky klub je nováčikom v KHL, hoci tam hokej nemá veľkú tradí-
ciu. Chystajú sa stavať veľké hokejové arény. Zástupcovia Čínskej hokejovej 
federácie rokovali aj na Slovensku, pýtali sa nás na know-how. Do hokeja 
chcú investovať. Na druhej strane, všetko je ešte len v začiatkoch. Na zápasy 
tímu Red Star Kunlun v KHL chodí len hŕstka fanúšikov. Ale potenciál má 
Čína obrovský. Pozrite sa na ich futbalovú ligu. Pred zopár rokmi o nej nik 
nevedel, dnes tam pôsobia hráči ako Hulk, Lavezzi, Pellé či Gervinho. Niečo 
podobné sa môže stať aj v hokeji.

  Hypoteticky. Bola by neúčasť hráčov z NHL vzhľadom na čoraz menší počet 
Slovákov v zámorskej súťaži naša výhoda?
Asi by sme stratili v porovnaní s ostatnými najmenej. Na druhej strane, Rus-
ko má veľa fantastických hráčov v KHL, Švédi či Fíni majú takisto veľkú 
silu v domácej lige. Nebola by to pre nás teda veľká výhoda, ale opakujem, 
z hľadiska strát z NHL by sme utrpeli zrejme najmenej.

V polovici júna sa stal novým prezidentom Slovenského zväzu ľadového hokeja. Nikdy 
ho síce nehral, no roky sa okolo neho točí. Martin Kohút pôsobí ako vizionár. Viackrát 
počas debaty si vzal do ruky � xku a svoje plány vášnivo prezentoval na tabuli. Bývalý šéf 
IT � rmy tvrdí, že Slováci majú hokej v DNA, musia sa však neustále posúvať a napredovať, 
aby dostihli svetovú špičku. 

MUSÍME VYCHOVAŤ 
HRÁČOV 21. STOROČIA

Stanislav Benčat, denník Šport, Boris Vanya | foto: Ján Súkup, TASR/Michal Svítok
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  Na septembrovom Svetovom pohári príjemne prekvapil tím Európy, v ktorom nastúpilo šesť Slovákov. 
Všetci boli lídrami mužstva, hrali výborne, až to mohlo u niektorých fanúšikov vyvolať falošné ilúzie o stave 
nášho hokeja. Myslíte si, že sa na najbližšom ročníku turnaja mohlo opäť predstaviť Slovensko ako  samo-
statná krajina?
Na Svetovom pohári nehrala slovenská reprezentácie preto, že by nás niekto nemal rád. V zámorí vychá-
dzali z faktov a čísel. To isté platí aj o Nemcoch, ktorí tiež v minulosti hrali na tomto turnaji s vlastným 
tímom. Žiaľ, žiadna krajina okrem silnej šestky nebola schopná postaviť mužstvo zložené z hráčov 
NHL. Preto vzniklo náhradné riešenie. Postupom do finále títo hráči jasne potvrdili, že na Svetový 
pohár patria. Anže Kopitar či Mats Zuccarello by sa tam so svojou reprezentáciou nikdy neobjavili, o to 
väčšiu mali motiváciu ukázať sa. Bol to zaujímavý projekt a obrovská škola pre všetkých. Pre hráčov i 
realizačný tím na čele s Mirom Šatanom a Petrom Bondrom. A či budeme hrať nabudúce na turnaji ako 
samostatná krajina? Všetko závisí od počtu našich hráčov v NHL. Je to o tom, ako si budeme robiť svoju 
prácu a koľko hráčov vyprodukujeme pre zámorskú ligu.

  Kanadská dominancia je priam ohromujúca. Nielen v hre, ale aj v marketingu, biznise. Nie je to na 
škodu hokeja?
V Kanade to robia dobre, to treba priznať. IIHF sa bude meniť. Prídu noví ľudia, iné myšlienky 
a impulzy.

  Po zvolení za šéfa SZĽH ste povedali, že sloven-
ský hokej v porovnaní so špičkou zmeškal vlak. Čo 
treba spraviť, aby sme ho dobehli? A ako dlho to 
môže trvať?
Po nástupe do funkcie som si dal najskôr za 
úlohu zmeniť fungovanie hokejového zväzu. 
Aby jeho zamestnanci pochopili, že intrigy, 
hádky a ohováranie musia ísť bokom. Otvorili 
sme na zväze dvere, diskutujeme, posúvame 
sa vpred. Toto nám trvalo sto dní. Teraz máme 
desať, dvanásť mesiacov na to, aby sme zmenili 
zmýšľanie ľudí v hnutí. Reprezentuje to množ-
stvo projektov, ktoré sme už aj zverejnili. Je ich 
okolo dvadsať. Nechceme o nich len hovoriť, 
ale aj konať. Výkonný výbor SZĽH sa viacerým 
už venuje. Veríme, že už po tejto sezóne budú 
ľudia vidieť  a cítiť zmeny. Máme nového šéfa 
marketingu, reprezentácie, súťažnej oblasti, eko-
nomického riaditeľa. Róbert Pukalovič prešiel z 
funkcie generálneho sekretára na riaditeľa súťa-
ží a regionálneho rozvoja. Nie je to kancelárska 
robota. Naopak. Chodí do terénu, navštevuje 
kluby a zisťuje, čo potrebujú. Sám je niekedy 
prekvapený, v akom zlom stave sa nachádzajú. 
Máme veľa práce, ale je to výzva.

  Jedným z vážnych problémov slovenského hoke-
ja je infraštruktúra. Nové zimné štadióny nepribú-
dajú a staré sú väčšinou v zlom stave. Čo s tým?
Takmer každý deň sa stretávam s primátormi a 
rokujeme o víziách, aké majú plány so zimnými 
štadiónmi. Oslovili sme všetkých primátorov 
miest, kde máme zimné štadióny. Je ich 64. 
Tí, ktorí sa ozvú, sú vítaní na diskusiu. Minule 
ich prišlo v jeden deň päť. Plánujeme postaviť 
nové multifunkčné haly vedľa škôl, aby mali 
deti všetko po ruke. Malo by ich byť približne 
štyridsať. Neponúknu iba ľadovú plochu, ale aj 
kaviarničku a v lete ihrisko. Miesto na vyžitie 
pre všetkých.

  Z čoho chcete ich výstavbu financovať?
Zohnať peniaze je moja úloha. Verím, že sa to 
podarí, inak by som do toho nešiel. Spoluúčasť na 
projekte však ponúkneme aj samosprávam. 
Ak sa pridajú, budem len rád.

  Čo so zimnými štadiónmi vo veľkých mestách, 
kde sa hrá aj extraliga či prvá liga? Vieme, kedy 
ich postavili a ako vyzerajú...
To je ďalší krok. Ideálna predstava je mať mul-
tifunkčné haly, kam nebudú chodiť ľudia len na 
hokej. Ľadová plocha v dnešnej podobe si dokáže 
na seba zarobiť, ale len na prevádzku. Nie však 
na opravu strechy či nové chladenie. Zástupco-
via miest by mali povedať, čo im najviac chýba, 
mohlo by to byť pri zimáku. Niekde chýba plavá-
reň, niekde detský kútik alebo obchodíky. Našim 
zámerom je prebudovať  štadióny a ich blízke 
okolie tak, aby produkovali zisk nielen z ľadu, ale 
aj z vedľajších projektov.
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  Viacero štadiónov však nestojí v centre miest, ale na ich okraji. Ako chcete  prilákať ľudí, aby tam trávili 
voľný čas?
Spomeniem konkrétny príklad – Zvolen. Zimný štadión sa tam nachádza na kraji mesta v priemysel-
nej zóne. Na stretnutí s primátorkou som jej nakreslil plán, čo by sa dalo urobiť. Štadión sa ukázal 
ako skvelé miesto pre začiatok cyklotrasy na Pustý hrad. Mohla by tam byť požičovňa alebo predajňa 
bicyklov. Hneď vedľa sa nachádzajú mraziarne. Prečo by tam nemohla byť aj plaváreň? Stačí rozmýš-
ľať pozitívne. Možností je veľa, len si k nim treba nájsť cestu. Ako prezident hokejového zväzu chcem 
pracovať plánovito, vytvárať projekty a realizovať ich. Mojím cieľom nie je chodiť na hokej a len sa tam 
ukazovať. Musím riešiť problémy.

  Vedenie Slovenského futbalového zväzu pred troma rokmi presvedčilo vládnu garnitúru, aby štát investo-
val do futbalových štadiónov. Futbal dostal 45 miliónov eur. Je to cesta aj pre hokej?
Hokej má obrovský marketingový potenciál. Bolo by skvelé, keby nám štát dával peniaze, ale nemôžem 
tráviť 90 percent pracovného času schôdzkami s vládnymi predstaviteľmi. Musím sa venovať projektom. 
Peniaze sú pritom všade naokolo, len ich treba nasmerovať na správne miesta. A keď sa už vyberiem za 
politikmi, musím mať pripravené všetky projekty.

  Ani nový štadión však nie je zárukou zaplneného hľadiska, či kvalitného športového výkonu. Stačí sa 
pozrieť na futbalovú Trnavu...
Súhlasím, musíme mať kvalitu. Niekedy sme ju mali a agenti brali do NHL hráčov priamo z našej extra-
ligy. To je naším cieľom aj teraz. Musíme začať vychovávať hráčov 21. storočia. 

  Ako by mal taký hokejista vyzerať?
Musí v sebe skĺbiť viacero parametrov. Od mentálnych, ovládania angličtiny po herné prvky. Dnes 
vieme zadefinovať, čo generálni manažéri špičkových hokejových klubov chcú. Je na nás, aby sme 
dokázali v našom systéme takýchto hráčov vyprodukovať. V niečom bude ten hráč vynikať, niekde bude 
mať slabiny. Ale to je už na posúvaní sa a dosahovaní cieľov. Aj preto musíme hráčov v mladom veku čo 
najviac testovať, nech vieme, na čom treba najviac zabrať.

  Doteraz sa takéto testy nerobili?
Robili, ale koncepčné vyhodnocovanie nebolo na dostatočnej úrovni.

  Idea vytvoriť hráča 21. storočia znie pekne. Máme však na to ľudí?
Potenciál na to máme, veď hokej nosíme v DNA. Nemám inú páku ako zmeniť systém, len cez financie. 
Musíme zastaviť únik mladých, talentovaných hráčov do zahraničia. Kluby musia mať motiváciu 
vychovať talenty, udržať si ich a posúvať ďalej, s vyhliadkou na reprezentáciu či NHL. Ale v súčasnosti 
to často dopadne tak, že slovenský klub investuje do hráča, ktorého potom agent nahovorí na odchod 
do zahraničia a v prípade veľkého prestupu za neho inkasuje odmenu klub napríklad zo Švédska. Naše 
kluby vyjdú finančne naprázdno.

  Ako by ste to chceli zmeniť?
Na to má slúžiť takzvaná hodnotová karta hráča. 
Keď slovenský klub vychová hráča, ktorého chcú 
v NHL, nech z odstupného 250 000 dolárov niečo 
získa a časť peňazí sa vráti do systému výchovy 
mládeže. Podobne to už majú nastavené v Česku.  
U nás momentálne profitujú z hokejových talen-
tov najmä hráčski agenti.

  Základom kvalitnej výchovy mladých športovcov 
sú kvalitní tréneri. Máme ich?
Súhlasím, že na tieto posty musíme dosadiť čo 
najviac kvalifikovaných ľudí. Túto prácu nemôže 
robiť hocikto. Je iné trénovať mužov a deti. K 
nim musíme nájsť tých najlepších. Máme dosť 
šikovných ľudí, ale mnohí z nich nie sú takí am-
biciózni. Veľakrát im treba len ukázať cestu.

  Vo vašej vízii práce s mládežou figurujú aj 
akadémie pod záštitou známych hokejistov. V akom 
štádiu je tento projekt?
Pripravujú ho Michal Handzuš i Martin Cibák. Na 
konci októbra nám odovzdali prvé plány. Všetko 
je o správnych projektoch a ich následnej realizá-
cii. Aj Richard Lintner by mal pripraviť projekt 
smerovania extraligy. Chcem vedieť, či má byť 
v horizonte troch rokov nadnárodná a otvorená 
pre zahraničné kluby alebo len s účasťou domá-
cich tímov a uzavretá. Ak to akcionári odsúhlasia, 
z prvej ligy urobíme súťaž hráčov do 23 rokov.

  Čo reprezentácia a jej smerovanie?
Vyvíja sa. Máme napríklad v tíme Miroslava Šatana, 
ktorý získal skvelé skúsenosti na Svetovom pohári. 
Budem rád, keď ich prenesie aj k nám. Videl som, 
ako mali v Toronte všetko perfektne pripravené, 
rozanalyzované. Každého hráča, každý post.

  Je pre vás Miroslav Šatan stále najvhodnejším 
kandidátom na post generálneho manažéra sloven-
skej reprezentácie?
Jednoznačne áno a pracujem stále na tom, aby sa 
ním raz stal. Zatiaľ nemá ešte pripravený koncept, 
ako by to robil. V Toronte však ukázal, že to je 
pozícia preňho. Počas tohtoročných majstrovstiev 
sveta sme sa stretli v Moskve. Na raňajky prišiel 
s kruhmi pod očami. Povedal, že s trénerom Ral-
phom Kruegerom boli od desiatej rána do druhej 
v noci zavretí v miestnosti a rozoberali, ako 
pripravia mužstvo na Svetový pohár. Premýšľali, 
ako zblížiť hokejistov toľkých národností, ktoré 
sú silné a slabé stránky jednotlivých hráčov. Už 
vtedy mali pripravených desať náhradníkov, žiaľ, 
nebol medzi nimi žiaden Slovák. Žiadna improvi-
zácia, ale pripravený plán.

  Bude teda Šatan o desať mesiacov generálnym 
manažérom slovenskej reprezentácie?
Stále som presvedčený, že je to pre slovenský 
hokej najlepšia alternatíva. Dúfam, že sa mi to 
podarí. Jeho angažovanie je jeden z projektov, 
ktoré majú zmeniť slovenský hokej. 6
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s Na zimnej olympiáde v Soči korčuľovali v slovenských dresoch aj hokejisti z NHL - zľava Ma-
rián Hossa, Andrej Sekera,Zdeno Chára, Tomáš Tatar a Michal Handzuš. Štart hráčov z najlepšej 
ligy sveta v Pjongčangu 2018 je neistý.



07441 Zlaty Bazant Olympiada INZERCIA 222x275.indd   1 8.3.2016   16:14



56
SS pražskou rodáčkou (narodená 3. mája 1942), ktorá nás navždy opustila 30. augusta, sa Česko 

rozlúčilo 12. septembra 2016 v zaplnenom pražskom Národnom divadle ako s národnou hrdinkou. 
Právom, veď patrí do Panteónu najväčších československých i českých osobností. Na katedrále sväté-
ho Víta na Hradčanoch pri tejto príležitosti mimoriadne zazneli zvony.
Sedemnásobná olympijská víťazka Věra Čáslavská bola človek hodnôt. Pojmy ako morálka, česť 
a zásady boli pre ňu dôležitejšie ako peniaze a hmotné statky. Bola vzorom skromnosti, obrovskej 
pracovitosti i zodpovednosti, mimoriadneho vlastenectva, veľkej osobnej statočnosti i nezištného 
rozdávania sa pre druhých. Dobre vedela, čo vo svete znamená a aká veľká hviezda je, ale nikdy to 
nedávala najavo. Skromná diva.
Svojím významom výrazne prekročila hranice športu. Jej gymnastická spolupútnička Marianna 
Némethová-Krajčírová na verejnej rozlúčke povedala, že sa stala nesmrteľnou. Režisérka Olga Som-
merová, autorka pozoruhodného filmového dokumentu Věra´68, ju zase označila za jednu z najsta-
točnejších žien 20. storočia.
Na rozlúčku s Věrou Čáslavskou do českej „zlatej kaplnky“ prišla na čele s Františkom Chmelárom 
aj delegácia Slovenského olympijského výboru, ktorého bola čestnou členkou. „Posledné zbohom 

Věrke s úctou, obdivom a láskou“, bolo napísa-
né na venci SOV. „Věra vždy bude aj súčas-
ťou slovenskej histórie a zdrojom inšpirácie, 
hrdosti a vlastenectva aj pre nás na Slovensku,“ 
povedala publiku v divadle Marianna Németho-
vá-Krajčírová.
Darina Moravcová, mama našej slávnej plav-
kyne Martiny Moravcovej, ktorá na OH 1992 
v Barcelone bola najmladšou členkou česko-
slovenskej výpravy, mi po správe o jej smrti 
napísala: „Bola môj veľký vzor nielen športový, 
ale aj osobnostný. Keď išla Martina do Barcelo-
ny, tak neviem, či som bola pyšnejšia na to, že 
ide na olympiádu, alebo na to, že jej účastnícky 
dekrét odovzdávala Věra.“

 

SPOMIENKA 
NA NAJVÄČŠIU ŽENSKÚ 

HVIEZDU V HISTÓRII 
ČESKOSLOVENSKÉHO 

ŠPORTU, 
KTORÁ SA VŽDY HLÁSILA 

AJ K SLOVENSKU

STATOČNÁ DIVA

V gymnastike si zvykla na saltá, ale na tie krkolomné, aké jej nachystal život, by sa neve-
del pripraviť nikto. Napriek ťažkému osudu však niekdajšia fenomenálna športová gym-
nastka Věra Čáslavská prešla 74 rokmi svojho života tak, že v povedomí a v pamäti vere-
jnosti u nás aj v zahraničí zostane ako večná legenda, idol a ikona.

Vera Caslavska' '

Ľubomír Souček | Foto: ČTK, Profimedia, Ľubomír Souček, Ján Súkup, archív, TASR/Martin Baumann

S P O M I E L E G E N D UN K A N A

' '' '
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Osobná výpoveď
Vety uvedené nižšie napísala vtedajšia predsed-
níčka Československého olympijského výboru 
(ČSOV) Věra Čáslavská na moju prosbu v úvod-
níku do denníka Šport pred odchodom výpravy 
na ZOH 1992 v Albertville. Keď som jej myš-
lienky oprášil teraz po štvrťstoročí, uvedomil 
som si, že boli nielen dobovým príhovorom, ale 
aj výstižnou osobnou výpoveďou o nej samej.
„Milí olympionici, priznám sa, že vám veľmi 
závidím. Odchádzate na olympiádu ako slobodní 
ľudia, ktorým nikto nenariaďuje, koľko medailí 
či bodov majú získať. Odchádzate ako reprezen-
tanti slobodnej krajiny, svojej vlasti.
Priznám sa, že ja ako športovkyňa som nikdy 
nedokázala získavať medaily na príkaz. Mojím 
motívom bola reprezentácia vlasti. Nie toho tota-
litného režimu, ako sa dnes hovorí, ale tých pros-
tých ľudí, ktorí v ňom museli utláčaní a ustrašení 
žiť. Týmto ľuďom som chcela svojimi úspechmi 
dvíhať hlavu, dodávať sily a poskytovať radosť. 
A len vďaka nim, vďaka ich podpore, ktorú mi 
dennodenne prejavovali, som v športe dokázala 
viac, než som si kedykoľvek predstavovala. Bola 
to úžasne silná spätná väzba.
Nikto vám nenanucuje, čo máte získať, naopak, 
máte možnosť vrátiť sa k prvotnému zmyslu 
športu ako prostriedku zábavy. V súťažnom 
ohni sa však spozná, čo tomu kto v príprave dal, 
čo v kom je. Kto si verí, pretože vie, že tomu 
obetoval veľa, môže byť sebavedomý a vlievať 
tento pocit aj ľuďom doma.
Ja som ako gymnastka mala takú filozofiu, že 
musím byť o triedu lepšia, než ostatné, aby sa 
o mne nemohli viesť spory, čo som si zaslúžila 
a čo nie. Úspech stretáva len tých, ktorí sú naň 
pripravení.
Verím, že všetci vo výprave budete ťahať za 
jeden koniec povrazu, či ste Slováci alebo Česi. 
Všetci totiž reprezentujete Česko-Slovensko! Ja 
som vždy reprezentovala túto krajinu a nikdy 
nie len Čechy a svoju hymnu by som si ani ako 
olympijská víťazka kedysi a ani ako predsedníč-
ka ČSOV dnes nedokázala predstaviť bez „Nad 
Tatrou sa blýska“! Dúfam, že to cítite rovnako.“
V tom čase bola najúspešnejšia športovkyňa v 
histórii vtedy ešte spoločného štátu Čechov a 
Slovákov už druhý rok na čele ČSOV. Albertvil-
le bola prvá olympiáda, na ktorú vyprevádzala 
olympionikov ako ich „šéfka“ a cítila v tejto 
funkcii obrovskú zodpovednosť. Chcela špor-
tovcom dodať sily a povzbudiť ich.
To isté robila až do posledných chvíľ života. 
Ešte aj veľmi vážne chorá krátko pred smrťou 
SMS-správami dvíhala sebavedomie českých 
športovcov pred ich odchodom na augustové OH 
v Riu de Janeiro. Aj preto o pekných osobných 
zážitkoch s ňou v Národnom divadle hovorili 
viacerí súčasní českí športoví velikáni. Skladali 
jej v krátkych vystúpeniach obdiv aj úctu.
Na ilustráciu zopár citátov z pódia Národného 

V roku 2013 Věra Čáslavská venovala nášmu olympijskému a športovému múzeu svoje dve zlaté 
olympijské medaily – po jednej z Tokia 1964 aj z Mexico City 1968.
t Fotografia z návštevy Věry Čáslavskej na pôde SOV v júni 2012. Zľava prezident SOV 
František Chmelár, bývalá podpredsedníčka SOV Mária Mračnová, Věra Čáslavská, olympijský 
víťaz a bývalý dlhoročný prezident FIG Jurij Titov z Ruska, generálny sekretár SOV Jozef Liba, 
Radka Čáslavská (dcéra), autor tohto textu Ľubomír Souček a prezident Slovenskej gymnastickej 
federácie Ján Novák.
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divadla. Dvojnásobná olympijská víťazka v 
atletike Barbora Špotáková: „Věra bola hurikán. 
Jej vrelosť a optimizmus ma úplne odzbrojili. 
Do poslednej chvíle ,fandila´ všetkým českým 
športovcom z celého srdca.“ Olympijský víťaz 
v modernom päťboji David Svoboda: „Doda-
la mi obrovský pokoj, sebadôveru a odvahu. 
Guráž a odvaha – to boli črty, ktoré mala Věra 
najúžasnejšie a z nás všetkých najväčšie. Bola 
pre nás talizman sama osebe. Každý z nás, kto 
mal možnosť sa s ňou stretnúť, mal šťastie.“ 
Olympijský šampión v horskej cyklistike Ja-
roslav Kulhavý: „Pre mňa to bol najväčší 
motivátor a motor. Kedykoľvek mám pochmúr-
ne myšlienky, tak si spomeniem na pani Věru a 
všetko je inak.“

Som aj vaša
Ale to som trochu odbočil. Věra Čáslavská v 
otvorenom liste olympionikom uviedla aj niečo, 
čo vnímala ako podstatné – že vždy reprezen-
tovala Československo a nikdy nie len Česko. 
Bola veľký zástanca spoločného štátu Čechov a 
Slovákov a veľmi ťažko niesla jeho rozdelenie.
Hoci s delením Československa z duše nesúhla-
sila, ako predsedníčka ČSOV veľmi významne 
prispela k bezproblémovému rozdeleniu majet-
ku ČSOV a aj k rýchlemu nadviazaniu dobrých 
vzťahov medzi novovzniknutými národnými 
olympijskými výbormi Česka a Slovenska. Ten 
český v prvých rokoch sama viedla.
Veľakrát povedala, že na Slovensko už ako 
gymnastka vždy chodila rada a vždy tam mala 
veľa fanúšikov. Oceňovala spontánnosť, srdeč-
nosť a priamosť Slovákov.
Věra Čáslavská rada zdôrazňovala, že jej úspe-
chy a medaily patria aj Slovákom. Pred tromi 
rokmi spravila výnimočné a ojedinelé gesto, keď 
dve zo svojich siedmich zlatých olympijských 
medailí venovala slovenskému olympijskému 
a športovému múzeu. Na Slovensku tento jedi-
nečný dar vyhlásili za múzejnú akvizíciu roka. 
Slovenský olympijský výbor prijal Věru 
Čáslavskú v roku 2014 za svoju čestnú členku 
– ako vôbec prvú osobnosť, nepochádzajúcu zo 
Slovenska. Pri tejto príležitosti členom pléna 
SOV povedala „Som aj vaša“.
Na takmer poldruhahodinovej verejnej rozlúčke 
s Věrou Čáslavskou v Národnom divadle v Pra-
he prišli najsilnejšie chvíle na záver. Keď sa po 
štvorminútovom „Rekviem pre Věru“, ktoré z 
celovečerného dokumentárneho filmu zostrihala 
jeho režisérka Olga Sommerová, zatiahla opona 
Národného divadla, deväťsto hostí povstalo a 
niekoľko minút silne tlieskalo. A potom niekto 
spontánne začal spievať českú hymnu. Pridalo 
sa celé divadlo, s výnimkou zahraničných hostí. 
A len niekoľko sekúnd po českej hymne zase 
niekto spontánne začal spievať aj slovenskú 
časť niekdajšej spoločnej hymny! Aj teraz sa 
mnohí pridali…
Keď sa potom hostia začali pomaly rozchádzať, 
niekto zhora po česky zakričal: „Věra Čáslavská 
byla Čechoslovačka a vždycky reprezentovala 
Československo!“
Věrke by sa to isto veľmi páčilo…

Milovaná kráľovná 
gymnastiky
Věra Čáslavská bola jedinečná gymnastická 
diva. Päť rokov za sebou (1964 – 1968) vyhrá-
vala všetky súťaže vo viacboji a väčšinu súťaží 
na všetkých náradiach. Niekoľko rokov udávala 
tón svetovej ženskej gymnastike ako jej domi-
nantná osobnosť a milovaná kráľovná. Srdcia 
množstva ľudí si získala aj veľkým ženským 
šarmom, milým vystupovaním, skromnosťou 
a dobrosrdečnosťou.

ČÁSLAVSKEJ ŠPORTOVÉ VRCHOLY
6 Na olympijských hrách získala spolu 7 zlatých 
a 4 strieborné medaily. V Ríme 1960, Tokiu 1964 
aj v Mexico City 1968 bola členka strieborného 
družstva, všetky ostatné jej medaily sú z indivi-
duálnych súťaží. Sedem „sólových“ zlatých si 
vybojovala ako jediná žena v olympijskej histórii 
a takisto ako jediná žena bola najúspešnejšia 
účastníčka OH až dvakrát. Na OH 1964 aj 1968 
triumfovala vo viacboji, v Tokiu okrem toho aj 
v preskoku a na kladine, v Mexico City bola 
zlatá aj v preskoku, na bradlách a v prostných, 
na kladine pridala striebro. 
6 Na svetových šampionátoch, ktoré sa vtedy 
konali len raz za štyri roky, získala 4 zlaté, 5 
strieborných a 1 bronzovú medailu. S tímom bola 
strieborná na MS 1958 v Moskve aj na MS 1962 
v Prahe, v Dortmunde 1966 ho priviedla k triumfu. 
V Prahe pridala zlato v preskoku, striebro vo 
viacboji a bronz v prostných. V Dortmunde 
triumfovala vo viacboji aj v preskoku, plus bola 
strieborná na kladine a v prostných.
6 Na majstrovstvách Európy získala jedineč-
ných 11 zlatých medailí – prvú už v Krakove 
1959 na kladine, v preskoku pridala striebro. 
Na ME 1961 v Lipsku bola tretia vo viacboji, na 
ME 1963 čs. gymnastky neštartovali, ale na ME 
1965 v Sofii aj na ME 1967 vyhrala všetkých 
päť disciplín! Za cvičenie na kladine dostala v 
Amsterdame absolútnu známku desať bodov.
6 V rokoch 1964, 1966, 1967 a 1968 vyhrala 
novinársku anketu o najúspešnejšieho športov-
ca Československa, čo bol v ére spoločného 
štátu rekord.
6 V roku 1968 ju v renomovanej ankete agentú-
ry ISK vyhlásili za najlepšiu športovkyňu sveta.
6 Získala rekordných 31 titulov majsterky 
ČSSR, z toho 8 vo viacboji.

Věra Čáslavská s kolekciou troch
zlatých a jednej striebornej medaily 
z OH 1964 v Tokiu. 
© ČTK (foto Alexandr Hampl)
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Z KONDOLENČNÉHO LISTU SOV
„Věra Čáslavská  bola skvelý človek, ktorý 
inšpiroval ľudí naprieč generáciami. Stala sa 
obrovským symbolom. Jej športový odkaz 
celému svetu, osobnú statočnosť, vyznávanie 
ozajstných hodnôt, vlastenectvo i nezlom-
nosť v boji s ťažkým osudom aj s chorobou si 
budeme pamätať navždy. V našich spomien-
kach Věra Čáslavská naveky zostane ako 
skromná velikánka, žena plná entuziazmu a 
radosti zo života a človek rozdávajúci sa pre 
druhých. Bola taká aj napriek tomu, že život 
jej nachystal aj veľmi ťažké chvíle.“ 

Věra Čáslavská pri cvičení prostných na OH 
1968 v Mexico City.
Na najvyššom stupni víťaziek potom pri hraní 
sovietskej hymny na počesť spoluvíťazky Pet-
rikovej predviedla slávny „tichý protest“ proti 
vpádu armády ZSSR do ČSSR (hore).
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rozhodkyňa a členka technickej komisie žien Európskej gymnastickej únie 
(UEG). Čo však musela prežiť, kým k tomu došlo...!

Hrdinka a symbol roka 1968
Věra Čáslavská bola jeden z veľkých symbolov 60. rokov minulého storo-
čia. Najviac sa však spájala s rokom 1968. Takisto ako väčšina obyvateľ-
stva v ČSSR podporovala obrodný proces tzv. Pražskej jari, ktorého tvárou 
sa stal Alexander Dubček. 
V apríli Čáslavská podpísala výzvu Dvetisíc slov, ktorá bola namierená 
proti ortodoxným komunistom. Krátko po začiatku vojenskej okupácie 
Československa, keď v noci na 21. augusta 1968 armády piatich krajín 
Varšavskej zmluvy na čele so sovietskou prišli na tankoch potlačiť „kon-
trarevolúciu“ v Československu, dostala varovanie, že by ju ako signatárku 
Dvetisíc slov mohli zatknúť. 
V tom čase vrcholilo predolympijské sústredenie reprezentačného tímu v 
Šumperku. V obavách sa vtedy na päť dní s pomocou chlapov z Horskej 
služby v Jeseníkoch ukryla na horskú chatu Vřesová studánka. Namiesto 
telocvične cez deň trénovala v prírode – prostné cvičila na lúke, namiesto 
bradiel mala konáre stromov a aby si na cvičenie na bradlách udržiavala 
mozole, prehadzovala hromady uhlia… To bola záverečná predolympijská 
príprava obhajkyne triumfov z Tokia!
Hoci dlho bolo neisté, či športovci ČSSR na OH v Mexico City budú môcť 
ísť, napokon odcestovali. Našu výpravu tam diváci privítali fantasticky, 
s prejavom obrovských sympatií – a Věru obzvlášť. Keď jej po jednom 
cvičení rozhodkyne dali nespravodlivo nízku známku, obecenstvo spustilo 
také obrovské protesty, že známku museli zvýšiť!
„Ja som v Mexiku jednoducho musela vyhrať. Chápala som, že tam sym-
bolizujem celú porobenú a násilne umlčanú krajinu, preto som bojovala 
ako nikdy. Musela som vyhrať, pretože v tom okamihu som bola jedinou 
zbraňou národa, ktorý sa nemohol brániť,“ povedala mi kedysi dávno v 
jednom z množstva rozhovorov.
Dokázala to! V ďalekom Mexico City sa Věra Čáslavská takisto ako 
v Tokiu 1964 stala najväčšou hviezdou hier. Jej triumfy nad sovietskymi 
gymnastkami, ktoré boli najväčšími súperkami našich, dodali duševnú silu 
celému Československu. Keď po záverečných prostných stála na najvyš-
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Dva svetoznáme československé symboly roka 
1968 – Alexander Dubček a Věra Čáslavská. 
© ČTK (Jiří Rublič)

Věra Čáslavská na fotografii z obdobia, keď 
bola vo veľkej nemilosti komunistického režimu. 
© ČTK (Dezort Jovan)

1968 – Alexander Dubček a Věra Čáslavská. 1968 – Alexander Dubček a Věra Čáslavská. 1968 – Alexander Dubček a Věra Čáslavská. 

V roku 1968, keď ju v renomovanej ankete agentúry ISK vyhlásili za najlep-
šiu športovkyňu sveta, ju vo veľkej medzinárodnej ankete o „naj” ženu sveta 
predstihla len niekdajšia prvá dáma USA Jackie Onassisová-Kennedyová. 
Plavovlasú ženu s drdolom vtedy poznal prakticky celý svet a bola populár-
na na Západe i na Východe.
Získala sedem titulov olympijskej víťazky – všetky v individuálnych 
disciplínach, čo nedosiahla žiadna iná žena v histórii športu. Mala v zbier-
ke aj štyri tituly majsterky sveta a jedenásť titulov majsterky Európy.
Tri olympijské zlaté si vybojovala v Tokiu 1964 – tam ako prejav naj-
vyššieho uznania za bojovnosť dostala od jednej japonskej rodiny dávny 
samurajský meč, čo bolo pre ženu nevídané ocenenie.
Ďalšie štyri zlaté kovy pridala v Mexico City 1968. Keď si tam v najväč-
šej katedrále na americkom kontinente na námestí Zócalo brala za muža 
známeho atléta Josefa Odložila, vnútri sa nedalo ani pohnúť a vonku sa 
tiesnili desaťtisíce fanúšikov kráľovnej olympijských hier…
Žena s veľkým tanečným nadaním a s umeleckým pohybovým výrazom 
gymnastiku tvorivo obohatila o viaceré originality, aj o atletický rozmer. 
V druhej polovici 60. rokov 20. storočia korunovala ženskú éru tohto špor-
tu – zopár rokov pred nástupom akrobatickej éry detí a malých žien.
Bývalá gymnastka Bohumila Řešátková-Řimnáčová, ktorá s Čáslavskou bola 
niekoľko rokov v tíme ČSSR, vo svojej spomienke v divadle povedala, že v 
Japonsku si pri Věre ostatné naše gymnastky pripadali, ako keby boli členky 
Beatles, pretože keď si pre nabitý program nestihli počas dňa nič nakúpiť, 
len pre ne večer otvorili obchodný dom… Taká tam bola Čáslavská hviezda!
Neskôr sa z nej stala popredná trénerka. Viedla množstvo reprezentantiek 
– napríklad Dorňákovú, Rabušicovú, Pořádkovú, Červenkovú, Rulfovú, 
Částečkovú, aj Slovenku Lenku Pitlovičovú. Pôsobila aj ako medzinárodná 
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šom stupni spoločne s Larisou Petrikovou zo 
ZSSR, pri sovietskej hymne si dovolila slávny 
„tichý protest“. Sklonila hlavu a poodvrátila 
sa od vlajok, čím dala jasne najavo, že nevzdá 
poctu vlajke krajiny, ktorá vojensky okupuje 
jej vlasť. Svet to pochopil, súdruhovia doma 
nezabudli...

Roky zatratenia
Keď sa po nástupe Gustáva Husáka na čelo 
vládnucej komunistickej strany v ČSSR v apríli 
1969 začala tzv. normalizácia, pre Čáslavskú 
prišli krušné časy. Prakticky všetci známi 
signatári Dvetisíc slov pod obrovským tlakom 
svoj podpis postupne odvolali, len ona nie. 
Nezlomilo ju ani štyridsať výsluchov – niektoré 
aj s maličkou dcérkou Radkou v náručí... Režim 
sa s ňou potom nemaznal a zatratil ju. Päť rokov 
bola nezamestnaná a aj potom bola kadejako 
perzekvovaná. Nebola však súčasťou disentu. 
S režimom viedla svoj vlastný odvážny boj za 
slušnosť a pravdu.
Nositeľka Radu republiky a najslávnejšia 
športovkyňa sveta si musela privyrábať pod 
cudzím menom ako upratovačka. Na medaily 
vtedy zanevrela a schovala ich do krabice. Až 
v roku 1974 sa dostala k trénerskej práci – aj 
to spočiatku potajomky. Olympijský víťaz 
v športovej streľbe z OH 1968 a svedok na 
jej svadbe v Mexico City Jan Kůrka však v 
Národnom divadle prezradil: „Besedy, na ktoré 
Věra chodila aj v čase, keď bola v nemilosti, 
boli pre ňu obrovskou vzpruhou. Dvere do sŕdc 
všetkých československých občanov mala vždy 
otvorené.“
V rokoch 1979 – 1981 trénovala deti v Mexiku, 
kam si ju vyžiadal prezident krajiny. Ako neskôr 
zistila, komunistické orgány v ČSSR ju „vyme-
nili za uhlie“. Mexiko ako protihodnotu za sú-
hlas s jej angažovaním muselo vtedy dodať uhlie 
spriatelenej Kube… Režim dúfal, že emigruje 
a bude od nej pokoj, ale Čáslavská si uvedomo-
vala, aký veľký symbol znamená pre ľudí doma 
a aj s celou rodinou sa z Mexika vrátila. 
V roku 1987 odovzdal Čáslavskej v Prahe jej 
veľký obdivovateľ, prezident MOV Juan Anto-
nio Samaranch, Olympijský rad v striebre.
V tom čase bolo jej manželstvo v troskách. 
S Josefom Odložilom sa v tom roku rozviedla. 
Dcéra Radka aj syn Martin zostali pri matke.
Na ozajstný návrat na domáce spoločenské 
výslnie si Věra musela počkať až do novembra 
1989...

Z Pražského hradu do izolácie
V období tesne pred „nežnou revolúciou“ tré-
novala malé detičky a pripravovala sa na prácu 
v MOV, ako to od nej chcel Samaranch. Pláno-
vala odísť na niekoľko mesiacov do USA naučiť 
sa po anglicky. Lenže všetko v jej dramatickom 
osude sa napokon vyvŕbilo inak.
Novozvolený federálny prezident a bývalý 

disident Václav Havel si v januári 1990 vybral Věru Čáslavskú za svoju poradkyňu. Bola v tej funkcii 
viac než dva roky a stála ju nekonečné množstvo síl, pretože ju poňala rovnako maximálne zodpoved-
ne, ako mala vždy vo zvyku. Najviac jej dávali zabrať sociálne veci, čo bola úloha pre celý regiment, 
nie pre jedného. „Toto je moja najťažšia olympiáda,“ hovorievala vtedy.
Vďaka práci pre druhých prestala žiť vlastný život. Nadmerne sa vyčerpávala, nemala čas na seba 
a na starostlivosť o svoje zdravie, a to sa jej potom kruto vypomstilo.
V rokoch 1990 – 1992 zároveň viedla Československý olympijský výbor. Na jeho čelo bola v apríli 
1990 zvolená jednomyseľne. Na jeseň 1990 si v Paríži prevzala najvyššie medzinárodné ocenenie fair 
play – Cenu Pierra de Coubertin, ktorú jej udelil Medzinárodný výbor fair play UNESCO. Toto oce-
nenie získal pred ňou z Československa len fenomenálny atlét, štvornásobný olympijský víťaz Emil 
Zátopek – historicky jediný športovec v našich končinách, ktorý sa s ňou mohol porovnávať.
Po rozdelení ČSFR Věra Čáslavská až do roku 1996 viedla Český olympijský výbor. V tom období 
sa však v jej živote udiala veľká tragédia. Na dedinskej diskotéke, kde svoju úlohu na oboch stranách 
zohral aj alkohol, sa jej 19-ročný syn Martin dostal do potýčky so svojím otcom Josefom Odložilom. 
Ten po údere do tváre spadol tak nešťastne, že utrpel zranenie mozgu, ktorému o mesiac neskôr pod-
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V roku 1987 v Prahe odovzdal prezident MOV Juan Antonio 
Samaranch Věre Čáslavskej Olympijský rad v striebre.

S prezidentom ČSFR Václavom Havlom v období, keď pôsobila 
ako jeho poradkyňa. © ČTK (Igor Zahl)

SKROMNÁ DIVASKROMNÁ DIVASKROMNÁ DIVASKROMNÁ DIVASKROMNÁ DIVAšom stupni spoločne s Larisou Petrikovou zo šom stupni spoločne s Larisou Petrikovou zo 
ZSSR, pri sovietskej hymne si dovolila slávny 
„tichý protest“. Sklonila hlavu a poodvrátila 
sa od vlajok, čím dala jasne najavo, že nevzdá sa od vlajok, čím dala jasne najavo, že nevzdá 
poctu vlajke krajiny, ktorá vojensky okupuje 

nezabudli...
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V TRNAVE JE GYMNASTICKÁ TELOCVIČŇA 
VĚRY ČÁSLAVSKEJ
Keď Věra Čáslavská navštívila Slovensko 
v čase osláv svojej sedemdesiatky (2012), 
dostala najvyššie výročné ocenenie Sloven-
ského olympijského výboru – Trofej SOV. 
A gymnastickej telocvični v Trnave vtedy po-
skytla svoje meno, ktorým sa hrdí. Aj preto na 
poslednej rozlúčke s Čáslavskou okrem Ma-
riky Némethovej-Krajčírovej verejne hovoril aj 
prezident Slovenskej gymnastickej federácie 
Ján Novák z Trnavy. Práve on ju v posledných 
rokoch viackrát pozval na Slovensko - napo-
sledy vlani v novembri na kongres Európskej 
gymnastickej únie v Bratislave. Zo zahraničia 
okrem dvoch Slovákov v Národnom divadle 
prehovoril už len jeden zástupca Japonska 
– krajiny, v ktorej Čáslavskej popularita od 
OH 1964 až dodnes dosahuje neuveriteľné 
rozmery. 

ľahol. Bulvárne médiá si na tragédii v rodine slávnych olympionikov zgustli.
Keď Věrinho syna počas OH 1996 v Atlante, kde bola ako členka MOV, odsúdili na nepodmieneč-
ný trest väzenia, zosypala sa. Český prezident Havel Martinovi Odložilovi neskôr udelil milosť, 
pretože v celom prípade bolo veľa nejasností. Reakcia viacerých českých médií na milosť však bola 
brutálna. A Čáslavská, zničená obrovskou námahou z predchádzajúcich rokov i perzekvovaním počas 
predošlého režimu, to celé psychicky nezvládla. Po roku 1997 sa postupne úplne utiahla do ústrania 
a dlhodobo sa liečila na psychiatrii.
V roku 1995 sa stala členkou Medzinárodného olympijského výboru (MOV), ale vzhľadom na 
veľké súkromné problémy bolo jej pôsobenie v MOV nevýrazné. Na zasadnutí MOV sa naposledy 
objavila počas ZOH 1998 v Nagane. V tom istom roku ju uviedli do svetovej Gymnastickej siene 
slávy v Oklahoma City v USA. Na inauguráciu však necestovala. Na členstvo v MOV sama rezigno-
vala v roku 2001.
Dlho ju strašne ničili depresie. K okolitému dianiu bola úplne apatická. Psychiatri si s ňou nevedeli 
poradiť. Ocitla sa v izolácii, púšťala k sebe len zopár najbližších ľudí. Na verejnosti sa objavila len 
pri vyhlasovaní Českého olympionika storočia a na pohrebe Emila Zátopka v Národnom divadle 
v Prahe koncom roka 2000. Jej priaznivci sa pomaly zmierovali s myšlienkou, že slávna Věra je v 
agónii. Lenže všetci sme sa mýlili...

Zázračný návrat pani Columbovej
Věra Čáslavská sa po ťažkom a dlhom období strávenom v dome s opatrovateľskou službou poti-
chučky vrátila do Černošíc pri Prahe, kde stál rodičovský dom. Syn jej tam prerobil jednu izbu, ktorá 
sa jej na posledné roky života stala domovom. Spočiatku si vychutnávala, že po rokoch v izolácii, 
keď výrazne pribrala, ju tam nikto nepozná. Hovorila o sebe ako o pani Columbovej – záhadnej 
manželke seriálového inšpektora...
Pomaličky sa začala navracať do života. Objavila vynález internetu, ktorý sa stal jej spojením so 
svetom. Znovu začala sledovať okolité dianie a komunikovať. Sem-tam poskytla cez e-mail rozhovor 
pre médiá (najmä v roku 2008 pri príležitosti okrúhleho výročia OH 1968), ale na verejnosti sa stále 
neukazovala.
Zlom nastal na vyhlásení Českého športovca roka 2009. Do poslednej chvíle si organizátori neboli 
istí, či tam príde. Keď prišla, bolo to pre ľudí v sále ako zjavenie. V prvej chvíli jednoducho neverili, 
že toto sa naozaj stalo. Ale potom najslávnejšej športovkyni krajiny pripravili dlhé standing ovations. 
Od tej chvíle bola definitívne späť.
„Ušla som hrobárovi z lopaty, vraciam sa do života a oprašujem staré priateľstvá. Kedy prídeš do 
Prahy?,“ ohlásila sa mi v apríli 2010 do telefónu.
Po dlhoročnej apatii zrazu začala žiť mimoriadne aktívne. V diári nemala voľné miesto. Chodila na 
početné besedy, autogramiády, prezentácie filmu Věra´68 aj biografickej knihy o nej Život na Olym-
pe, stýkala sa so špičkovými českými športovcami, ale aj s mladými adeptmi športu, navštívila znovu 
Japonsko aj Mexiko. Japonci za ňou chodili do Prahy každú chvíľu. Keď videla, akú skazu narobila 

v oblasti Fukušimy cunami po obrovskom ze-
metrasení, sprostredkovala pre deti z postihnutej 
oblasti rekreačný pobyt v Česku. Viackrát bola 
aj na Slovensku. Vždy tu mala nabitý program. 
Keď prišla na preteky v Trnave, autogramy od 
nej pýtali aj na toalete...
 „Ja som v živote vinou komunistov a depresií 
stratila toľko rokov, že teraz si už nemôžem do-
voliť stratiť ani deň,“ vysvetľovala Věra svoju 
obrovskú činorodosť, keď som sa ju v záujme 
jej zdravia snažil trochu hamovať.

Statočný boj s rakovinou
V máji 2015 sa však Věra Čáslavská dozvedela 
krutú diagnózu – že má rakovinu pankreasu aj s 
metastázami. V pražskom IKEM podstúpila veľ-
mi ťažkú operáciu a dlhé mesiace po jej absolvo-
vaní chodievala pravidelne na chemoterapiu.
Napriek tomu, že prognóza bola veľmi nepriazni-
vá a v ďalšom období jej diagnostikovali aj ďal-
šie nálezy, žila prakticky až do posledných chvíľ 
neuveriteľne aktívne a bola veľmi pozitívne 
naladená. Dodávala tak sily aj iným pacientom. 
„Či budem žiť aktívne, alebo sa budem niekde 
v kúte ľutovať, vyjde to narovnako,“ hovorila 
a dodávala: „Rakovina nie je tragédia. Tragédia 
je to, čo som videla po cunami vo Fukušime.“
O svojich zdravotných ťažkostiach hovorila neraz 
s humorom. Každý večer jej napájali do kanyly  
infúziu, ktorá jej telu cez noc dodávala výživu. 
„Predstavujem si, že je to sviečková,“ žartovala 
a smiala sa, že chodí s infúznym stojanom na 
kolieskach po byte ako malé dieťa s káčerom.
Ešte v priebehu augusta, keď cítila, že boj 
s chorobou už prehráva, stíhala optimistickými 
SMS-správami dodávať energiu českým olym-
pionikom v Riu.
Bola to výnimočná žena. 6

Pred štyrmi rokmi sa po premiére filmu Olgy Sommerovej Věra ´68 (režisérka je na snímke 
vľavo so šampanským) v pražskej Lucerne uskutočnila oslava 70. narodenín Věra Čáslavskej. 
Oslávenkyňa pri krájaní torty.
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Zásluhy Jána Mráza na olympijskom 
poli ocenil Medzinárodný olympijský 
výbor (MOV) udelením Olympijského 
radu v striebre (toto vyznamenanie má 
len päť Slovákov) 
a Slovenský olympijský výbor udelením 
Zlatých kruhov SOV, aj prijatím za čest-
ného člena SOV. Za aktivity v oblasti 
ochrany životného prostredia Sloven-
ský olympijský výbor v posledných 
rokoch udeľuje ako jedno zo svojich 
výročných ocenení Cenu Jána Mráza. 
V roku 2007 dostal štátne vyznamena-
nie – Rad Ľudovíta Štúra.
K 90. narodeninám Jána Mráza 
v roku 2012 bola vydaná príležitostná 
poštová pečiatka a pamätný nálepný 
list. Múzeum telesnej kultúry SR, ktoré 
dnes pôsobí pod SOV ako Slovenské 
olympijské a športové múzeum, vtedy 
v edícii „Z depozitára múzea“ vydalo 
publikáciu venovanú Jánovi Mrázovi, 
presnejšie cenným dokumentom, ktoré 
venoval múzeu. 

Od 14. júla 2016 sme bez Jána Mráza. Bez muža, ktorý sa viac ako ktorýkoľvek iný Slovák presadil v 
medzinárodnej lyžiarskej diplomacii a okrem toho bol uznávaný aj v olympijských kruhoch – a nielen ako 
historicky prvý generálny tajomník SOV. Rodák z Banskej Bystrice (narodený 28. júna 1922) nás navždy 
opustil vo veku 94 rokov.
Napriek tomu, že vekom bol kmeť, aj oveľa mladší ľudia, ktorí ho poznali, mu hovorili Janko. Tešil sa totiž 
nielen úcte ako jeden z najvýznamnejších slovenských športových funkcionárov a zároveň bojovník proti 
fašizmu (ako aktívny účastník Slovenského národného povstania bol už v dávnejšej minulosti vyznamenaný 
Radom SNP II. triedy, aj Čs. medailou za chrabrosť a Čs. medailou za zásluhy), ale aj obľube ako športu odda-
ný a zároveň veľmi milý a galantný starý pán, okolo ktorého bola vždy fajn nálada. Veľmi úctivo sa správal k 
dámam každého veku. Počas jeho štvorročného pôsobenia na SOV vládla na tomto pracovisku naozaj príjemná 
atmosféra.

Celoživotná láska – lyžovanie
Bývalý všestranný športovec spojil svoj život predovšetkým s lyžovaním, ktoré bolo jeho vášňou. V rokoch 1954 
– 1969 bol Ján Mráz šéfom slovenského lyžovania a až do roku 1992 nepretržite členom predsedníctva 
Čs. lyžiarskeho zväzu. Vďaka organizátorským schopnostiam, schopnosti bezproblémovo spolupracovať s inými 
ľuďmi, jazykovým znalostiam, ale i vďaka pedantnosti bankového úradníka si vyslúžil uznanie aj v zahraničí.
V roku 1965 sa Ján Mráz ako prvý a dodnes jediný Slovák stal členom predsedníctva Medzinárodnej lyžiar-
skej federácie (FIS). Tam pôsobil až do roku 1980. Následne ho zvolili za čestného člena FIS. Z tejto pozície 
veľmi významne pomohol slovenskému lyžovaniu pri získaní práva na organizovanie významných medziná-
rodných podujatí. 
Keď som Janka Mráza spovedal pri príležitosti 85. narodenín, spýtal som sa ho, za čo si ho ľudia v športe podľa 
jeho vlastného názoru budú predovšetkým pamätať. Bez zaváhania vtedy odpovedal: „Najmä vďaka majstrov-
stvám sveta 1970 v klasickom lyžovaní na Štrbskom Plese. Moje pôsobenie vo FIS prispelo k tomu, že nám 
šampionát pridelili a ako generálny tajomník organizačného výboru som do značnej miery zodpovedal za jeho 
zvládnutie. Ľudia, ktorí tieto majstrovstvá zažili, na ne v dobrom spomínajú dodnes.“

Na staré kolená sa upísal olympizmu
Lyžovanie bolo prvou láskou Jána Mráza, ale aj olympiády ho očarovávali odmala. Z novín a časopisov si 
ako chlapčisko vystrihoval články o našich športovcoch a sníval o olympiáde. Ale priznával, že hlbší rozmer 
olympizmu si začal uvedomovať až v zrelom veku, keď už mal za sebou lyžiarske rozhodcovské pôsobenie na 
ZOH 1964 – 1976. 
„Toto poznanie som začal uplatňovať, keď vznikala Olympijská spoločnosť Slovenska a aj v prvých rokoch exis-
tencie SOV. Robili sme vtedy veci s láskou naozaj na dobrovoľnej báze, ale položili sme dobré základy. Podobne 
ako v lyžovaní som sa aj na olympijskej pôde snažil dokázať, že my Slováci vieme robiť veľké veci. Čechom 
budem vždy vďačný za to, že nás učili, ale veril som, že keď vznikne samostatná Slovenská republika, budeme 
mať viac príležitostí ako predtým, čo sa aj stalo,“ vysvetľoval predčasom.
Mesiac po založení SOV, v januári 1993, bol Ján Mráz menovaný za generálneho tajomníka SOV. V tejto 
funkcii pôsobil od až do decembra 1996. Okrem toho bol aj člen revíznej komisie Európskych olympijských 
výborov. Bol jeden z veľkých propagátorov myšlienky kandidatúry Slovenska na usporiadanie zimných olym-
pijských hier, ktorú podnietilo práve nadmieru úspešné zorganizovanie MS 1970.
Na olympijskej pôde preukázal Ján Mráz bohaté skúsenosti zo športovej diplomacie, odbornú erudíciu, jazyko-
vé znalosti, i vysokú štábnu kultúru. „Vždy som sa správal slušne a skromne,” pokúsil sa o vlastnú charakteris-
tiku. Bol to olympijský funkcionár, na ktorého pôsobenie – aj ako človeka – sa spomína naozaj v dobrom. 6

^ Ján Mráz s Olympijským radom v striebre.
t Obálka publikácie Ján Mráz aj s jeho dobovou lyžiarskou fotografiou.

SPOMIENKA NA HISTORICKY PRVÉHO GENERÁLNEHO 
TAJOMNÍKA SOV, KTORÝ NÁS OPUSTIL VO VEKU 94 ROKOV

JÁN MRÁZ
SA TEŠIL ÚCTE AJ OBĽUBE

Ľubomír Souček | foto: Peter Pospíšil a archív SOV

M E M O R I A MI N
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  Aké pocity vo vás prevládajú v predvečer posledného z 36 valných zhromaždení za vášho prezidentovania 
pri spätnom pohľade na obdobie viac než štyroch olympijských štvorročí?
Nemám zlý pocit. Kolegovia v Medzinárodnom olympijskom výbore aj v Európskych olympijských 
výboroch hodnotia náš národný výbor z hľadiska štruktúry aktivít a úrovne práce ako jeden z najlepších. 
Netvrdím, že sme sa nedopúšťali chýb a nedostávali sa aj do problémov, ale dokázali sme ich preko-
návať a posúvali sa dopredu. Napokon sa mi splnilo aj želanie slušných výsledkov našej výpravy na 
olympijských hrách v Riu de Janeiro, ktoré boli posledné počas môjho šéfovania.

  Na čelo Slovenského olympijského výboru ste nastúpili v siedmom roku jeho existencie, v období rozbro-
jov v jeho vnútri. Je pravda, že vtedajší predseda profesor Vladimír Černušák vás oslovil, aby ste kandidovali 
za jeho nástupcu ešte pred tým, ako kríza v lete 1999 naplno prepukla?
Nečakal som, že ma vyzve uchádzať sa o funkciu predsedu. Bolo to pre mňa prekvapenie. Prvé rozho-
vory s ním aj s niektorými inými funkcionármi – Júliusom Dubovským a Benjamínom Leitnerom – sa 
uskutočnili už na zimných olympijských hrách 1998 v Nagane. Ďalšie, už konkrétnejšie počas zimných 
Európskych olympijských dní mládeže 1999 v Tatrách. Pán profesor, ale aj vtedajší podpredseda SOV 
Anton Ihring deklarovali, že ma mienia navrhnúť a podporiť. Opakujem, prekvapilo ma to. A ešte viac 
volebné víťazstvo hneď v prvom kole.

  Vtedy ste boli vysoký štátny úradník pre šport. 
Predtým druhý muž najväčšieho športového spolku 
a ešte predtým šéf jeho oddelenia talentovanej 
mládeže. Čo vám bolo bližšie a čo vám viac dalo?
Najviac ma obohatila viacročná práca v oblasti 
talentovanej mládeže. Spoznal som obrovské 
množstvo zapálených trénerov, metodikov, 
funkcionárov a športovcov a oni spoznávali 
mňa. Najmä vďaka skúsenostiam získaným 
v spolupráci s nimi som mohol relatívne 
bezbolestne prejsť na post predsedu národného 
olympijského výboru. Športové hnutie je práca 
s ľuďmi. Na ministerstve ma to bohvieako 
nebavilo, ale naučil som sa pozerať na veci 
ešte z väčšieho nadhľadu, takže aj to malo svoj 
zmysel. Najviac som však hrdý na robotu, ktorú 
sme odviedli s talentmi.

OPORAMI 
DO BUDÚCNOSTI 

MÔŽU BYŤ DNEŠNÍ ŠPIČKOVÍ 
ŠPORTOVCI, ZVÄČŠA VEĽMI 

SCHOPNÍ, MÚDRI 
A KOMPLEXNÍ ĽUDIA, TVRDÍ 

PREZIDENT SOV,
KTORÝ VO FUNKCII

KONČÍ PO 17 ROKOCH

Päť kruhov ho očarilo v päťdesiatom šiestom. Mal vtedy desať rokov a ucho pričapené na rá-
diu, ktoré informovalo, čo sa práve deje na piatom kontinente. V Melbourne, kde sa konali 
Hry XVI. olympiády. O šesťdesiat rokov neskôr sa František Chmelár už ako čerstvý sedem-
desiatnik na prvých olympijských hrách na juhoamerickom kontinente lúčil s postom prezi-
denta Slovenského olympijského výboru, ktorý zastával 17 rokov (1999 – 2016).

ŠTÁT 
OBRAL ŠPORT 
O AUTONÓMIU

Marián Šimo | Foto: Ján Súkup, Jozef Barinka, TASR/Martin Baumann
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  Konkrétne? Na športové gymnáziá, ktoré okopírovali aj Česi?
Nešlo len o gymnáziá, tie prišli až na záver. Začalo sa to experimentom so špecializovanými športovými 
triedami, ktorý v rámci výskumu navrhli Vladimír Černušák a Emanuel Řehoř. Rozbiehali ho naslovo-
vzatí experti – napríklad v hokeji Jaroslav Starší, vo futbale František Korček. Ja som doň vhupol ako 
končiaci študent FTVŠ, neskôr ašpirant, doktorand a zamestnanec jej výskumného ústavu, ktorý viedol 
Ivo Havlíček. Len čo sa ukázalo, že nie všade možno triedy naplniť dostatočným počtom talentova-
ných žiakov, pribudli školské športové strediská a čoskoro aj tréningové strediská mládeže – avšak tie 
už nie pod kuratelou školskej správy, ale telovýchovných jednôt. Medzičasom sme spustili testovanie 
pohybových schopností žiakov prvých až tretích ročníkov základných škôl. No a v roku 1978 dozrel čas 
skompletizovať systém internátnymi športovými gymnáziami.
 

  Hneď prvé v Banskej Bystrici sa mimoriadne vydarilo... 
Všetky útvary vrátane oddelenia talentovanej mládeže, ktoré som mal možnosť od roku 1977 riadiť, boli 
Made in Slovakia. Následne ich – okrem školských športových stredísk – prebrali aj českí kolegovia. 
Koncom sedemdesiatych rokov sme sa stali lídrom vo sfére starostlivosti o talenty a o náš systém nebol 
záujem len vo východnej, ale aj v západnej Európe. Úspešný model vyvinuli aj v NDR, no pre jeho 
direktívnosť až drastickosť ho žiadna krajina nenasledovala. Podarilo sa nám utvoriť systém programo-
vého ovplyvňovania tréningu detí, ktorý dnes – žiaľ – chýba.

  Čo bolo po nástupe do funkcie šéfa SOV ťažšie – nastoliť dôveru vnútri olympijského hnutia alebo vrátiť 
organizácii verejné renomé?
Vznik Olympijskej spoločnosti Slovenska ako predchodkyne Slovenského olympijského výboru bol 
poznačený romantizmom. Túžbou po tom, aby aj Slovensko malo svoju značku na olympijskej mape. 
Kým existovalo Československo, bola nerealizovateľná. Romantizmus však pretrval u niektorých 

„KAŽDÝ FUNKCIONÁR SÓLOVO, ZA SVOJ ŠPORT 
ZAČAL PODLIEZAŤ ŠTÁTU ALEBO POLITICKÝM 
STRANÁM, KTORÉ BOLI PRÁVE PRI VESLE. 
A TAK JE TO DODNES. DOČASNE TO MÔŽE 
NIEKTORÝM ŠPORTOM POMÔCŤ,
ALE DLHODOBO JE TO NEÚNOSNÉ.“ funkcionárov aj po jeho rozdelení a zrode SOV. 

Na druhej strane sa doň dostali aj ľudia až príliš 
realistickí – napríklad Martin Benko, ktorý sa 
v roku 1997 stal jeho generálnym tajomníkom. 
Napätie medzi dvoma prístupmi sa odrazilo aj 
v postojoch a, žiaľ, vyvrcholilo konfl iktmi 
v aparáte, ktoré boli príčinou, že sa vzdal Čer-
nušák a nasledovali voľby. Po nich boli naliehavé 
obe veci. Riešiť situáciu vnútri – dať iný poria-
dok vzťahom v aparáte, ale aj vzťahom aparátu 
k dobrovoľnému hnutiu, bez ktorého je nepred-
staviteľné napĺňať idey olympizmu. Rovnako dô-
ležité a ešte ťažšie však bolo naprávať porušený 
imidž SOV vo verejnosti a najmä u partnerov 
a sponzorov. Presvedčiť ich, že nehrozí zneužitie 
na privátne ciele, že nemáme záujem o fi ktívne, 
ale len o obojstranne výhodné vzťahy.

  Kríza v SOV sa definitívne skončila až na jeseň 
2004, keď ste po opätovnom zvolení za predsedu 
prekvapujúco nenavrhli Martina Benka znova za 
generálneho tajomníka. Čo sa udialo na aténskych 
Hrách 2004, na ktorých bol vaším zástupcom vedú-
ceho výpravy? Alebo šlo o poslednú kvapku, ktorou 
sa prelial krčah?
Po prvé: Slovenský olympijský výbor nebol vtedy 
v dobrej ekonomickej situácii a Benko zahmlie-

Ako predseda organizačného výboru atletické-
ho mítingu Pravda – Televízia – Slovnaft 
v Bratislave začiatkom 90. rokov.

Momentka z chvíle tesne po vyhlásení výsledkov volieb predsedu SOV v novembri 1999. 
Františkovi Chmelárovi k víťazstvu blahoželá jeden z protikandidátov Jozef Vengloš.
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val sekeru 5 miliónov Sk, ktorú sme museli vyrovnať. Po druhé: Jeho správanie voči zamestnancom 
nezodpovedalo mojim predstavám – bolo direktívne, povýšenecké, občas až vulgárne. Po tretie: na náš 
návrh ho zvolili do exekutívy Európskych olympijských výborov, ale nezískal si v nej priateľov a začali 
prichádzať signály, že ho už majú dosť. No a počas olympijských hier v Aténach ako keby sa už nevedel 
vmestiť do kože a prestal mať vnútorné limity. Mnohí sa naňho sťažovali, preto som sa rozhodol, že ak 
vo voľbách 2004 vyhrám, už ho nenavrhnem.

  Môžete porovnávať: z ktorej funkcie sa dá viac ovplyvniť smerovanie slovenského športu – z najvyššej 
štátnej alebo z postu šéfa olympijského výboru?
Sedemnásť rokov vediem SOV, predtým som bol deväť rokov štátnym úradníkom a za celé to obdobie 
som nadobúdal dojem, ktorý prerástol do presvedčenia, že športové hnutie stále strácalo a už aj stratilo 
autonómiu. Pritom to je pre dobrovoľné hnutie najvážnejšia kategória. Začalo sa to faktickým zoštát-
nením hier lotériovej spoločnosti Športka, ktoré boli historicky vo vlastníctve športových spolkov – za 
federácie pod hlavičkou Sazky – a jej príjmy mu garantovali istú nezávislosť. Vznikol síce Štátny fond 
telesnej kultúry, cez ktorý šport mohol aspoň spolurozhodovať o rozdeľovaní príjmov, ale v roku 2001 
štát zrušil aj fond a výnosy z lotérií presmeroval do svojho rozpočtu. Štát tým, že šport obral o jeho 
vlastné fi nancie, získal nad ním moc a kontrolu.

  Máte svätú pravdu, ale ako je možné, že to športoví funkcionári dopustili, že nebili na poplach, nezbun-
tošili športovcov a nevyšli do ulíc?
Kritizovali to, ale neboli ochotní sa zjednotiť a napokon sa prispôsobili. Každý sólovo, za svoj šport 
začal podliezať štátu alebo politickým stranám, ktoré boli práve pri vesle. A tak je to dodnes. Dočasne to 
môže niektorým športom pomôcť, ale dlhodobo je to neúnosné. Jasné mínus, prepad...

  To je dôsledok toho, že slovenskému športu chýba hnutím rešpektovaná hlava. Bez pochlebovania, žiaden 
z funkcionárov sa toľkokrát ako vy nepokúsil o zrod jej strešného orgánu. Najlogickejšie bolo a je pridať sa 
k rastúcemu počtu krajín, v ktorých je reprezentantom športu národný olympijský výbor. Ale vy ste ani za 17 
rokov šéfovania SOV o tom funkcionárov-kolegov nepresvedčili – ako je to možné?
V roku 2012 sme boli veľmi blízko k dohode. Napokon sa však proti nej postavil futbalový zväz. Bez 
neho to nemalo zmysel a usúdil som, že skôr či neskôr potreba znova príde na stôl, tak sme to na čas od-
ložili. Vo vedomí, že nijaké iné rozumné riešenie než na olympijskej pôde neexistuje. Stačí sa poobzerať 
po susedných či porovnateľných krajinách, ktoré dosahujú lepšie športové výsledky ako my.
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6 Narodil sa 4. februára 1946 v Tvrdošovciach, 
ale detstvo prežil v Kežmarku.
6 Ako študent priemyslovky vo Svite sa veno-
val atletike a hrával hokej za Poprad, počas 
vysokoškolského štúdia na FTVŠ aj za Sláviu 
VŠ Bratislava.
6 Po absolvovaní FTVŠ pracoval v jej vý-
skumnom ústave, neskôr ako metodik a vedúci 
oddelenia talentovanej mládeže SÚV ČSZTV, 
krátko aj ako tajomník a podpredseda najväč-
šieho slovenského telovýchovného spolku.
6 V období 1991 – 1999 pôsobil na minis-
terstve školstva SR, v r. 1998 ako generálny 
riaditeľ sekcie športu, detí a mládeže. 
6 V novembri 1999 ho prvý raz zvolili za 
predsedu SOV, neskôr ešte štyrikrát (od marca 
2008 sa funkcia zmenila z predsedu na prezi-
denta SOV)
6 Od roku 2013 je členom exekutívy 
Európskych olympijských výborov.

František Chmelár v decembri 2000 spoločne s vtedajším prezidentom SR Rudolfom Schusterom 
pri odovzdávaní trofeje Slovenský športovec storočia, ktorú za nebohého krasokorčuliara Ondreja 
Nepelu prevzala jeho legendárna trénerka Hilda Múdra.

  Ambície stať sa strechou malo aj Slovenské 
združenie telesnej kultúry. Keď sa však ocitlo 
v troskách, už nebol dôvod váhať.
SZTK nemalo takú dobrú východiskovú pozíciu 
ako SOV, lebo nezdružovalo všetky veľké 
športové zväzy. Možno som urobil chybu, že 
som do návrhu stanov organizácie s pracovným 
názvom Slovenská olympijská a športová asoci-
ácia uviedol ako sídlo bratislavský Dom športu 
patriaci SZTK. To mohol byť kameň úrazu. Lebo 
futbalový zväz, ktorý sa z neho vysťahoval, tlačil 
združenie k tomu, aby budovu predalo a v delení 
majetku získal časť z predajnej sumy. Z jeho 
rozpadu však vyťažil aj bez predaja Domu športu, 
lebo dostal budovy v regiónoch...

  Potom ste rezignovali – prečo? 
Každé kolo pokusov o poskladanie zmysluplnej 
strešnej organizácie sprevádzala zložitá presved-
čovacia procedúra. Na ďalšie som už nemal dosť 
energie a najmä zdravia. Navyše som si uvedo-
moval, že na poste olympijského šéfa budem 
končiť. Stále som však z duše presvedčený, že 
pre budúcnosť slovenského športu je veľmi zlé, 
že stratil pôdu pod nohami, s ňou aj sebavedomie, 
a dostal sa pod vonkajšie vplyvy. Exemplárnym 
príkladom je nový zákon o športe. Ak sa nezmení 
postoj spoločnosti k športu, nečaká ho nič dobré.

  Spomenuli ste zákon o športe – čo si o ňom 
myslíte?
Jeho zrod sa od začiatku nevyvíjal dobre, a tak aj 
vyzerá. Chce riešiť veľmi veľa, prakticky všetko, 
ale zásadne nerieši takmer nič. Zákon má byť jed-
noduchý, určiť základné mantinely pre oblasť a 
subjekty, ktorých sa týka, a utvoriť im legislatív-
ne podmienky na rozvoj. Nie riešiť detaily, hnutie 
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odkázané na dobrovoľníkov zaťažovať hláseniami a hroziť mu školenými kontrolórmi. Zákon sa oháňa 
štátnym informačným systémom, ktorý stále nefunguje, hoci už dávno mal. A ani nie po roku ho bolo 
potrebné novelizovať. Takých noviel ešte bude veľa, lebo pri jeho podrobnosti sa ukáže nevyhnutnosť 
ďalších zmien. Mnoho z toho, čo v ňom je, sa dalo riešiť vyhláškami. Čo je však najhlavnejšie, v zákone 
nevidím východiská, ktoré by významne pomohli rozvoju športu.

  Ide o technokratický zákon riešiaci najmä potreby profesionálneho športu, zvlášť futbalu, z prostredia 
ktorého je väčšina jeho autorov-právnikov. Prečo však funkcionári návrh dôraznejšie neoponovali už v pro-
cese prípravy? Tvorcom zákona možno vyčítať všeličo, ale nie to, že by im nedali na to možnosti.
Pokiaľ viem, boli pokusy návrh pripomienkovať. Väčšinou však neboli z rôznych príčin akceptované, 
a tak sa príprave zákona uvoľnil priebeh...

  Športoví funkcionári si neraz sami kazia povesť. Všeobecná averzia, ktorá k nim u nás vládne, je však 
nezmyselná. Niektorí ľudia veria, že bez funkcionárov by v športe bolo nebo na zemi...
Nemyslím si, že verejnosť dostatočne vie, čo šport obnáša, čo všetko jeho organizátori robia a za čo 
– že väčšina z nich pracuje dobrovoľne, zadarmo alebo za drobné. Mienku v značnej miere formuje 
futbal, čiastočne hokej, a negatívne ju ovplyvňujú aféry v niektorých zväzoch, v poslednom období 
najmä vzťahové problémy v lyžovaní či predtým v hokeji. Šport sa však nikde na svete nezaobíde bez 
funkcionárov, aj futbalový klub na poslednej dedine musí mať predsedu, pokladníka, vedúceho mužstva 
a zopár usporiadateľov. Dobrovoľníkov si treba ctiť, šport nie je fabrika. Na jeho najvyšších poscho-
diach, kde sú peniaze, sa – žiaľ – zavše objavia aj prípady ich zneužitia, ale v športe ich určite nie je viac 
ako dajme tomu v politike.

  Neviem, či sa zhodneme, ale slovenský šport potrebuje generačnú obmenu funkcionárov  a verejnosť by 
na ich miestach privítala bývalých úspešných športovcov.
Slovenský olympijský výbor ako jeden z prvých dal zelenú komisii športovcov. Mojou snahou bolo 
priamo a úprimne komunikovať s olympionikmi – nemáme voči sebe nesplnené sľuby. Niektorí z nich 
dostali šancu viesť výpravy na mládežníckych, ale už aj na seniorských olympiádach – a osvedčili sa. 
Som hrdý na to, že som mal česť viesť SOV v období, v ktorom dosiahla vrchol taká vynikajúca gene-
rácia športovcov: Martikán, Hochschornerovci, Kaliská, Moravcová, Gönci, Barteková, Štefečeková, 
Riszdorferovci, Bača, Vlček, Tarr, Sagan, Tóth...

  Kedy sa niekto z nich postaví na čelo SOV?
Nepotrvá to dlho. Len čo „moja” generácia povyrastie a získa skúsenosti. Je v nej niekoľko schopných 
osobností s predpokladmi kandidovať na takýto post. Väčšina však zatiaľ ešte neskončila športovú 

„MÁME 
FAMÓZNEHO SAGANA, 
ALE SPOLIEHAŤ SA 
NA TO, ŽE VŽDY
NIEKTO Z NESYSTÉMU 
VYRASTIE, SA DO 
ALELUJA NEDÁ.“
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kariéru. Ani strelkyňa Danka Barteková, ktorá 
sa dostala až do komisie športovcov Medziná-
rodného olympijského výboru a odvádza v nej 
skvelú prácu. V národnej komisii môžu byť len 
tí, čo štartovali na jedných z dvoch posledných 
letných či zimných Hier, lebo jej úlohou nie je 
byť odbormi všetkých olympionikov, ale presa-
dzovať záujmy aktívnych športovcov. Dlhoročný 

Pri zapálení pochodne slovenskej štafety s po-
solstvom olympijskému Londýni pred OH 2012.

Ako člen exekutívy Európskych olympijských výborov si František Chmelár vlani na Európskych 
hrách v Baku vychutnal možnosť dekorovať družstvo našich atlétov.
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František Chmelár s členkou MOV Dankou Bartekovou, ktorá 
sa etablovala v medzinárodnej olympijskej diplomacii aj vďaka 
výraznej podpore SOV.
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predseda, päťnásobný olympionik Jozef Gönci 
vyvíjal veľké úsilie, ale keďže členmi sú zväčša 
aktívni reprezentanti, mal problémy ich dať 
dokopy, takže spoločné postupy často dohadovali 
cez e-maily. Jeho nástupca, chodec Matej Tóth to 
nebude mať o nič ľahšie.

  Kým komisia športovcov sa činí, o Slovenskej 
asociácii olympionikov ani nechyrovať, je najzaspa-
tejším združením hnutia – v čom je problém?
Asociácia by mala združovať všetkých našich 
olympionikov v histórii a byť oným druhým, 
„odborovým” partnerom strážiacim aj sociálny 
status najmä tých starších, ktorí športovali za éry 
totálneho amaterizmu. Jej predsedom je cyklis-
tický olympijský víťaz 1976 Anton Tkáč, ale ten 
sa pred niekoľkými rokmi úplne stiahol z verej-
ného života. Podľa stanov spolku na akúkoľvek 
zmenu je potrebná nadpolovičná účasť všetkých 
členov na valnom zhromaždení, ktorá je reálne 
nedosiahnuteľná. Pred dvoma rokmi som sa 
ponúkol nájsť východisko, ale vraj sa nemám 
o to starať, že si to vyriešia – odvtedy sa nič 
nedeje. Nevedia sa zvolať. Je to začarovaný kruh 
a jedna z vecí, čo ma mrzí, lebo ju pokladám aj 
za môj rest. Našťastie, mnohí starší olympionici 
sú aktívni v regionálnych olympijských kluboch 
a my im vďaka našej nadácii pomáhame aj bez 
ich asociácie...

  Kým v roku 2000 rozpočet SOV kryli takmer 
z 84 percent príjmy z verejných zdrojov, vlani tvorili 
vlastné príjmy už 55 percent. Vďaka čomu ste 
znížili závislosť od štátnych dotácií?
V rokoch olympijských hier skresľuje čísla 
štátna dotácia na účasť na nich. V posledných 
obdobiach je však pomer štátnych a vlastných 
fi nancií v princípe 50:50, čo je dobré. Napriek 
tomu závidím národným olympijským výborom 

PONUKY PRE MLÁDEŽ AJ STÁREŽ
Renomé Slovenského olympijského výboru 
dvíha aj pestrá paleta aktivít smerom k širokej 
verejnosti. „Usiloval som sa dôsledne udržia-
vať rovnováhu medzi športovou a výchovnou 
činnosťou,“ konštatuje prezident František 
Chmelár. „V tej druhej sa zameriavame najmä 
na mládež, jej pritiahnutie k športu. Z nových 
projektov majú veľký ohlas osvetové športové 
predstavenia Dotkni sa hviezd, na ktorých deti 
dostávajú šancu zábavnou formou sa zozná-
miť a vyskúšať si rôzne športy za prítomnosti 
olympionikov. Na opačnej strane vekového 
spektra sa zasa úžasne rýchlo chytili pravidel-
né cvičenia Vykročte za zdravím organizované 
olympijskými klubmi v spolupráci s Jednotou 
dôchodcov na Slovensku, pričom my školíme 
inštruktorky. Dokazuje to, že ľudia si vážia, 
keď im dáte šancu stretať sa a zmysluplne 
prežívať život.“

František Chmelár počas pôsobenia na čele SOV veľmi dbal o to, aby olympijské 
aktivity oslovovali a aktivizovali predovšetkým mládež. Táto fotografia je 
z tohtoročného Behu Olympijského dňa v Bratislave.
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trebárs v Poľsku či v Slovinsku, ktoré síce nedo-
stávajú štátne dotácie, ale majú príjem z lotérií. 
Miera ich nezávislosti je totiž väčšia. Na tom 
sa však už asi nič nezmení, lebo keď sa raz 
jednému ministrovi fi nancií podarilo výťažky 
lotérií presmerovať do štátneho rozpočtu, nijaký 
ďalší nedopustí, aby o ne prišiel. Pokiaľ ide 
o naše zdroje, dnes určite lepšie než v minulosti 
pracujeme v oblasti marketingu – transfer zo 
spoločnosti SOM, a.s., tvoril vlani 31 percent 
príjmovej časti rozpočtu SOV. Hoci ja nie som 
úplne spokojný a vidím rezervy.

  Doktor Branislav Delej, jeden z tých, čo sa 
uchádza o vami uvoľnený post, si v médiách 
poťažkal, že k ekonomickým záležitostiam sa 
nedostal ani ako člen výkonného výboru SOV, vraj 
„marketingovú spoločnosť riadi jediný človek, ktorý 
je súčasne generálny sekretár SOV“ a olympijskú 
symboliku „SOV rozdáva priateľom bez zmlúv a bez 
toho, aby to schválil výkonný výbor“...
Pán doktor nerozlišuje, že SOV sa okrem 
Olympijskej charty riadi zákonom o občianskych 
združeniach, kým jeho marketingová spoločnosť 
obchodným zákonníkom. Má predstavenstvo na 
čele s prezidentom Slovenského zväzu karate 
Danielom Líškom, dozornú radu a každý rok 
skladá účty valnému zhromaždeniu. Fakt je, že 
členom predstavenstva SOM je aj generálny 
sekretár SOV a ja som predčasom mal dojem, 
že ho to odvádza od povinností na sekretariáte, 
preto som navrhol zmenu. Výkonný výbor ma 
však prehlasoval – vrátane Deleja! Čo sa týka 
rozdávania práv na olympijskú symboliku, to je 
populistická hlúposť. Práva na päť kruhov má len 
MOV. My môžeme dať súhlas len na nekomerčné 
použitie znaku SOV a v prípade športu prospeš-
ných podujatí to aj robíme.

  Na olympijských hrách 2016 skončilo Slovensko 
v medailovej bilancii prvý raz pred Českom, lebo 
získalo dve zlaté, kým Česi jednu. Napriek tomu, že 
v počte medailí majú stále značný náskok (10:4), 
nebol to taký malý zázrak?
Ako sa to vezme. Posledné štyri roky sme sa 
venovali práci s konkrétnymi kandidátmi na štart 
na olympiáde. Myslím si, že šéf štábu a vedúci 
výpravy Peter Korčok spolu s ďalšími citlivo, ale 
významne ovplyvnili ich prípravu a najmä náladu 
v tíme v Riu. Vo výprave vládol priaznivý a žič-
livý duch, športovci sa navzájom povzbudzovali, 
túžili ukázať slovenský šport svetu v čo najlep-
šom svetle. Slovensko skončilo v medailovom 
poradí krajín na 37. mieste, podľa počtu medailí 
na obyvateľa na 24. a v počte zlatých dokonca 
na 14. mieste. Predbehli nás zväčša len krajiny, 
v ktorých je – na rozdiel od našej – olympijský 
výbor strechou športu...

  Ale povedzme si celú pravdu...
Samozrejme, nemôžeme si zakrývať oči pred 
tým, že štyri medaily získalo aj dvojmiliónové 
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František Chmelár v júli 2000 v Bratislave pri dekorovaní prezidenta 
MOV Juana Antonia Samarancha Zlatými kruhmi SOV.

Takisto v Bratislave so Samaranchovým nástupom Jacquom 
Roggem, ktorý stál na čele MOV v rokoch 2001 – 2013.
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CHMELÁR KONČÍ V SOV VO VEKU, KEĎ ČERNUŠÁK ZAČÍNAL...
František Chmelár, ktorý viedol SOV dlhých sedemnásť rokov, oslávil 4. februára tohto roku 70. 
narodeniny. Je však zaujímavé, že keď bol jeho predchodca na čele SOV Vladimír Černušák 19. 
decembra 1992 bez protikandidáta prvý raz zvolený za predsedu SOV, bol o niekoľko mesiacov 
starší, než je Chmelár teraz...
Profesor Vladimír Černušák sa narodil 25. novembra 1921, čiže deň pred volebným 51. valným 
zhromaždením SOV oslávi čestný predseda SOV neuveriteľné 95. narodeniny. Keď bol prvý raz 
zvolený za predsedu SOV, mal teda už 71 rokov a 1 mesiac. Druhý raz bol aklamačne zvolený 22. 
febuára 1997, čiže vtedy bol ešte o štyri roky a dva mesiace starší. Na funkciu abdikoval v auguste 
1999 vo veku bezmála 78 rokov. Až do dovŕšenia osemdesiatky však ešte pôsobil ako člen Medzi-
národného olympijského výboru. Odvtedy je čestným členom MOV.
Je zaujímavé, že hoci od začiatku Černušákovho až po koniec Chmelárovho pôsobenia na čele 
SOV prešlo viac než 24 rokov, medzi členmi výkonného výboru SOV bol po celý ten čas nepretržite 
jeden človek – Vladimír Miller (o necelé dva roky mladší, než Chmelár). Ten teraz v novembri končí 
vo funkcii viceprezidenta SOV pre olympizmus a už nekandiduje na žiadnu volenú funkciu.vo funkcii viceprezidenta SOV pre olympizmus a už nekandiduje na žiadnu volenú funkciu.vo funkcii viceprezidenta SOV pre olympizmus a už nekandiduje na žiadnu volenú funkciu.vo funkcii viceprezidenta SOV pre olympizmus a už nekandiduje na žiadnu volenú funkciu.
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_ Historicky prvý predseda SOV Vladimír Černušák sa 25. novembra dožíva neuveriteľných 95 rokov.

František Chmelár si v septembri, krátko pred záverom 17-ročného 
pôsobenia na čele SOV, v Lausanne prevzal Trofej prezidenta MOV, 
ktorú mu osobne odovzdal šéf MOV Thomas Bach.

Slovinsko a rovnaký počet malo aj na poslednej 
zimnej olympiáde, o čom sa nám ani nesníva. 
Nevraviac o ani nie päťmiliónovom Chorvátsku, 
ktoré sa z Ria vrátilo s desiatimi medailami, 
z ktorých päť bolo zlatých... Zaujímajme sa, 
ako to robia úspešnejší. Česi po brazílskych OH 
spustili veľký apel na politikov, aby fi nančne 
poddimenzovanému športu pomohli. Vnímajme, 
že väčšina našich medailových matadorov má 
nad 30 rokov. Z mladých nadchol Grigar, dvaja 
z K4, ale veľa ďalších nádejí smerom k Tokiu 
2020 sa neukazuje. Máme famózneho Sagana, ale 
spoliehať sa na to, že vždy niekto z nesystému 
vyrastie, sa do aleluja nedá.

  Máme sa vôbec o čo oprieť?
Ale áno, šport na Slovensku má bohaté tradície, 
vyše 100-ročnú históriu. Veľký potenciál je 
v telocvikároch, ktorí majú slušné vzdelanie, len 
ich treba inšpirovať, aby neutekali zo škôl, a to 
nielen zárobkami, ale aj akcentom na telesnú 
výchovu a utvorením jej systému. Oporami do 
budúcnosti môžu byť dnešní špičkoví športovci, 
zväčša veľmi schopní, múdri a komplexní ľudia. 
Novým signálom je forsírovanie športu zo strany 
niektorých miest – uvedomovanie si, že patrí 
ku kvalite života občanov. Spomeniem aspoň 
Košice, Banskú Bystricu, Spišskú Novú Ves, 
z menších Šamorín. Bez komunálnej podpo-
ry šport nikde na svete nemá šancu. V štátnej 
podpore je, žiaľ, Slovensko stále na chvoste 
svetového rebríčka. Jeho šport sa nemôže oprieť 
o paralelnú pomoc z mimorozpočtových zdrojov 
a naša legislatíva neponúka ani atraktívne 
podmienky na záujem sponzorov. Materiálne 
podmienky slovenského športu sa síce postupne 
trochu lepšia, ale nedostatočne na to, v akom 
zanedbanom stave roky boli. Výkričníkom je 
hrozivý nedostatok trénerov, a to najmä trénerov 
mládeže. Drvivá väčšina zväzov jednoducho 
nemá peniaze na ich odmeňovanie – a bez toho 
je nemysliteľný akýkoľvek pokrok. 6
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Gabriel Bogdányi, denník Šport| foto: Peter Pospíšil, archív M. M.

Mária Mračnová takmer celý svoj život 
zasvätila športu – najprv atletike, potom 
olympizmu. Viac ako desaťročie patrila do 
absolútnej svetovej výškarskej špičky. Od 
začiatku 90. rokov bola vyše dve desaťročia 
najvplyvnejšia žena v slovenskom športe. 
Viedla Olympijskú spoločnosť Slovenska, 
šéfovala Slovenskému atletickému zväzu 
a šestnásť rokov bola „dvojkou“ v Sloven-
skom olympijskom výbore. Faja, ako ju vo-
lajú najbližší a mnohí známi, oslávila 
24. septembra sedemdesiatiny.

Prva dama

Mária Mračnová ukončila úspešnú výškarskú kariéru dva roky po montre-
alskej olympiáde v sedemdesiatom šiestom, kde skončila nešťastne štvrtá. 
Po synovi Petrovi (1970) sa jej narodila dcéra Zuzana (1980). Keď trochu 
podrástla, Faju pohltil opäť svet športu. 
Angažovala sa v Československom klube olympionikov, Československej 
olympijskej akadémii, bola členka exekutívy Československého olympijské-
ho výboru. Po Novembri ´89 sa s veľkým entuziazmom pustila do budovania 
základov olympijského hnutia na Slovensku. Aj vďaka nej 6. apríla 1990 
vznikla Olympijská spoločnosť Slovenska (OSS), predchodkyňa Slovenské-
ho olympijského výboru (SOV). Za jej šéfku zvolili – Máriu Mračnovú.
„Moje najkrajšie funkcionárske obdobie bolo päť rokov v Olympijskej 
spoločnosti Slovenska, keď sme u nás rozbiehali olympizmus. Každý chcel 
podať pomocnú ruku. Po aktivitách, ktoré sme organizovali a u nás sme nič 
také dovtedy nepoznali, bol obrovský hlad,“ spomína Faja.

OSS organizovala Beh Olympijského dňa, stála za zrodom Dňa športu na 
Slovensku, Olympiády detí a mládeže (neskôr Kalokagatia), iniciovala vznik 
Školskej ceny fair play olympijských klubov Slovenska. 
Keď už bolo jasné, že dni Československa sú spočítané a krajina sa rozdelí, 
Mária Mračnová sa významne angažovala pri založení SOV vo funkcii šéfky 
prípravného výboru jeho vzniku.   

Nikdy proti Černušákovi
Na ustanovujúcim zasadnutí 19. decembra 1992 v Bratislave kandidovala 
za šéfku, ale napokon sa vzdala v prospech profesora Vladimíra Černušáka, 
vtedy ešte československého člena Medzinárodného olympijského výboru. 
„Kým viedol SOV on, ani v päte mi nenapadlo kandidovať proti nemu. 
Ani vtedy, ani neskôr,“ pripomína Mračnová, ktorá za toto gesto zožala od 
kolegov slová uznania. Bývalú výbornú výškarku potom zvolili za podpred-
sedníčku SOV pre olympijské aktivity. Tejto parkete, ktorá bola akoby ušitá 
pre ňu, sa venovala štyri volebné obdobia, dovedna 16 rokov!
„Po založení SOV a počiatočných turbulenciách sa situácia upokojila, profe-
sora Černušáka každý rešpektoval. Slovenskú olympijskú loď kormidloval 
bez väčších problémov. Pokoj na prácu som mala aj ja, kolegovia ma rešpek-
tovali. Do olympijských aktivít, čo bola moja sféra, sa nikto príliš nehrnul, a 
ani ja som nikomu neliezla do kapusty.“
Mračnová si v takmer čisto mužskom funkcionárskom „zbore“ počínala 
zdatne – aj vďaka svojmu šéfovi Černušákovi a generálnemu tajomníkovi 
SOV Jánovi Mrázovi. „Obaja majú veľký podiel na úspešnom rozbehu SOV, 
ustrážili aj dobré a korektné vzťahy v exekutíve,“ prízvukuje čerstvá sedem-
desiatnička. 
V roku 1999, keď Vladimír Černušák v lete náhle abdikoval, kandidovala za 
šéfku SOV aj Mária Mračnová. Z piatich kandidátov získala tretí najvyšší 
počet hlasov za Františkom Chmelárom a Jozefom Venglošom.
„Keď profesor Černušák náhle skončil, skúsila som to, ale už boli rozohrané 
iné hry. Z prehry som si nerobila ťažkú hlavu, lebo aj podpredsednícky post a 
zodpovednosť za olympijské aktivity ma absolútne napĺňali,“ spomína. „Ťaž-
ké časy som však prežívala ešte predtým, keď ma v roku 1998 atléti začali 
lámať, aby som kandidovala na predsedníčku SAZ. Niektorí na mňa zazerali: 
ako som si vôbec dovolila kandidovať proti vplyvnému funkcionárovi 

slovenského olympizmu
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Antonovi Ihringovi, tiež podpredsedovi SOV. V princípe ma však kolegovia 
tolerovali, a ani ja nie som konfliktný typ, snažila som sa s každým vyjsť.“ 

Štrnásť rokov na čele atletiky
Mračnová napokon vo voľbách v apríli 1998 Ihringa jasne zdolala 69:33 a 
odrazu sedela na dvoch stoličkách. Vo výkonnom výbore SOV vydržala 20 
rokov do roku 2012, na čele slovenskej atletiky 14! Okrem nej iba jediná žena 
v Európe viedla súčasne národný atletický zväz a bola aj podpredsedníčkou 
olympijského výboru – v Rumunsku skvelá výškarka Iolanda Balasová.
„Šéfovanie našej atletike považujem za náročnejšie ako prácu v olympijskom 
hnutí. Nechcela som ísť cestou konfrontácie, aj preto som ja osobne po zvole-
ní za šéfku zväzu navrhla Antona Ihringa za člena výkonného výboru, no po 
troch mesiacoch abdikoval a stal sa predsedom triatlonu. Bola som absolútny 
nováčik, vôbec som si neuzurpovala právo riadiť zväz direktívne. Postupne 
som si získala aj dôveru ľudí, ktorí neboli nadšení, že som sa odvážila ísť 
do súboja s Ihringom – napríklad Anky Kirnovej. Napokon sme k sebe našli 
cestu a utvorili sme celkom dobrý tandem. Nikde v Európe, len chvíľku v 
Poľsku, boli na dvoch najvyšších postoch – predsedníckom a vo funkcii gene-
rálneho sekretára – ženy. Veľkou oporou mi boli aj ďalší členovia výkonného 
výboru SAZ Kazo Hunčík, Jožko Malík a už nebohý Zdeno Hrbáček.“
Misia Márie Mračnovej na poste šéfky SAZ sa skončila v októbri 2012 po 
londýnskej olympiáde. Žezlo, spolu s ďalšími členmi exekutívy, odovzdala 
mladšej generácii na čele s novým šéfom atletiky Petrom Korčokom. Ju 
zvolili za čestnú predsedníčku zväzu.    
„Tí, čo po nás prevzali funkcie, sú mladší, dravší, robia inak ako my, ale 
doba sa zmenila. Páči sa mi, že je to aj vďaka Peťovi Korčokovi také 
pokojné a uhladené. Chvalabohu, zlepšili sa aj finančné možnosti, peňazí je 
neporovnateľne viac a s tým súvisí aj viac zväzových aktivít,“ porovnáva. 
„Teší ma, že sa darí projektu Detská atletika, a veľmi sa teším aj z prvej zla-
tej olympijskej medaily v atletike pre Slovensko. Maťo Tóth si to zaslúžil, je 
to múdry a skromný chlapec. Preteky som s napätím štyri hodiny sledovala v 
televízii, veľmi som ich prežívala. Tento úspech som však dopriala aj môjmu 
nástupcovi Peťovi Korčokovi a celej atletike. Teším sa aj z piatej priečky 

Marcela Lomnického, no a je mi ľúto kladivárky Martiny Hrašnovej. Neviem 
si vysvetliť, čo sa stalo v jej prípade.“

Montreal ju mrzí aj po rokoch
Mária Mračnová vie, o čom hovorí. Olympijské sklamanie zažila na vlastnej 
koži aj ona. V Montreale 1976 jej ušla medaila pomedzi prsty – skončila 
štvrtá. Dvadsiateho ôsmeho júla vo finále výšky žien skákala ako z veľkej 
knihy: 175 cm na prvý pokus, 178 vynechala, 181, 184, 187 i 189 cm zvládla 
tiež bez opravy a bola líderkou súťaže. Na ďalšej výške – 191 cm – čo bolo o 
jeden centimetrík viac ako Fajin osobák, ostalo v hre ešte päť výškariek.
„Predo mnou skákala Talianka Simeoniová. Tušila som, že ona latku presko-
čí, ale vravela som si – ja musím 191 prekonať tiež. Po mojom prvom pokuse 
síce najprv zaznel z tribún potlesk, ale latka spadla. To isté sa zopakovalo aj 
pri druhom skoku. Žiaľ, po prvom pokuse mi nemal kto poradiť, aby som si 
rozbeh posunula o stopu. Tréner Viliam Lendel sa do olympijskej nominácie 
nezmestil. Ak by bol v Montreale so mnou, s veľkou pravdepodobnosťou by 
som 191 cm zvládla a možno aj 193,“ povzdychne si Faja. Ešte aj po štyroch 
dekádach sa pri spomienke na Montreal rozcitlivie a po lícach jej stekajú 
slzy. Nečudo – bola vo forme ako nikdy dovtedy.
Presne mesiac po montrealskom finále Mária Mračnová potvrdila, že reči o 
životnej forme neboli táranie do vetra. V Třinci na majstrovstvách Česko-
slovenska skočila 192 cm. Tento výkon bol 14 rokov československým i slo-
venským rekordom, až kým ho neprekonala Jana Brenkusová. Fajinu bohatú 
zbierku ocenení preto zdobí len jediná „veľká“ medaila, bronz z ME 1969 
v Aténach. Nič to však nemení na prívlastku najlepšia slovenská výškarka 
všetkých čias. Patrí jej úplne zaslúžene. 6
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KTO JE MÁRIA MRAČNOVÁ
Narodila sa 24. septembra 1946 v Košiciach (za slobodna Faithová), atletic-
kú kariéru začala v Slávii Košice v roku 1961, kde ju do roku 1964 trénoval 
J. Stopka. Po príchode na vysokoškolské štúdiá do Bratislavy v roku 1965 
sa jej v Slávii SVŠT ujal tréner Jaromír Šimonek a od roku 1973 ju viedol 
Viliam Lendel. V skoku do výšky štartovala na dvoch OH (1968 - 6., 1976 
- 4.), na štyroch ME, pričom v Aténach 1969 získala bronz. Vybojovala si 
päť titulov majsterky ČSSR (1966, 1967, 1975, 1976, 1976 v hale), utvorila 7 
čs. rekordov (prvý v roku 1966 - 170 cm, posledný v roku 1976 - 192 cm) a 
reprezentovala v 20 medzištátnych stretnutiach. Po skončení aktívnej kariéry 
sa venovala pedagogickej činnosti na katedre telesnej výchovy Chemic-
ko-technologickej fakulty SVŠT v Bratislave, v rokoch 1987 - 1992 pracovala 
vo výkonnom výbore Čs. olympijského výboru. V roku 1990 ju zvolili za pred-
sedníčku Olympijskej spoločnosti Slovenska, od roku 1992 do roku 2008 
bola podpredsedníčka SOV a od roku 2008 do roku 2012 členka výkonného 
výboru SOV. Bola vedúca výpravy Slovenska na OH 1996 v Atlante. Od 19. 
apríla 1998 do 20. októbra 2012 bola predsedníčka Slovenského atletického 
zväzu. Je zaslúžilá majsterka športu (1968), má Zlatú medailu STU (2006), 
Trofej Medzinárodného olympijského výboru - Za jednotu olympijského hnu-
tia (1996), Trofej prezidenta MOV (2006), medailu ministra kultúry SR za rok 
1996 a najvyššie vyznamenanie CIFP, medailu Jeana Borotru za celoživotné 
vystupovanie v duchu fair play. Je čestná predsedníčka SAZ, čestná členka 
SOV (2013) a členka Siene slávy slovenskej atletiky (2013).

s  Mária Mračnová s olympijským šampiónom z Ria Matejom Tóthom.
^ Ako bronzová na stupni víťaziek súťaže v skoku do výšky na 
ME 1969 v Aténou spoločne s víťaznou krajankou Miloslavou Rezkovou 
a s bronzovou Okorokovovou zo ZSSR.
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Šport, ktorému sa venuje, nie je na Slovensku príliš populárny. Ľudia si ho 
viac spájajú s winnetuovkami či s príbehom o Robinovi Hoodovi. 
Napriek tomu talentovanú lukostrelkyňu Alexandru Longovú spoznáva čoraz 
viac ľudí. K väčšej popularite jej pomohla účasť na olympiáde v Riu, kde 
obsadila delené sedemnáste miesto. 
„Keď si kupujem noviny a mám v nich fotku, ľudia sa na mňa zvláštne 
pozerajú. Pred chvíľou som bola v posilňovni a neznámy chlap mi tvrdí, že 
som mu povedomá. Vytiahol časopis a hovorí, že so slečnou na titulke sa 
podobáme,“ vraví s úsmevom 22-ročná športovkyňa.
Filmy o indiánoch nesleduje takmer vôbec. Zostreliť jablko z hlavy človeka 
ešte neskúšala. „Asi by som šípom zasiahla cieľ, ale s ostrými hrotmi by som 
to neriskovala.“

Kolektívny šport? Asi by zúrila     
V detstve najskôr rozdávala kopance a údery. Začínala s karate, ktorému sa 
venovali obaja jej rodičia i staršia sestra. Po tom, ako sa s rodinou presťaho-
vali do Viničného, raz zo zvedavosti navštívila tamojší lukostrelecký klub. 
Mala deväť.
„Skúšala som plávanie aj gymnastiku. Lukostreľba ma uchvátila svojou 
eleganciou. Viem si pri nej prečistiť hlavu. Kolektívny šport neprichádzal do 

V DETSTVE 
ALEXANDRA 

LONGOVÁ NAJSKÔR 
ROZDÁVALA

 KOPANCE A ÚDERY, 
TERAZ STRIEĽA ŠÍPY

úvahy. Keby každý nešiel naplno, zúrila by som,“ priznáva.
Prvý úspech dosiahla v trinástich. Tréneri ju vzali na Európsky pohár kade-
tov, v ktorom súťažila s pretekármi staršími aj o tri roky.
„V kvalifikácii som skončila predposledná a do eliminácie som nastúpila 
proti úradujúcej majsterke sveta. Vyradila som ju a vtedy som si povedala, 
že to nie je najhoršie. Postupne som prekonávala osobné rekordy a neskôr aj 
slovenské,“ konštatuje Longová.
Jej otec je známy karatistický tréner. To, že uprednostnila lukostreľbu, jej 
nikdy nevyčítal. „Je rád, že športujem. Je mojím veľkým vzorom. Povahovo 
som po ňom. Málokto mu dokáže odporovať. Možno len ja som taká drzejšia 
papuľa,“ dodáva.

Desiatka zahreje pri srdci 
Strieľanie šípov na statický terč nevyzerá náročne. „Každý si myslí, aké je to 
jednoduché. Stačí chytiť luk a len ho natiahnuť, ale s tým má problém aj môj 
dvojmetrový otec. Treba pri tom vedieť zapojiť správne svalstvo,“ oponuje 
lukostrelkyňa.
Pri náťahu musí prekonať odpor, ktorý sa rovná približne hmotnosti 20 
kilogramov. „Predstavte si, že za tréning natiahnem tetivu aj tristokrát. To sa 
potom nazbierajú celé tony,“ vysvetľuje. 

Lukostrelkyňa Alexandra Longová na dva roky nútene prerušila svoju kariéru. Po náročnom 
období sa vrátila a nedávno úspešne reprezentovala Slovensko na olympiáde v Riu.

Z VINIČNÉHO

Text: Juraj Berzedi | foto: Pavol Uhrin, TASR/Michal Svítok
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Pri streľbe rozhodujú milimetre. Výstrel trvá sedem sekúnd, počas ktorých jej hlava pracuje na plné 
obrátky. „Fúka, nefúka, mám premieriť či nie. Vtedy mám vlastný svet, bublinu.“
Na terč s rozmermi 120 x 120 centimetrov strieľa zo vzdialenosti 70 metrov. Už po výstrele tuší, kam šíp 
zaletí. „Telo mi dá signál, či to bude dobrý zásah alebo nie. Na tréningu priateľovi ihneď hovorím, že mi 
to napríklad padlo do deviatky na tretej hodine. Keď to overí ďalekohľadom, čuduje sa, ako to viem,“ 
usmieva sa.
Desaťbodový kruh uprostred má priemer 12,2 centimetra. „Desiatka vždy zahreje pri srdci. Je to od-
mena, ale nemôže sa ňou uspokojiť. Ihneď sa koncentrujem na ďalší výstrel. Pri lukostreľbe treba byť 
flegmatik. Pod tlakom sa nestrieľa dobre.“

Terč poriadne nevidí
Pri jej útlej postave sa ľudia často čudujú, že vôbec dokáže luk natiahnuť. „Dôležité je mať pevný chrbát 
s vypracovaným svalstvom. Lukostrelci ho majú často zdeformovaný a ja nie som výnimkou,“ prezrádza 
sympatická športovkyňa.
„Mám očnú chybu na sietnici. Mám tam škvrny, ktoré sa nedajú odstrániť operáciou. Strieľam zásadne 
v kontaktných šošovkách. Na preteky si beriem aj tri páry, keďže si ich často zabudnem či vypláchnem. 
Už sa mi stalo, že namiesto roztoku som si ich poliala pleťovou vodou. Nie nadarmo ma doma volajú 
upsik,“ prezrádza.
Táto prezývka vznikla už v detstve. „Za všetko, čo sa doma pokazilo alebo zničilo som mohla ja. Ako 
malá som vždy povedala upsik a odvtedy mi to ostalo.“
Hoci strelci by mali mať orlí zrak, u nej to príliš neplatí. „Terč nevidím vôbec ostro. Vždy si musím 
pozrieť číslo terčovnice, aby som vedela, kam strieľať. Už sa mi stalo, že som omylom strieľala aj do 
vedľajšieho terča. Zvykla som si. Veď aj olympijský víťaz z Londýna vidí len na 30 percent,“ dodáva.
S dioptrickými okuliarmi sa jej príliš dobre nestrieľa. Svedčí o tom aj zaujímavá príhoda spred olympiá-
dy. „Šla som na testovacie preteky a po dlhšom čase som zvolila okuliare. Všetci čakali, že ako olympio-
nička tam budem dominovať. Mala som však najhorší výsledok za posledné tri roky. Ľudia sa čudovali, 
že sa chystám na olympiádu,“ spomína.

Trpezlivosť sa vyplatila
Vážnejšie zranenie ju trápilo v juniorskej kategórii, keď si potrhala šľachy v ramene a mala výrastok 
na kľúčnej kosti. „Pri lukostreľbe sú dôležité kompenzačné cvičenia, lebo pri výstreloch zaťažujem len 
jednu stranu tela. V mladosti som ju zanedbala,“ vraví.
Napokon si musela dať od svojho obľúbeného športu dvojročnú pauzu. 
„Chodila som na injekcie a váhala, či budem pokračovať. Otec kvôli mne založil nový klub, čo bola veľ-

ká zodpovednosť. Presvedčil ma aj môj súčasný 
tréner Daniel Kraváček. Zo začiatku som sa učila 
dvíhať ruku, na tréningu som vystrelila maximál-
ne pätnásť šípov.“
Trpezlivosť sa jej vyplatila. Pred dvoma rokmi 
získala bronz z juniorských majstrovstiev Európy. 
Pre slovenskú lukostreľbu to bola medaila z 
vrcholného podujatia po takmer sedemdesiatich 
rokoch. 
„Zopár dní pred súťažou som nevedela, či tam 
pocestujem. V kuchyni sa mi stala nehoda. Varila 
som si čaj a praskla nám rýchlovarná kanvica. 
Obarila som sa vriacou vodou. Zranenia mi 
ošetrili, no dlhšie som netrénovala a nevedela 
som, čo môžem čakať. Nakoniec som bola sama 
prekvapená,“ opisuje.
Na európskom šampionáte seniorov skončila 
v tej istej sezóne piata. V aktuálnom ročníku 
obsadila na ME deviatu priečku. O deň neskôr sa 
strieľala kvalifikácia o olympiádu, kde skončila 
dokonca druhá.
„Len prvé tri sa kvalifikovali do Ria. Bolo to 
pre mňa veľké zadosťučinenie. Po ťažkých 
tréningoch som niekedy uvažovala, či má zmysel 
pokračovať. Aj ľudia na mňa tlačili, že ma chcú 
sledovať na olympiáde. Zrazu sa mi uľavilo,“ 
prezrádza.

Je to aj o šťastí
Premiérovú olympiádu si užívala. Počas súťaží 
bolo vidieť, že je uvoľnená. Na tvári mala často 
jemný úsmev. V prvom kole vyraďovacích bojov 
si poradila s Indkou Majhiovou, ale v druhom 
kole ju vyradila Číňanka Jü-chung. 
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V Ázii a najmä v Kórei je lukostreľba národným športom. „Už pri narode-
ní dostanú do ruky luk a gumičku. Kým ja v zime strieľam z prerobeného 
lodného kontajnera,“ poravnáva Alexandra.
„Je zateplený a mám tam vyklápacie okná, cez ktoré strieľam. Po vystrieľaní 
všetkých šípov si oblečiem bundu, nasadím snežné topánky a  idem si ich 
pozbierať.“
Z olympiády nikdy nezabudne na kvalifikáciu. Chystala sa vystreliť posledný 
šíp. Natiahla luk a zrazu ho prekvapujúco stiahla. 
„Dosť fúkalo a vtedy som si uvedomila, že som na olympiáde a čaká ma 
posledný výstrel. Až mi nabehli zimomriavky a chcela som si ho poriadne 
užiť,“ priznala.
V konkurencii najlepších pretekárok na svete, ktoré sa zúčastnili na olympiá-
de v Riu, rozhodovalo aj šťastie. Najmä, keď na strelnici fúkalo.
„Už to nie je len o skúsenostiach. Všetky sme tam boli na podobnej úrovni. 
Vietor je silný faktor. Keby som tam strieľala dlhšie, viem sa mu prispôsobiť. 
Avšak pri eliminácii je to aj o šťastí. Vystrelím a čakám, kam mi šíp vietor 
zanesie,“ tvrdí.
Výborné výsledky z posledných troch rokov sú podporené tvrdým trénin-
gom. „Počas sezóny som na strelnici aj osem hodín. Za tréning urobím tristo 
výstrelov. Ročne je to až dvadsaťtisíc. Večer po tréningu si ešte idem aj 
zabehať,“ vraví pretekárka Blue Arrows Viničné.
V klube pomáha aj začínajúcim pretekárom. „V budúcnosti by som sa tréner-
stvu chcela venovať ešte viac. Teraz vysvetľujem deťom techniku a tiež, aby 
robili kompenzačné cvičenia,“ konštatuje.

Prvý luk oplakala
Luk i šípy sa vôbec neponášajú na tie, ktorými kedysi lovili Indiáni. Sú z 
moderných materiálov. Šípy sú z karbónu, špeciálne hroty z volfrámu.
„Niekomu šípy vydržia celý život, mne asi jednu sezónu. V jednej sade 
ich je dvanásť a kúpite ich za 700 eur. V minulosti mi vydržali aj viac 

rokov, ale množstvom výstrelov sa ničia,“ prezrádza.
Na tréningu strieľa Longová zo štyroch vzdialeností – tridsať, päťdesiat, 
šesťdesiat a sedemdesiat metrov. Dostrel jej šípu je približne tristo metrov. 
„Zatiaľ som však na dĺžku nestrieľala. Bolo by mi toho šípu ľúto. Keď nieke-
dy prestrelím terč, málokedy už šíp nájdem.“
Luk menila pred olympiádou. Jeho cena sa pohybuje v rozpätí 2000 až 2500 
eur. „Stred luku, ktorý sa nazýva madlo, je takmer nezničiteľný. Väčšinou sa 
menia ramená, ktoré určujú záťaž luku. Tie mením každý rok,“ uvádza.
Počas kariéry už vymenila zopár lukov. Na svoj prvý však nikdy nezabudne. 
Stále ho má uložený doma, ako raritu. „Keď som ho dostala, plakala som. 
Bol hnedý a zdal sa mi hrozne škaredý,“ spomína.

Skúma parazity
Popri tréningoch zvláda aj školské povinnosti. Študuje na Prírodovedeckej 
fakulte UK odbor systematická biológia. Vlani úspešne zvládla bakalárske 
skúšky a rozhodla sa pokračovať aj v magisterskom štúdiu.
„Na našej škole neexistuje individuálny študijný plán, takže musím prehová-
rať učiteľov, aby mi vyšli v ústrety. Väčšinou mi pomôžu,“ tvrdí Longová.
Po strednej škole uvažovala nad medicínou či veterinou. Do Brna mala do-
konca podanú prihlášku. „Pri strieľaní sa mi však zlomil prst a nemohla som 
ísť na prijímačky. Bol to signál, že sa mám viac venovať lukostreľbe.“
S vedomím, že biológiu lepšie skĺbi so športovaním, rozhodla sa ísť na Príro-
dovedeckú fakultu. „Zas o toľko ľahšie to asi nemám. Po škole by som chcela 
pracovať vo vede a výskume alebo vyskúšam pedagogický smer,“ hovorí.
V bakalárskej práci sa venovala potočníkom – vodnému hmyzu. V súčas-
nosti študuje aj parazitológiu. „V laboratóriu skúmame rôzne hávede. Pod 
mikroskopom sledujeme parazity i mikroorganizmy. Naša škola je taký malý 
Rokfort (čarodejnícka škola, ktorú navštevoval Harry Potter). Máme tam 
rôzne druhy zvierat,“ vysvetľuje.

Rodičia, nerozptyľujte ma!
Dôležitú rolu zohráva pri lukostreľbe aj psychika. „Každý si myslí, že len 
prídem, natiahnem a je to. Môžete mať natrénované, koľko chcete, ale pokiaľ 
nie je hlava v poriadku, nie je vám to nič platné,“ konštatuje Alexandra 
Longová.
„Keď mám problémy v škole, vtedy mi tréner povie, zabaľ to a choď domov. 
Už len keď otec prechádza okolo ihriska, strieľam inde,“ dodáva.
Na strelnici potrebuje mať pokoj. Nechce sa ničím rozptyľovať. Dokonca 
niekedy žiada rodičov, aby nechodili na preteky.
„Síce im to zakážem, ale oni aj tak prídu. Dokonca som povedala, že 
nechcem, aby išli na olympiádu. Boli zhrození, že im také niečo hovorím. 
Vnútorne som vedela, že ma aj tak neposlúchnu,“ smeje sa.
Rovnaký zákaz im dala aj pred majstrovstvami Európy v Slovinsku, kde 
napokon skončila piata. „Hoci som ich nevidela, cítila som, že sú na tribúne. 
Po pretekoch som vyšla zo štadióna a pokojným hlasom ich pozdravila. Boli 
v šoku, že nie som z ich prítomnosti prekvapená.“

Limit je len telo
V posledných dvoch rokoch absolvovala kompletný Svetový pohár, ktorý 
sa skladá z piatich pretekov. Aj pred novou sezónou to bude hlavná priorita. 
„Keď súťažíte vo Svetovom pohári, súperky vás berú vážnejšie.“ 
V súčasnosti je dvadsaťdvaročná lukostrelkyňa na 42. mieste vo svetovom 
rebríčku. Ďalšia Slovenka sa nachádza na konci tretej stovky. 
„Keby som bola v najlepšej štyridsiatke v tenise, som určite niekde inde. 
Snívam o tom, že raz budem platená pretekárka. To by bolo úžasné,“ tvrdí.
V budúcom roku sa plánuje zúčastniť aj na októbrových majstrovstvách sve-
ta v Mexiku. „Raz by som chcela priniesť medailu z vrcholného podujatia. 
Tiež sa túžim dostať do najlepšej svetovej dvadsiatky,“ približuje svoje ciele.
K jej dlhodobejším cieľom patrí olympiáda v Tokiu 2020. „Chcela by som 
ísť ešte na nejaké olympiády. Tomuto športu sa môžete venovať aj v pokroči-
lejšom veku. Víťaz z OH v Londýne mal vyše päťdesiat. Limitom je len telo 
a jeho opotrebovanie.“ 6
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Mojmír Gaško | foto: Mojmír Gaško, Miroslav Vacula, TASR/Milan Kapusta, archív SOV

Delegáciu druhého najväčšieho slovenského  mesta priviedli do Minska 
šéf výboru kandidatúry a zároveň primátor Richard Raši spolu s vicepri-
mátorkou Renátou Lenártovou.
Po vlaňajšom odstúpení španielskej Vitorie zostali Košice jediným 
kandidátom, takže pridelenie letného EYOF neprekvapilo. Východoslo-
venská metropola však mala výborne pripravený projekt. Navyše sa mohla 
pochváliť titulom Európske mesto športu 2016 aj faktom, že Európsky 
týždeň športu mal tohto roku v septembri centrálne otvorenie priamo 
v Košiciach. V rámci Európskeho týždňa športu Košice zorganizovali 
45 podujatí – takmer tretinu nahlásených športových podujatí na celom 
Slovensku. To boli silné podporné argumenty.

VRCHOLNÉ 
EURÓPSKE 

OLYMPIJSKÉ PODUJATIE 
PRE MLÁDEŽ EYOF 
SA NA SLOVENSKO 

VRÁTI PO 
22 ROKOCH

Košice by boli pripravené aj skôr
Bezproblémovému zvoleniu Košíc pomohla aj správa hodnotiacej komisie 
EOV prednesená v Minsku. To, že Košice budú hostiť letný EYOF, bolo 
viacmenej zrejmé už od polovice júna 2016. Predseda hodnotiacej komisie 
EOV Joseph Cassar vtedy po inšpekčnej návšteve mesta presvedčivo 
povedal: „Z Košíc mám veľmi dobrý dojem a ja osobne ich kandidatúru 
podporím.“ V podobnom duchu sa vyjadrila aj manažérka EOV pre EYOF 
Kateřina Nyčová: „Projekt je veľmi kompaktný. Dejiská všetkých športov 
sú v pomerne malej vzdialenosti od seba. Bude to logisticky jednoduché.“
Počas návštev jednotlivých športovísk dokonca občas s úsmevom padli aj 
poznámky o tom, že Košice by zvládli aj skorší termín organizácie, ako 
rok 2021. 

Športoviská si vyžadujú opravu
Na letnom EYOF štartujú v súčasnosti športovci vo veku 15 – 17 rokov 
v 10 rôznych športoch. Deväť z nich je daných, desiaty si môže vybrať 
organizátor. Košice si po dohode so Slovenským olympijským výborom 
(SOV) zvolili triatlon, ktorého popularita medzi mladými ľuďmi v súčas-
nosti rýchlo stúpa.
Olympijská dedina bude v internátoch na Jedlíkovej ulici, ktoré prejdú 
do začiatku festivalu rozsiahlou rekonštrukciou. Otvárací ceremoniál je 
naplánovaný v košickom amfiteátri s kapacitou 12 000 ľudí na 25. júla 
2021. EYOF 2021 by mal trvať do 31. júla. Projekt v súčasnosti ráta s 18 

DO KOŠÍC PRÍDE 
MLÁDEŽNÍCKA ELITA
Európske olympijské výbory (EOV) 21.  ok-
tóbra na svojom 45. valnom zhromaždení 
v  Minsku zvolili za hostiteľa XVI. letného 
Európskeho olympijského festivalu mládeže 
(EYOF) v  roku 2021 Košice. Na Slovensko 
príde európska mládežnícka elita na olym-
pijské podujatie po 22 rokoch. V roku 1999 
hostil štvrtú  zimnú edíciu podujatia, ktoré 
vtedy ešte malo skratku EYOD, Poprad-Tatry.

s Momentka z jednej z množstva akcií v rámci centrálneho otvorenia 
Európskeho týždňa športu v septembri v Košiciach. Vedľa Dómu sv. Alžbety 
pri skoku do diaľky jedna z košických dvojčiat Velďákových.

L E T N Y
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športoviskami, pričom 13 z nich bude slúžiť na samotné súťaže, zvyšné na tréning.
Štyri športoviská už stoja, resp. si nevyžadujú žiadne zásahy. Ide o Steel arénu, v ktorej 
sa odohrá súťaž chlapčenského volejbalu, Good Angels arénu (basketbal dievčat), Crow 
arénu (hádzaná dievčat) a oblasť Alpinky, kde sú plánované cyklistické preteky.
Tri športové haly bude potrebné postaviť. Národné tenisové centrum vyrastie na Po-
pradskej ulici, športová hala na Abovskej bude určená na gymnastické súťaže a džudo 
sa uskutoční v novej krytej atletickej hale. Všetky stavby by sa mali začať stavať v roku 
2017 a dokončené majú byť o rok neskôr.
Zásahy a rekonštrukcie do existujúcich športovísk sa vyžadujú v športových halách na 
Ostrovského (chlapčenský basketbal), Železničnej (dievčenský volejbal), v hádzanár-
skej hale vo Všešportovom areáli (turnaj chlapcov), aj v krytej plavárni a na atletickom 
štadióne na Watsonovej ulici. Úpravy budú potrebné aj v mestskej časti Nad jazerom, 
kde budú triatlonové súťaže. 
V pôvodnom projekte sa turnaj v hádzanej plánoval v Prešove. „Prešov a hádzaná sú dva 
úzko prepojené pojmy. Na druhej strane však bola možnosť zorganizovať kompaktné 
podujatie v rámci jedného mesta. To napokon zavážilo, aby sa aj hádzaná konala v Koši-
ciach,“ ozrejmil dôvody zmeny šéf výboru kandidatúry Richard Raši.

Obrovský športový potenciál
Rozvoj športu v Košiciach je v súčasnosti enormný. Pomohli tomu aj tituly, ktoré mesto 
v posledných rokoch získalo. V roku 2013 sa stali Európskym hlavným mestom kultúry 
a v tomto roku sú Európskym mestom športu (EMŠ).
„Košice vždy boli a budú športové mesto, avšak jeho potenciál doposiaľ nebol prebudený. 
Preto sme začali všetky tieto projekty a napokon sme prišli aj s kandidatúrou na EYOF. 
I keď aktivity so sebou prinášajú aj negatívne reakcie, všetky sa napokon vždy skončia 
dobre,“ načrtol filozofiu rozvoja mesta jeho primátor.
Manažér projektu EMŠ a člen výboru kandidatúry Košíc na EYOF 2021 Ivan Šulek zhod-
notil doterajší priebeh EMŠ v impozantných číslach: „Za deväť mesiacov sme usporiadali 
499 akcií. Zapojilo sa do nich 280-tisíc ľudí, čo je viac ako počet obyvateľov Košíc.“

ČO JE EYOF (EYOD)?
EYOF – Európsky olympijský festival mládeže – je multišportové podujatie pre mládež 
vo veku 15 – 17 rokov. Má svoju letnú aj zimnú verziu. Jeho iniciátorom bol v čase 
svojho šéfovania Európskym olympijským výborom bývalý prezident Medzinárodné-
ho olympijského výboru Jacques Rogge. Do roku 1999 malo toto podujatie názov Eu-
rópske olympijské dni mládeže (EYOD). Organizuje sa vždy v nepárnych rokoch. Na 
letných EYOF sa zvyčajne zúčastňujú športovci zo všetkých národných olympijských 
výborov Európy (tých je v súčasnosti 50), v zime býva počet zúčastnených krajín 
približne 40. V lete sa počet účastníkov pohybuje okolo čísla 3000, v zime je približne 
1500 účastníkov. Letná verzia mala premiéru v roku 1991, zimná o dva roky neskôr.

PREHĽAD LETNÝCH EDÍCIÍ EYOF/EYOD
I. Brusel (Belg.) 1991
II. Valkenswaard (Hol.) 1993
III. Bath (V. Brit.) 1995
IV. LiSAbon (Port.) 1997 
V. Esbjerg (Dán.) 1999
VI. Murcia (Špan.) 2001
VII. Paríž (Franc.) 2003 
VIII. Lignano Sabbiadoro(Tal.) 2005 
IX. Belehrad (Srb.) 2007
X. Tampere (Fín.) 2009
XI. Trabzon (Tur.) 2011
XII. Utrecht (Hol.) 2013
XIII. Tbilisi (Gruz.) 2015
XIV. Győr (Maď.) 2017
XV. Baku (Azerb.) 2019
XVI. Košice (SR) 2021

s Aj Košice budú mať Národné tenisové centrum.

Pri podpise zmluvy o letnom EYOF 2021 v Košiciach v Minsku zľava 
generálny sekretár EOV Raffaele Pagnozzi, zastupujúci prezident EOV Janez 
Kocijančič, primátor Košíc Richard Raši a prezident SOV František Chmelár.

t Najznámejší košický športový stánok – Steel aréna – 
prichýli volejbalový turnaj chlapcov.
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Na dopravu využijú električky
Okrem rozvinutej podpory športovania sú Košice známe aj ako cen-
trum IT-firiem na Slovensku. EYOF v roku 2021 by preto mal skĺbiť 
inovatívne technológie produkované miestnymi programátormi so 
športom a vytvoriť akúsi koncepciu „Smart EYOF“. Tá by mala pomôcť 
návštevníkom mesta jednoduchšie sa v ňom orientovať, efektívnejšie 
využívať mestskú hromadnú dopravu a komplexne spoznať všetko, čo 
Košice ponúkajú.
Okrem technologického posunu chcú byť Košice aj environmentálnymi 
inovátormi. Projekt EYOF totiž počíta s tým, že medzi jednotlivými 
športoviskami a olympijskou dedinou budú ako oficiálna doprava fungo-
vať električky a nie autobusy, ako bolo zvykom vo všetkých doterajších 
usporiadateľských mestách.

Organizačný výbor do pol roka
Ďalším krokom v projekte EYOF 2021 bude vznik organizačného výbo-
ru. „Ten má na začiatku spravidla len približne 5 členov. Na úvod bude 
potrebné určiť dlhodobý plán celého projektu. Je napríklad nutné presne 
zadefinovať rozpočet, či ľudské zdroje,“ ozrejmuje ďalší postup Košíc 
generálny sekretár SOV Jozef Liba. SOV kandidatúru Košíc inicioval a 
mal na ňu veľký vplyv.
Primátor mesta Richard Raši verí, že olympijské mládežnícke podujatie 
zanechá v meste hodnotné dedičstvo, z ktorého budú profitovať budúce 
generácie: „Chceme odstrániť akúkoľvek objektívnu príčinu nešpor-
tovania. Rodičia vo väčšine prípadov deti nedávajú na šport z dvoch 
dôvodov – nedostatok športovísk a vysoké náklady s tým spojené. Aj 
vďaka EYOF sa pokúsime oba dôvody odstrániť. Ideme teda do projek-
tu, z ktorého môže mesto vyťažiť.“ 6

SPOMIENKA NA IV. ZIMNÝ EYOD 1999 V POPRADE-TATRÁCH
V roku 1999 hostil Poprad a jeho okolie 4. zimné Európske olympijské 
dni mládeže (EYOD). Na čele organizačného výboru (OV) bola podpred-
sedníčka SOV Mária Mračnová – mimochodom, rodáčka z Košíc. Aj po 
17 rokoch si zimný EYOD pod Tatrami stále dobre pamätá: „Na obdobie 
podávania kandidatúr si spomínam ako na veľmi hektické a prekvapujú-
ce. Jednak nám podujatie pridelili hneď na prvýkrát a navyše v tom čase 
som sa dostala aj do komisie EOV pre EYOD.“
Počas príprav región často navštevovali predstavitelia EOV, vrátane pre-
zidenta EOV a neskoršieho prezidenta MOV Jacqua Roggeho. „Zobrali 
sme ho na skútri na vrchol Soliska a bol úplne uchvátený a prekvape-
ný. V tom čase sa vyslovil, že pokojne môžeme organizovať aj zimné 
olympijské hry.“
Aj keď boli športoviská a všetko naokolo pripravené, podujatie čelilo 
vrtochom počasia. Každý deň počnúc otváracím ceremoniálom snežilo. 
„Našťastie vo funkcii generálneho sekretára OV bol Ladislav Harvan, 
duša celého podujatia. Keďže roky organizoval všetky významné 
tatranské podujatia, poznal mnohých zodpovedných a v spolupráci s 
ministerstvom dokázal zabezpečiť aj čaty vojakov. Tí vždy prišli a novo 
napadnutý sneh odhrnuli. Jacques Rogge na záver povedal, že to boli 
dovtedy najlepšie zorganizované ,malé´ hry,“ spomína Mária Mračnová.
Na hrách v Poprade a okolí sa v roku 1999 zišlo dovedna 819 športov-
cov zo 40 európskych krajín. Súťažili v 7 športoch. Mladí Slováci vtedy 
získali jedinú medailu, zato však zlatú. Bol to náš vôbec prvý najcennejší 
kov zo zimných mládežníckych olympijských podujatí. Vybojovali ju 
v kombinovanej biatlonovej štafete na 4x5 km Dušan Šimočko, Matej 
Kazár, Petra Slezáková a Zuzana Hasillová. Spomedzi ďalších známych 
mien našich vtedajších mládežníckych reprezentantov môžeme spo-
menúť najmä hokejistov Tomáša Kopeckého, Mareka Svatoša a Petra 
Budaja. V seniorskom veku sa presadil aj zjazdár Maroš Hudík, ktorý sa 
ako navádzač stal viacnásobným medailistom z paralympiád.

_ Mapka rozloženia športovísk letného EYOD 2021 v Košiciach.
t Momentka zo zimného EYOD 1999: zľava Mária Mračnová, prezident 
EOV Jacques Rogge, vtedajší predseda SOV Vladimír Černušák 
a Ladislav Harvan.
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Ali

A

Stanislav Benčat, denník Šport | foto: TASR/AP, Wikipedia

Ali nebol obyčajný športovec. Vo všetkom, čo robil, bol výnimočný. 
Fanúšikov filmu možno i preto prekvapil fakt, že celovečerný film o ňom 
vyšiel až v roku 2001. Dvadsať rokov po jeho poslednom zápase. 
Pôvodné plány na začiatok natáčania vznikli už začiatkom 90. rokov, no 
scenáristi dlho nevedeli pripraviť finálny produkt. Aliho život totiž ponú-
kal až príliš veľké množstvo námetov, ktoré chceli mať zachytené. 
Film s Willom Smithom v hlavnej úlohe napokon zachytáva obdobie 
rokov 1964 – 1974. Zahŕňa zisk prvého titulu majstra po boji so Sonnym 
Listonom, boxerovo konvertovanie na islam a priateľstvo s Malcolmom 
X, cez kritiku vojny vo Vietname, následné odobranie licencie, návrat do 
ringu a zápas s Joem Frazierom až po opätovný zisk titulu z rúk Georgea 
Foremana a nezabudnuteľný Rachot v džungli. Réžie sa chopil Michael 
Mann, ktorý sa pre film Ali zriekol stoličky na oscarovom filme Letec. 
„Nikdy nezabudnem na natáčanie vo favele v Mozambiku. Točili sme scé-
nu, keď Ali bežal prašnými ulicami a nasledovali ho miestne deti. Ukončil 
som strih, no oni pokračovali v oslave svojho hrdinu. Dvihli Willa na ruky 
a kričali 'Ali booma ye' (Ali, zabi ho). Pre nich to nebola filmová scéna, 
nedržali nad hlavami hviezdu z Hollywoodu, ale Aliho. Tamojší ľudia 
nechodia do kina, nikdy nevideli Mužov v čiernom či Deň nezávislosti. 
Meno Will Smith im nič nehovorí. Poznajú však hrdinu menom Muham-
mad Ali. Každý na svete vie, kto bol Ali,“ povedal v spomienke Mann.
Mal pravdu. V roku 1993 robila agentúra Associated Press prieskum, kto-
rého športovca v krajine poznajú. Ali sa objavil na prvom mieste po boku 
bejzbalistu Babea Rutha. Jeho meno sa vybavilo 97 percentám opýtaných. 
Keď 3. júna tohto roka zverejnili médiá informáciu, že Najväčší prehral 
svoj boj s Parkinsonovou chorobu, na chvíľu akoby sa svet zastavil. Mladí 
i starší zverejňovali na sociálnych sieťach jeho fotky, pripomínali nesmr-
teľné výroky. „Boh si prišiel po svojho šampióna. Tak dlho skvelý,“ žialil 
iný šampión silných pästí Mike Tyson. 
Správa o Aliho smrti zarmútila milióny ľudí. Za svoj život sa stal večnou 
legendou. Nielen pre to, čo dokázal medzi šestnástimi povrazmi, ale v 
mnohých prípadoch najmä za činy mimo ringu.

NAJVÄČŠÍ
NAJSLÁVNEJŠÍ BOXER 
NIKDY NESTRATIL SVOJU 
DETSKÚ NEVINNOSŤ, 
POZITÍVNU ENERGIU 
A DOBROSRDEČNOSŤ

„Včera som spútal blesk 
a zatkol hrom, zabil skalu a zranil kameň. 

Som taký strašný, že aj liekom 
sa zo mňa robí zle!“ Jeden z množstva pa-

mätných výrokov, ktoré sa spájajú s me-
nom Muhammada Aliho. Muža, ktorý bol 

nielen fenomenálny boxer, ale aj 
spoločenská osobnosť, filantrop, bojovník 

za ľudské práva, Športovec 20. storočia 
či ako sa on sám nazýval, Najväčší.

Zomrel 3. júna 2016.

K boxu ho dostal zlodej
Písal sa rok 1954. Dvanásťročný chlapec menom Cassius Clay dostal 
od rodičov červený bicykel značky Schwinn za šesťdesiat dolárov. 
Vybral sa na ňom do kultúrneho strediska, kde deťom rozdávali zadarmo 
pukance a koláčiky. Keď už bol čas na návrat domov, zistil, že bicykel 
mu niekto ukradol. 
Smutné chlapča vypočúval policajný dôstojník Joe Martin. Cassius mu 
povedal, že ak niekedy zlodeja nájde, utlčie ho vlastnými rukami. Martin, 
ktorý popri práci trénoval box, sa len pousmial a odporučil mu, nech sa 
najskôr naučí správne rozdávať údery. Sám sa mu ponúkol za učiteľa.
Claya jeho ponuka neoslovila hneď. Po zhliadnutí amatérskych zápasov 
boxu v televízii však prišiel do klubovne. Cassius si uvedomil, že pro-
stredníctvom športu môže dosiahnuť slávu, šťastie a popularitu. 
Prirodzený talent sa v ňom prejavil okamžite. Dominoval na lokálnych 
súťažiach, neskôr aj celonárodných. Debut v amatérskom ringu absol-
voval v roku 1954. Od toho momentu vyhral šesťkrát Zlatú rukavicu v 
Kentucky, dva národné tituly i amatérsky šampionát. Aj vďaka týmto 
úspechom si vybojoval miestenku v americkej reprezentácii, ktorá sa 
pripravovala na olympijské hry v Ríme 1960. 

Na olympiádu takmer neodletel
Do talianskej metropoly pricestoval Cassius Clay ako produkt južanskej 
segregácie. Odhodlaný mladý muž túžiaci naplniť svoje sny vo Večnom 
meste. „Osud je na mojej strane. Vybral si ma. Vyhrám zlato, potom sa 
stanem majstrom sveta v ťažkej váhe. Zarobím milióny dolárov a môj 
šofér ma bude voziť v krvavo červenom Cadillacu s rádiom, televíziou a 
telefonóm,“ vyhlasoval sebavedomo.
Na hry, ktoré odštartovali jeho veľkú kariéru, sa pritom ani nemusel 
dostať. Problémom nebola jeho forma, ale strach z lietania. 
Znie to až zvláštne, že muž, ktorý sa neskôr postavil proti najlepším 
boxerom sveta a pred zápasmi zastieral svoje možné obavy z prehier 
výsmeškami, prejavil tento typ emócie. 

BUDE NAVŽDY
NAJVÄČŠÍ
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Dokonca zisťoval, či by sa do Ríma nemohol doplaviť loďou, alebo cestovať vlakom. Ani jedna z 
možností neprichádzala do úvahy, a tak povedal, že bude hviezdou aj bez účasti na olympiáde. Na-
pokon, osud si ho vybral byť najväčším a je jedno, či mu pritom bude visieť na krku zlatá medaila 
alebo nie.
O zmenu postoja mladého rebela sa postaral Joe Martin. Ten Martin, ktorý ho doviedol k boxu. 
„Mal strach z lietania. Keď sme šli na národnú kvalifikáciu do Kalifornie, vleteli sme do turbulen-
cie, nebolo to príjemné. A tak vyhlásil, že lietadlom už nikam nepôjde. Povedal som mu dobre, ale 
pripravíš sa tak o možnosť byť slávnym boxerom. Stále však krútil hlavou, tváril sa neoblomne. 
Zobral som ho na prechádzku do Central Parku tu u nás, v Louisville. Rozprávali sme sa azda tri 
hodiny. Upokojil som ho a vysvetlil mu, že ak raz chce byť šampiónom v ťažkej váhe, musí do 
Ríma cestovať a získať zlato,“ povedal Martin. 
A tak sa aj stalo. Cassius napokon sadol do lietadla a do Európy odcestoval. Nič však nechcel pone-
chať náhode a okrem batožiny si so sebou zobral aj padák, ktorý po celý čas silno stískal.
V dejisku hier sa mu od prvého dňa páčilo. Keď netrénoval, rád sa prechádzal po olympijskej 
dedine. Zoznamoval sa s ostatnými športovcami a vymieňal si s nimi odznaky s národným symbo-
lom. Tieto ozdoby boli pre Claya uvedením do veľkého sveta. Pobyt v olympijskej dedine si však 
pochvaľoval aj z iných dôvodov. Nikto ho nesúdil na základe farby pleti, spoločenskej triedy či 
vierovyznania.  

Pán večného mesta
Americká tlač a členovia Olympijského výboru USA mladému rebelovi často pripomínali, nech si 
dáva pozor na svoje slová, lebo môžu mať rovnakú váhu a silu ako jeho údery v ringu. Potvrdil to 
v rozhovore s ruským novinárom. Na otázku, čo hovorí na rasovú neznášanlivosť v rodnej krajine, 
s hrdosťou odpovedal: „Odkážte svojim čitateľom, že máme kvalifikovaných ľudí, čo pracujú na 
zmene tohto vnímania. Amerika je pre mňa najlepšia krajina na svete, lepšia ako vaša. Niekedy v 
nej síce ťažko zoženiete jedlo, ale nemusíte bojovať s aligátormi a žiť v mláke bahna.“
Clay bol rovnako úderný aj medzi povrazmi. Časopis Sports Illustrated ho pred začiatkom boxer-
ských súťaží označil za najväčšiu medailovú nádej USA v ringu. Napísal, že v súvislosti s jeho 
menom nie je dôvod hovoriť o svetovej superstar, auru výnimočnosti si vytvára boxer sám. Na 
druhej strane ocenil jeho náročnú prípravu na hry. 
Tréningy začínal o štvrtej hodine ráno. Obul si pracovné topánky s oceľovou špičkou a šiel behať 
po temných uličkách Lousville. John Powell z obchodu s liehovinami ho tak pozoroval deň čo 

deň. „Sedel som za pultom a videl, ako sa blíži 
jeho tieň. Mal namierené do parku Chicksaw. 
Každé božie chladné, tmavé, zimné ráno. 
Potom som zazrel jeho siluetu a tie ťažké 
vojenské topánky. Bol jediný človek na ulici. 
Raz som vyšiel von z obchodu, v tom sa pri 
mne pristavil. Povedal mi: 'Jedného dňa budeš 
vlastniť tento obchod a ja sa stanem majstrom 
sveta v ťažkej váhe. Oboje sa splnilo.“
Ešte predtým dosiahol na olympijské zlato v 
poloťažkej váhe do 81 kg. V 1. kole si poradil 
s Belgičanom Yvonom Becausom, v 2. zdolal 
Rusa Genadija Šatkova, zlatého z olympiády v 
Melbourne 1956 zo strednej váhovej kategórie. 
V semifinále premohol bojovného Austrálčana 
Tonyho Madigana. To už mal na svojej strane 

INŠPIRÁCIA PRE NATOČENIE ROCKYHO
V marci roku 1975 boxoval Ali s Chuckom 
Wepnerom. Tento zápas bol podnetom na 
natočenie filmu Rocky. Wepner bol bitkár z 
ulice, živil sa ako predavač alkoholu. Jeho pre-
zývka bola „Úbožiak“ a pred zápasom s Alim 
každý očakával, že pôjde k zemi už v 1. kole. 
Dva mesiace sa na zápas tvrdo pripravoval, 
šampióna dokonca v 9. kole dostal do kolien. 
Následne ho Ali zasypal spŕškou úderov. Mal 
zlomený nos, krvácali mu obe oči. Napriek 
tomu vydržal do posledného 15. kola. Keď 
videl herec Sylvester Stallone jeho nezlomnú 
povahu, rozhodol sa pre vymyslenie postavy 
Rockyho Balbou.

Muhammad Ali pri zásahu Joea Fraziera v súboji o svetový titul 
v Manile 1975.
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nielen priazeň krajanov, ktorí sa chodili s obľubou pozerať na boxerské 
súboje, ale aj značnú časť talianskeho publika. Taliani si obľúbili Claya 
pre jeho neortodoxný štýl. Oceňovali najmä ľahkosť, s akou sa osem-
násťročný mladík po ringu pohyboval. 
Vo finále ho čakal favorizovaný Poliak Zbigniew Pietrzykowski. Skúse-
nejší a fyzicky zdatnejší borec bol zo začiatku aktívnejší, no Clay odolal. 
V treťom kole prevzal iniciatívu, vo štvrtom svojho súpera zasypal úder-
mi na hlavu a rebrá. Pietrzykowski končil kolo zakliesnený do povrazov, 
po jeho tvári tiekla krv. O víťazovi nebolo pochýb.  
Zakrátko sa konal medailový ceremoniál. Fotografia, na ktorej stojí Clay 
na najvyššom stupienku, obletela svet. Stala sa i symbolom zmien. Nie-
len v športe, ale spoločnosti ako takej. Traja bieli zástupcovia starej školy 
boxu sa zoradili na bronzovom a striebornom stupienku. Medzi nimi 
vyčnieval štíhly, žiariaci mladík menom Cassius Clay.
„Svojho súpera nemilosrdne zbil v poslednom kole kombináciou 
ľavých a pravých hákov, Poliak zostal po jeho výpadoch totálne omáme-
ný. Dvadsaťpäťročný Pietrzykowski, ktorý mal za sebou 231 zápasov, 
našiel premožiteľa. Diváci nevideli knokaut, ale i tak sa rozhodcovia 
uchýlili k jednohlasnému verdiktu,“ napísal po finále New York Times.
Zlatý olympionik si svoju veľkú chvíľu užíval plnými dúškami. „Medailu 
som zo seba nezložil 48 hodín. Dokonca som s ňou aj spal. Ležal som 
na chrbte, čo nebolo dvakrát pohodlné, no nechcel som, aby sa zo mňa 
zošmykla. Bolo mi to však jedno, veď som bol olympijským víťazom,“ 
povedal.
Krátko po návrate do zámoria si vychutnal slávnostné privítanie 
v New Yorku, kde sa hrdo predvádzal so zlatou medailou. A keďže pre-
nosy z Ríma vysielali v televízii, ľudia ho začali spoznávať na ulici, 
čo si užíval. Dievčatá sa za ním začali obracať, chlapi mu podávali s 
úctou ruku.
Presvedčenie o úžasnej Amerike mu čiastočne pošramotili udalosti po 
návrate domov. Biela komunita v Louisville ho napriek úspechu mala len 
za „negra z olympiády“. V jednej reštaurácii ho odmietli obslúžiť, navyše 
si ho odchytil motorkársky gang, ktorého členovia sa mu vyhrážali 
napadnutím. Tieto nepríjemnosti vraj spôsobili, že svoju zlatú medailu 
zahodil do rieky Ohio. Neskôr priznal, že ju len stratil. „Neviem, kam 
som ju odložil,“ priznal. 
Nech už bol príbeh okolo jeho medaily akýkoľvek, dočkal sa jej prina-
vrátenia. Prezident MOV Juan Antonio Samaranch mu ju zavesil na krk 
počas prestávky finálového zápasu basketbalového turnaja v Atlante 
1996 medzi USA a Juhosláviou.

K. O. V LIETADLE
Ali bol nielen skvelý boxer, ale aj rečník. Ale tak ako sem-tam utŕžil 
prehru v ringu, stalo sa mu tak aj v debate. „Pripútajte sa, pán Ali, 
prosím,“ povedala raz šampiónovi pri jednom lete letuška. „Superman 
nepotrebuje pás,“ machroval Najväčší. Stewardka sa nedala a pohoto-
vo ho uzemnila: „Superman nepotrebuje ani lietadlo, lieta sám...“

Šokoval svet
Clay krátko po olympiáde ukončil amatérsku kariéru s bilanciou sto 
víťazstiev a len päť prehier. Debut medzi profesionálmi absolvoval 29. 
októbra 1960 proti náčelníkovi polície z mesta Fayetteville Tunneyovi 
Hunskakerovi. Vyhral po jednomyseľnom verdikte rozhodcov.
Vychádzajúca hviezda pútala pozornosť svojím netradičným štýlom 
boxovania. Namiesto toho, aby si chránila oboma rukami hlavu a tvár, vy-
užívala svoje nohy na rýchly pohyb v ringu a ruky držala väčšinou dole. 
Clay neraz svojich súperov vyzýval, aby ho zasiahli, a keď tak aj spravili, 
dával im najavo, aby tak urobili opäť. Následne sa bleskurýchlym pohy-
bom dostal do výhodnej pozície a zasadil sokovi sériu tvrdých a presne 
mierených úderov. „Spôsobil tým boxerskú revolúciu. Veľa ľudí jeho štýl 
nechápalo a pochybovalo o ňom, no on presne vedel, čo robí,“ vyhlásil 
Aliho sparingpartner v ringu z mladosti Victor Bender.
Už od skorých začiatkov pripravoval šampióna na zápasy tréner Angelo 
Dundee. Clay chcel do tímu angažovať na post manažéra legendárneho 
pästiara Sugar Ray Robinsona, ten však jeho ponuku odmietol.
Počas najbližších troch rokov vyhral všetkých 19 súbojov, na ktoré 
nastúpil, pričom až v 15 dueloch uštedril súperom knokaut. Na základe 
impozantnej bilancie sa z neho stal hlavný ašpirant na vyzvanie Sonnyho 
Listona, aktuálneho majstra sveta v ťažkej váhe. Ten mal povesť drsného 
boxera, ktorý svojich súperov ničil tvrdými údermi. 
Ani to nezabránilo Clayovi v provokáciách a v slovných prestrelkách. Svoj-
ho súpera počastoval už pri vážení. „Si iba veľký škaredý medveď. Nielen-
že tak vyzeráš, ale aj tak smrdíš! Majster sveta musí byť fešák, ako ja.“ 
Na otázku, akou taktikou chce dominantného Listona poraziť, odpovedal 
legendárnou hláškou: „Vznášať sa ako motýľ, bodať ako včela.“
Duel vo februári 1964 sprevádzala veľká kontroverzia. Liston duel pod-
cenil a nemal dostatočnú kondíciu na energického súpera. Keď po treťom 
kole začal krvácať, vyžiadal si od svojho trénera ošetrenie. Ali si držal 
soka na dištanc, no po štvrtom kole sa začal sťažovať na veľké bolesti očí. 
„Daj mi dole rukavice, ja končím,“ kričal na trénera Dundeeho. Ten mu 
oči pretrel špongiou a nakázal, aby vydržal. 
Do dnešného dňa nie je jasné, či sa mu do nich dostali látky utišujúce bo-

Rok 1965. Muhammad Ali v Lewistone konkautoval Sonnyho Listona.

Na fotografii z roku 1962 Muhammad Ali  
(vtedy ešte Cassius Clay) s trénerom  Angelom Dundeem.
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a pol prerušil vojnu vo Vietname,“ povedal Frazier o 'Bitke storočia'.
Ali vyhral následne 13 zo 14 súbojov, vrátane odvety s Frazierom, ktorý 
medzitým prišiel o titul šampióna s Georgom Foremanom. Väčšou a stra-
šidelnejšou verziou Listona. Práve on bol jeho najbližším sokom.
Nižší a o sedem rokov mladší Ali bol v dueli označenom ako „Rachot v 
džungli“ považovaný za outsidera. Boxovalo sa v Zaire na pozvanie prezi-
denta Mobutuho Sese Seka. Hlavní aktéri mali za účasť prisľúbených päť 
miliónov dolárov. Na ten čas niečo výnimočné. 
Ali uspel vďaka zvláštnej taktike. V 1. kole zasypal súpera údermi, no na 
K.O. nedosiahol. A tak sa rozhodol Foremana unaviť. Vyzýval ho, nech 
udiera, čo vládze. Šampión tak robil, až prišiel o všetky sily. V ôsmom 
kole ho Ali poslal za hukotu desiatok tisíc ľudí k zemi. Opäť získal titul 
majstra sveta.
Obhájil ho aj vo filipínskej Manile, kde v krvavom kúpeli zdolal druhý-
krát Fraziera. „Bude to triler v Manile, keď zabijem gorilu,“ provokoval 
ho ešte pred zápasom. Po jeho konci totálne vyčerpaný priznal, že tak 
blízko smrti ešte nikdy nebol. 

Večný šampión
Posledné veľké víťazstvo dosiahol Ali v ringu v roku 1978, keď tretíkrát 
získal titul majstra sveta. 
Krátko po konci kariéry sa pre Najväčšieho začal ďalší boj. Nie v ringu, 
ale so zákernou Parkinsonovou chorobou. Možno len špekulovať, či za jej 
prepuknutie mohol len box a tisícky utŕžených úderov do hlavy. Pravde-
podobnosť však bola veľká. 
Tak či tak, Ali bol aj s podlomeným zdravím šampión. V roku 1991 
cestoval do Iraku a vyjednával so Saddámom Husajnom o prepustení 
amerických zajatcov. V Atlante 1996 zapaľoval olympijský oheň, o tri 
roky neskôr ho vyhlásili za Športovca storočia. 
Posledné obdobie života strávil v kruhu rodiny doma v Arizone. Najradšej 
sledoval westernové klasiky a čierno-biele televízne šou. Na verejnosti 
sa ukazoval sporadicky. Podľa štvrtej manželky Looney ťažšie znášal, 
že už nie je takým krásavcom, ako býval. Priazeň ľudí si však užíval. 
Všetko čo robil, robil pre ľudí. Hoci mal zranené telo, nikdy nestratil 
svoju detskú nevinnosť, pozitívnu energiu a dobrosrdečnosť. Stále vedel 
prekvapiť vtipom a nečakaným žartíkom. Vždy chcel ľudí zabávať. Robiť 
ich šťastnými. 
Preto bol Muhammad Ali výnimočný. Jedinečný. Večný šampión. 6

lesť Listonových zranení, alebo to bol protivníkov zámer, keď si rukavice 
nechal potrieť chemikáliou, aby ňou vyzývateľa omámil. Nech to bolo 
tak či onak, Claya nič nezastavilo. Liston po šiestom kole vypľul chránič 
zubov a súboj pre údajné zranenie ramena vzdal. Nový majster sveta v 
oslavnej reakcii začal tancovať a kričať do kamery: „Som najväčší! Šoko-
val som celý svet.“  
Deň po zápase ohlásil konvertovanie na islam a zmenu mena z Cassius 
Clay na Cassius X. O týždeň neskôr prijal nové meno. Muhammad Ali.

Prišiel o licenciu
Náboženská aféra neubrala na Aliho obrovskej popularite. Masy ho 
vnímali ako ľudového šampióna. Fanúšikom rozdával úsmevy, chudob-
ným dával nádej, deťom inšpiráciu. Verejnosti imponovalo, ako si zvykol 
zo súperov pred zápasmi uťahovať. Navyše vo veršoch. Rovnako tak v 
básničkách vyjadroval svoju výnimočnosť.
O to viac šokovala, nielen svet boxu, správa o odobraní Aliho boxerskej 
licencie a súdnych prieťahoch. Spôsobil ju fakt, že odmietol narukovať do 
armády a ísť bojovať do Vietnamu. „Prečo by som mal ísť strieľať tých 
nevinných ľudí? Čo mi urobili? Nemám nič proti Vietkongu. Nikdy ma 
nenazval negrom!,“ vyhlásil na znak rebélie. 
Hoci mu hrozilo päť rokov väzenia a pokuta 10 000 dolárov, svoje slová 
a rozhodnutie neodvolal. Vyše tisíc dní bol paralyzovaný. Oslobodenia sa 
dočkal až v roku 1970.

Bitka storočia
Aliho návrat do ringu prišiel v čase, keď medzi lanami dominoval iný 
velikán, 'Smokin' Joe Frazier. Duel z marca 1971 v newyorskej Madison 
Square Garden bol dlho dopredu vypredaný. Spisovateľ Norman Mailer 
sedel v prvom rade a robil si zápisky pre knihu. Spevák Frank Sinatra ne-
zohnal lístky k ringu, a tak sa akreditoval na zápas ako fotograf časopisu 
Life. Herec Burt Lancaster si vybavil pozíciu televízneho komentátora, 
maliar LeRoy Neiman počas súboja namaľoval obraz dvoch titanov 
v ringu. 
Epický duel, ktorý vysielali v päťdesiatich krajinách, trval 15 kôl. Ali aj 
Frazier si rozdali stovky úderov. Úvod patril Alimu, ale potom Frazier 
prebral iniciatívu. V jedenástom kole ho dostal na kolená, ale nie na zem. 
To sa mu podarilo až v poslednom pätnástom. 
Ali sa ocitol pre boxera v zúfalej situácii len tretíkrát v kariére. Zápas i 
napriek tomu doboxoval, no o niekoľko minút sa musel zmieriť so svojou 
prvou prehrou v kariére. „Bol to najväčší zápas v histórii. Veď na hodinu 

Bol prakticky rovnako slávny ako členovia legendárnej britskej kapely The Beatles. 
Táto fotografia sa zrodila v roku 1964 počas jeho tréningu v Miami Beach.

Ešte ako Cassius Clay na najvyššom stupni na OH 1960 v Ríme. 
Vľavo bronzoví Saraudi a Madigan, vpravo strieborný Pietrzykowski.
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Peter Buček | foto: Pavol Uhrin, Ľubomír Souček, SOV

UČITEĽ NEMÔŽE BYŤ 
FACKOVACÍ PANÁK
POHĽAD ZA OPONU PROFESIE TELOCVIKÁRA 
NA ZÁKLADNEJ ŠKOLE
Väčšina detí berie hodinu telesnej výchovy s nadšením. Behajú, skáču, výskajú v zápale 
hry. Nájdu sa aj také, čo radšej sedia na lavičke na kraji telocvične a snažia sa uliať, kde 
sa dá. Pre všetky decká je však hodina telocviku veľmi dôležitá. A ešte dôležitejšie je, aby 
ju viedol kvalifikovaný pedagóg.

U mňa sa koníček skĺbil s povolaním, a som preto šťastný, vraví Lukáš Lupták, učiteľ telocviku 
na súkromnej ZŠ Mercury v Bratislave.

P R O F E S I A
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Kto sa v školách na Slovensku stará o zdravý 
vývoj našich detí? Aké podmienky na prácu, ale 
i život majú u nás učitelia telesnej výchovy? 
Slovenské školstvo sa už roky zmieta v problé-
moch, ktoré prirodzene trápia aj učiteľov 
telesnej výchovy. A nielen to. Telocvik prišiel 
aj o rovnocenné postavenie v rodine ostatných 
vyučovacích predmetov. 
Na mnohých školách dávajú telesnú výchovu 
na okraj záujmu a ak treba niečo niekde okre-
sať, tak prakticky vždy siahnu po telocviku. 
Málokedy takýto krok postihne slovenčinu či 
matematiku...
Dorastoví lekári, fyziológovia, psychológo-
via a napokon aj samotní pedagógovia bijú 
na poplach – deti sa málo hýbu. Dve hodiny 
povinnej telesnej výchovy na základných 
školách sú málo a boj o tretiu hodinu trvá u 
nás veľmi dlho. 
V susednom Maďarsku sa pred dvoma rokmi 
podarilo uzákoniť dokonca až päť hodín 
povinnej telesnej výchovy na základných ško-
lách. Maďari  asi vedia veľmi dobre, prečo sa 
na to podujali. Mládež si prirodzene zvykne na 
pohybové návyky, s ktorými potom pokračuje 
ďalej do života najskôr na stredných a neskôr 
prípadne aj na vysokých školách.  
Ak deti a mládež zapojí spoločnosť do pravi-
delného pohybu a športu vôbec, je väčšia prav-
depodobnosť, že ich zdravotný stav sa zlepší 
a udrží sa na kvalitatívne vyššej úrovni. A na 
druhej strane, ak zmysluplne využijú voľný 
čas, zníži sa aj kriminalita v spoločnosti. A to 
nie je vôbec zanedbateľné...
Aj preto je pozícia slovenských učiteľov vráta-
ne telocvikárov nepochopiteľná a alarmujúca. 
Mnohí pedagógovia musia riešiť to, čo za nich 
spoločnosť nedokázala urobiť. Viacerí  majú 
na vec taký názor, že učiteľské povolanie 
akoby zámerne potláčala a nie je v jej záujme, 
aby vzdelanostná úroveň národa rástla. Akoby 
chcela udržiavať národ v nevedomosti, 
v akejsi tme. 
Zostáva len veriť, že to tak nie je a je len otáz-
ka času, kedy sa aj učitelia dočkajú uznania v 
podobe zrovnoprávnenia ich povolania s ostat-
nými. Lebo doteraz všetko nasvedčuje tomu, 
že ich spoločnosť vytláča na okraj. Ako si inak 
vysvetliť, že mnohí učitelia po sobotách a ne-
deliach pracujú na inom poli, len aby dokázali 
ako-tak vyžiť? 
Môj známy, bývalý prvoligový futbalista s 
vysokoškolským diplomom a učiteľ telesnej 
výchovy na jednej zo základných škôl, si 
počas víkendov sadá za pokladňu vo veľkom 
obchodnom reťazci. Namiesto toho, aby si 
oddýchol, načerpal nové sily, prípadne sa aj 
odborne pripravoval na hodiny so svojimi 
žiakmi, trávi hodiny na ďalšom fronte. Len 
aby dokázal dôstojne žiť. A nie je sám. Ďalší 
chodí po sobotách a nedeliach s inštalačným 
kufríkom a venuje sa elektrickým rozvodom. 

Obaja majú našťastie dobrú fyzickú kondíciu z čias aktívneho športovania, ale čas letí a roky 
pribúdajú... Aj toto je realita súčasného učiteľského povolania. 

Kolotoč od rána do večera
Absolvent Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave Lukáš Lupták 
je mladý učiteľ telocviku na súkromnej základnej škole Mercury v Bratislave. 
„Volejbal som hrával odmalička a je to môj „srdcový“ šport. Preto som  sa rozhodol ísť študovať 
telocvik na univerzitu so špecializáciou na tento šport. Rád učím na základnej škole, obľúbil som 
si túto profesiu, aj keď si vyžaduje dosť fyzickej kondície. Tú našťastie stále mám. U mňa sa koní-
ček skĺbil s povolaním, a som preto šťastný. Volejbal som hrával kedysi vo Zvolene a v súčasnosti 
vo večerných hodinách robím aj volejbalového trénera. Na nohách som tak v podstate od ôsmej od 
rána do večera do ôsmej prakticky každý deň. Keď k tomu prirátam súťažné volejbalové zápasy 
počas sobôt a nedieľ, tak sa fakt ani nezastavím. Uvedomujem si však, že v takomto tempe sa 
nedá ísť do nekonečna, lebo aj ľudské sily majú svoje hranice. V škole sa venujeme našim žiakom 
aj v triatlone a golfe a mňa táto práca napĺňa, rád sa jej venujem a som spokojný. Momentálne by 
som asi nemenil,“ vysvetľuje Lupták.

Učiteľkou len dočasne
Aj telocvikárka na základnej škole Turnianska v bratislavskej Petržalke Lucia Čmelová sa na 
učiteľské povolanie veľmi tešila. 
„Keďže som zo športovej rodiny a môj otec hrával profesionálne hokej v Spišskej Novej Vsi a v 
Dukle Trenčín a mamina sa venovala v škole atletike, šport nemohol obísť ani mňa. Odmalička 

s Telocvikárka Lucia Čmelová má učiteľskú prácu veľmi rada, ale perspektívu v nej nevidí.
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v škole venujeme aj stolnému tenisu, florbalu, gymnastike, futbalu 
a po založení atletického klubu aj kráľovnej športov. Naši učitelia vedú 
v popoludňajších hodinách jednotlivé športové krúžky a využívajú na to 
nielen telocvičňu, ale aj vonkajší športový areál s tartanovou atletickou 
dráhou a s ďalšími ihriskami. Verím, že v budúcnosti v tomto prostredí  
vyrastú aj noví reprezentanti...“
Škola si vo výchove mladých športovcov získala dobré meno nielen 
v Bratislave, ale aj na celom Slovensku. Iste, ani tam nie je všetko ide-
álne, ale jasný pohľad riaditeľa školy na výchovu detí aj športom je viac 
ako sympatický.                                

Trénerstvo láka viac
Nových učiteľov telesnej výchovy na základných školách alebo aj 
stredoškolských profesorov by mala formovať Fakulta telesnej výcho-
vy a športu Univerzity Komenského v Bratislave. Je to však skutočne 
tak? Nájdu absolventi uplatnenie vo svojom odbore? A majú vôbec o to 
záujem?
„Naši absolventi po prevzatí diplomu nemajú povinnosť nahlásiť 
fakulte, kde sa uchytili. A tak vlastne ani nevieme, kde všade pôsobia. 
Keď absolvujú trénerstvo – učiteľský smer, ak sa im v trénerskej práci 
nedarí, môžu ísť učiť. Na druhej strane mnohí učitelia pôsobia súčasne 
aj ako tréneri, takže si dokážu privyrobiť. Potom závisí od nich samot-
ných, koľko si toho na chrbát zoberú. Viacerí naši absolventi sa uchytili 
v zahraničí, napríklad v Austrálii, Veľkej Británii či USA, kde pôsobia 
predovšetkým ako tréneri. Musím však povedať, že máme aj takých ab-
solventov, ktorí robia niečo úplne iné než to, čo vyštudovali. Napríklad 

som hrávala v Spišskej Novej Vsi volejbal, neskôr aj v Pezinku. Veľmi 
som obľubovala aj tanec vo folklórnom súbore, čo bol výborný základ 
pre aktívny šport. Na fakulte som vyštudovala učiteľstvo s trénerstvom 
v kombinácii a život bol zrazu pre mňa gombička,“ vysvetľuje Lucia 
dôvody svojho rozhodnutia. 
Jej nasledujúce slová však vyznievajú skepticky: „S elánom som sa 
vrhla do roboty, ale pomerne skoro som z toho vytriezvela. Učím tri 
roky, práca ma napĺňa, ale platové ohodnotenie vôbec nie. Túto profesiu 
sa neoplatí robiť dlhodobo. Časom príde rodina a z učiteľského platu by 
som len ťažko vyžila. Najmä ak zoberiem do úvahy, koľko musím platiť 
za byt. Mala som aj druhé zamestnanie popri učiteľskom, opatrovala 
som malé dieťa, štvorročného chlapca, ale to nie je život, aby človek ro-
bil v jednom kuse od rána do večera. Musím myslieť aj v tomto pomerne 
mladom veku na seba a na svoje zdravie. Aj keď mám túto učiteľskú 
prácu veľmi rada, veľkú perspektívu na tomto poli nevidím...“

Keď rodina nestíha
Našťastie, aj v náročných podmienkach sa ešte stále nájde dosť nadšen-
cov, ktorým záleží na ich žiakoch a učiteľskom fortieli vôbec. Pozitív-
nym príkladom je Základná škola na Tupolevovej ulici v Bratislave. 
„Nie je žiadne tajomstvo, že vzťah k pohybu a športu vôbec sa formuje 
v každej jednej rodine“, hovorí riaditeľ Miroslav Cisár a pokračuje: „U 
nás v škole sa však snažíme deťom vštepovať lásku k športu, pretože 
vzhľadom na úžasné životné tempo na to v rodinách veľa času niet. 
Máme troch telocvikárov – so mnou štyroch – a všetci sa máme čo ohá-
ňať. Okrem karate, ktoré vedieme na špičkovej profesionálnej úrovni, sa 

Šport má potenciál veľmi zaujať deti.
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v gastronómii, ale aj v iných oblastiach...“ tvrdí prodekan FTVŠ UK pre 
študijné záležitosti docent František Seman.
To je fakt. V iných oblastiach robia mnohí telocvikári; jeden napríklad v 
bankovníctve, ďalší je majiteľ dopravnej spoločnosti. A to len z môjho 
blízkeho okolia...
Je dôvodom len nízke finančné ohodnotenie? „Nemyslím si to jed-
noznačne, ale môže to zavážiť,“ reaguje František Seman.
Akí sú teda títo študenti, v porovnaní s vašou generáciou? „My sme vy-
rastali v iných podmienkach, táto generácia zasa v iných. Sú rozhľadení, 
ale aj my sme boli. Či sú dravší, ťažko povedať. Ale mám taký dojem, 
že celkovo dosahujú slabšie výsledky,“ dodáva Seman. 
Podľa informácií prodekana FTVŠ pre bakalárske štúdium docenta Ľu-
boša Rupčíka prijali tohto roku na fakultu 350 nových poslucháčov, čo 
je takmer o 50 viac ako zvyčajne. Dôvodom boli dva nové študijné sme-
ry – kondičné trénerstvo a kondičné trénerstvo s učiteľstvom. „Na baka-
lárskych štátniciach sme mali 140 poslucháčov, ktorí sa potom rozišli do 
praxe po všetkých kútoch. Nejaké čiastočné informácie o ich pôsobení 
máme, ak pracujú vo fitnesscentrách, prípadne na  športových zväzoch. 
Ale komplexné čísla  o našich absolventoch nepoznáme,“ hovorí.
Docent Anton Lednický z katedry atletiky spojil celý svoj život s krá-
ľovnou športov. Čo podľa neho motivuje mladých ľudí, aby sa hlásili na 
FTVŠ? „Veľakrát ide o rodinnú tradíciu, lebo povolanie učiteľa bývalo 
dosť chytľavé. Napriek tomu však vidíme určitý posun vo vzťahu k uči-
teľskému remeslu. Kým v 80. – 90. rokoch minulého storočia tvorili 
poslucháči učiteľského smeru dve tretiny študentov školy a len tretinu 
tvorilo jednoodborové štúdium, teraz sa karta obrátila. Budúcich učite-
ľov je na fakulte len jedna pätina, takže jednoznačne prevažuje trénerský 
smer.  V kombinácii s telocvikom sme otvárali len dva odbory – geogra-
fiu a biológiu, takže je tu ústup z pozícií. A podstatne viac absolventov 
chce ísť potom učiť skôr na stredné školy, než na základné.“
Pýtame sa ďalej. Čo by mala urobiť spoločnosť, aby vrátila učiteľskému 

s Olympijský deň, aj keď v júni dáva do pohybu prakticky celý svet, je len 
jeden deň. Oveľa podstatnejšie je, čo sa s deťmi deje počas celého 
školského roka.

NIELEN BÁSNICI PRICHÁDZAJÚ O ILÚZIE
Príbehov ako tento je veľa. Pani Lýdia bola pred niekoľkými mesiacmi ešte 
učiteľkou na základnej škole v bratislavskej Dúbravke a Marianke. 
V súčasnosti je už na dôchodku. Kedysi svoje povolanie milovala, podria-
dila mu celý svoj život, ale v závere pedagogickej kariéry začala mať 
so svojimi žiakmi veľké problémy. Na niečo podobné si ťažkajú aj ďalší 
učitelia, ktorí kedysi prišli do škôl s veľkými ideálmi a ambíciami. Tu je jej 
pohľad a príbeh...
„Všetky dievčatá na našej základnej škole, keď som ju navštevovala ešte 
ako žiačka, sme boli zaľúbené do našich telocvikárov. Mali úžasné telá, 
veľmi pekne vyšportované, chodili vzpriamene  a keď išli po chodbách, tak 
sme si na nich každá jedna nechala oči vyočiť.  Aj keď nás na hodinách 
telocviku neučili pravidelne – občas suplovali kolegyne – predsa len sme 
tušili obrovskú energiu, ktorá z nich vyžarovala. Boli to osobnosti, ako 
sa patrí. Na hodinách vyžadovali poriadok a všetci žiaci k nim cítili veľký 
rešpekt. Boli pre nás veľkými vzormi. Nepamätám si, že by niekto počas 
hodín telesnej výchovy sedel na lavičke bez príčiny a necvičil. To už len v 
krajnom prípade po chorobe, alebo po nejakom úraze. 
Možno že aj títo telocvikári boli akýmsi hybným motorom pri mojom 
rozhodovaní o výbere študijného odboru. Vyštudovala som Pedagogickú 
fakultu UK v Bratislave. O prácu učiteľky som mala veľký záujem, pretože 
som mala o nej veľké ilúzie.
Ešte v mladosti som chodila na balet a neskôr do Sokola, kde som sa 
venovala základnej a rekreačnej telesnej výchove. Mala som šťastie a dva 
razy som sa dostala do Prahy v úlohe cvičenky na spartakiáde. To boli 
v mojom živote naozaj nezabudnuteľné chvíle. Neskôr som sa v Sokole 
stala aj trénerkou dorasteniek, avšak pre prácu učiteľky mi potom už na to 
nezostávalo veľa času. 
S veľkým očakávaním som nastúpila na základnú školu. Na prvom stupni 
bola radosť pracovať s tými najmenšími, v ich očiach sa odrážalo všetko 
nové a túžili všetko vedieť. Aj na hodinách telocviku sme sa hravou formou 
dostávali k športu. Trochu vyššie ročníky na druhom stupni už boli pohy-
bovo zdatnejšie a mnohé z nadaných detí už začali navštevovať aj rôzne  
športové oddiely. 
Postupom času sa však prístup detí k telocviku začal meniť a do hry vstu-
povali aj  rodičia. Postupne sa mi hromadilo množstvo detí na lavičke, vraj 
oslobodené od telocviku. Do školy prinášali rôzne ospravedlnenky. Nad 
mnohými som sa nestačila čudovať. Toľko diagnóz naraz mi naznačovalo, 
že s budúcnosťou celej spoločnosti to bude nelichotivé. Viackrát si ma 
predvolala na koberec aj pani riaditeľka. Deti sa vraj sa sťažovali na môj 
tón na hodinách telocviku a rodičia to nenechali bez povšimnutia. Vraj ich 
nemám toľko preháňať a mám sa viac vžiť do ich vnímania sveta. Situácia 
dospela dokonca až tak ďaleko, že som sa tešila na odchod do dôchodku 
a rátala som dni a mesiace, keď sa s mojou milovanou školou nadobro 
rozlúčim. Aj sa to stalo. Učiteľské  povolanie je krásne, nezanevrela som 
naň, len som už rada, že som zo školy preč...
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povolaniu ten významný kredit, aký mu patrí a aby nebolo zaháňané kdesi 
do kúta záujmu? Anton Lednický: „Ak by som to vedel, mohol by som 
byť ministrom školstva. Ale vážne;  spoločnosť by sa musela v prvom 
rade  postarať o učiteľov, ako sa patrí. Zo všetkých stránok. Veď predsa je 
nemysliteľné, aby prišiel rodič do školy a pred žiakmi inzultoval učiteľa. 
Aj takéto veci sa u nás stávajú. O platových podmienkach ani nehovorím. 
Učitelia dvadsať rokov mlčali, ale teraz sa plným právom ozývajú, lebo 
stav je neúnosný, ba až kritický. Učiteľ nemôže byť v našej spoločnosti 
fackovací panák...“
Nerobia aj samotní učitelia prešľapy? „Možno sa málo venujú sami sebe, 
mnohí na sebe málo pracujú, lebo sú znechutení. Sami by mali ísť prí-
kladom na hodinách. Deti predsa celkom ináč berú učiteľa, ak im dokáže 
ukázať cvik ako toho,  čo na nich len kričí a sám nevie, čo od nich vlastne 
chce...“

Študenti túžia po zmene
Od roku 1989 sa na poste ministra školstva vymenili takmer dve desiatky 
ľudí, ale zásadné zmeny nepriniesli. Počnúc chýbajúcimi učebnicami, 
zatekajúcimi telocvičňami, až po hodiny telocviku na chodbách škôl. 
Široký okruh odborníkov z oblasti školstva si momentálne láme hlavu nad 
koncepciou „Národného programu vzdelávania“ . Hotová by mala byť do 
konca tohto roku a potom ju čaká pripomienkovanie. Prinesie vytúžený 
posun?
Na zmenu netrpezlivo čaká aj 85 percent opýtaných študentov FTVŠ UK, 
ktorí si – podľa výskumnej práce – nedokážu v budúcnosti predstaviť 
vykonávať učiteľské povolanie aj preto, lebo súčasná platová situácia im 
to nedovoľuje... 6

s Pedagóg z FTVŠ UK v Bratislave Ján Koštial s malými zverencami. ANKETA: ČO VÁS PRIVIEDLO NA FTVŠ UK V BRATISLAVE?

VIKTOR DAŇO Z NITRY, POSLUCHÁČ DRUHÉHO ROČNÍKA: 
„V štrnástich rokoch, ešte na základnej škole, som začal s atletikou a tento 
šport mi prirástol k srdcu. Maturoval som na športovom gymnáziu v Nitre, a 
keďže šport sa stal mojím životným štýlom, bolo prirodzené prihlásiť sa na 
FTVŠ UK. Špecializácia bola v mojom prípade jasná – atletika. Na fakulte 
máme výborných pedagógov, ktorí nám dávajú z teórie a praxe všetko, čo 
potrebujeme. Po absolvovaní školy by som sa chcel dať na trénerskú dráhu, 
lebo mám taký pocit, že tam je moje miesto. O učiteľskej práci neuvažu-
jem...“

HENRIETA HORNÍKOVÁ Z BÁNOVIEC NAD BEBRAVOU, 
POSLUCHÁČKA ŠTVRTÉHO ROČNÍKA: 
„Mám rada šport a pohyb vôbec, kedysi som hrávala stolný tenis v extrali-
govej súťaži žien a teraz nastupujem za mužov Petržalky v 3. a 4. lige. Veľmi 
rada by som po skončení školy pokračovala v doktorandskom štúdiu tu na 
fakulte. Ak sa mi to podarí, tak by som chcela byť najskôr odbornou asistent-
kou a učiť na vysokej škole...“

TRETIAK MATÚŠ: 
„Ja som si zvolil trénerský smer, lebo sa mi zdá byť atraktívnejší ako učiteľ-
ský. Keďže hrám aktívne futbal, chcem pri ňom zostať aj potom.“

TRETIAK MICHAL: 
„Aj ja hrám aktívne futbal. Študujem kombináciu trénerstvo – učiteľstvo, ale 
už som rozhodnutý, že budem trénerom. Zdá sa mi, že táto práca je zaujíma-
vejšia a pestrejšia, ako učiť v škole. Profesiu učiteľa vnímam len ako zadné 
vrátka.“
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SOV | foto SLSP, archív Š. M.

ŠTEFAN MÁJ

ŠPORT 
MA NAUČIL 

CIEĽAVEDOMOSTI, 
VYTRVALOSTI, 

POKORE
 I REŠPEKTU

Slovenská sporiteľňa je hlavným partnerom SOV a Slovenského olympijského 
tímu (SOT). Jej generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Štefan Máj 
je známy nielen ako rešpektovaný bankár, ale aj ako vášnivý športovec. 
V interview hovorí o spojení najväčšej slovenskej banky so Slovenským 
olympijským výborom, aj o vlastnom vzťahu k športu.

P A R T N E R S T V O
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  Prečo Slovenská sporiteľňa vstúpila do partnerstva so Slovenským olympij-
ským výborom a so Slovenským olympijským tímom? Ako vnímate jeho význam?
Slovenská sporiteľňa dlhodobo podporuje slovenský šport. Olympijské 
hry sú bezpochyby najvýznamnejšie športové podujatie na svete, o to 
emotívnejšie prežívame aj úspechy našich športovcov. Preto sa teším, že 
sme mohli byť toho súčasťou a podporiť Slovenský olympijský tím v Riu. 
Okrem fi nančnej podpory sme priniesli aj unikátne platobné karty s fotkami 
našich olympionikov, vďaka ktorým mohli Slováci podporiť športovcov. 
Teším sa, že aj vďaka týmto kartám  sme priniesli trochu olympijského 
ducha aj do bežného života ľudí.

  V čom vnímate olympizmus, ktorý je viac než „len“ šport, ako jedinečný? 
Jeho myšlienkou a zameraním. Zmyslom olympizmu je zapojiť šport do 
rozvoja človeka s cieľom vytvoriť mierovú spoločnosť bez akejkoľvek 
diskriminácie v duchu priateľstva, solidarity a fair play. Ja sa aktívne venu-
jem športu od čias štúdia na strednej škole a môžem bez váhania potvrdiť, 
že ma mnohému naučil. Cieľavedomosti, vytrvalosti, pokore, rešpektu, 
schopnosti prekonávať prekážky, hľadať alternatívy a podobne. Sú to 
všetko vlastnosti a hodnoty, ktoré človek potrebuje a využíva počas celého 
svojho života.

  Mali ste možnosť zúčastniť sa ako divák na niektorých olympijských hrách?
Nezúčastnil som sa na žiadnej olympiáde a uvedomujem si, že som sa tým 
ukrátil o skvelú atmosféru, ktorá je na športoviskách a v samotnom dejisku. 
O to viac času počas olympiád trávim pred televízorom a sledujem výkony 
športovcov v rôznych disciplínach. Často sa mi stáva, že prežívam emócie 
športovcov. Či už z vydarených výkonov a splnených snov pri získaní 
cenného olympijského kovu, ale rovnako aj sklamania či malé športové 
tragédie. Niekoľkokrát som sa však spolu s manželkou aktívne zúčastnil na 

svetových hrách veteránov (World Masters Games). Na týchto podujatiach 
síce nie je toľko divákov ako na olympiáde, ale počet zúčastnených špor-
tovcov je dokonca vyšší a radosť z víťazstiev je veľmi porovnateľná.

  Netajíte sa veľmi blízkym vzťahom k aktívnemu športovaniu. A vaša manželka 
bola dosť známa športovkyňa...
Aktívny pohyb a športovanie sú súčasťou môjho života. Bolo obdobie, 
keď som sa športu venoval výkonnostne. Teraz je to pre mňa forma 
aktívneho odpočinku a aktivita, počas ktorej prichádzam na iné myšlien-
ky. Športu vďačím aj tomu, že som našiel svoju životnú partnerku. Moja 
manželka Paulína sa v tom čase venovala atletike, behom na stredné trate 
a ja orientačnému behu. Mali sme spoločného trénera Juraja Nagya a aj 
spoločné tréningy dopomohli k tomu, že preskočila tá povestná ,iskrička´. 
Každý rok časť našej dovolenky trávime účasťou na rôznych viacdenných 
pretekoch v orientačnom behu v zaujímavých terénoch na Slovensku alebo 
v zahraničí.

  Pokiaľ vieme, aj vo veteránskom veku ste úspešný... 
„Orientačnému behu sa stále venujem aj súťažne, aj keď v posledných ro-
koch už nie tak často ako v minulosti. Za svoj najväčší úspech považujem 
titul majstra sveta veteránov vo vekovej kategórii 35 – 40 rokov. V tomto 
roku sa mi podarilo získať tri tituly majstra Slovenska vo všetkých indivi-
duálnych disciplínach v orientačnom behu, samozrejme v mojej vekovej 
kategórii (60 – 65 rokov). Mám však ešte pred sebou ďalšie ciele, naprí-
klad vyhrať titul majstra sveta veteránov v kategórii nad 95 rokov ☺.“ 6

s Štefan Máj pri tréningu na pláži v Austrálii
_ Štefan Máj sa stále zúčastňuje na veteránskych súťažiach 

v orientačnom behu. Táto fotografia je z pretekov v Portugalsku.
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Tomáš Grosmann | foto: Pavol Uhrin, archív Kataríny Gondovej

Prečo vtedy použil reprezentant Uhorska pseudonym Kovács? To je oprávnená otázka najmä 
preto, že nežil v žiadnej totalite. „Jeho tretie miesto na štokholmskej olympiáde je pozoruhodné z 
viacerých dôvodov. Bol prvý neškandinávsky pretekár, ktorý získal olympijskú medailu v oštepe. 
Súčasne na olympiáde 1912 neštartoval pod vlastným menom, ale zvolil si meno Kovács Miklós. 
Mal obavy z reakcie svojich vyšších cirkevných hodnostárov, ktorí by mu mohli vyčítať, že vo 
voľnom čase zveľaďuje svoje telo a nestará sa viac o duševný rast,“ odhalil maďarský historik 
Máté Millisits dôvod Kóczánovej voľby. 
„Určite šlo o jeho obavy pred predstavenými,“ potvrdil nám teraz v októbri jeho vnuk István 
Jeszenszky v Čiližskej Radvani. „Ale pod menom Kovács súťažil len na olympiáde v Štokholme, 
inokedy nie,“ vyjadril nám svoje presvedčenie 72-ročný muž. 
Mór Kóczán bol v období 1908 – 1914 kaplán, čiže pomocný farár, v Csallóközaranysosi, terajšej 
Zlatnej na Ostrove. Bolo to jeho prvé pôsobisko po skončení štúdia na Kalvínskej teologickej akadé-
mii v Pápe, kde rozvíjal športový talent, ktorý sa uňho prejavil v silových disciplínach už v detstve. 
„Na gymnázium som chodil v Beregszásze. Najmä vďaka staršiemu bratovi Aladárovi, ktorý 
tam učil, som sa mohol naplno venovať svojim záľubám. Podrástol som predovšetkým fyzic-
ky,“ spomína Mór v životopise napísanom vlastnou rukou. Nevedno síce, kedy sa presne zrodil, 
ale fotokópiu tohto cenného curriculum vitae sme našli v jeho pamätnej izbe v športovej hale v 

Málokde, ale predsa možno v análoch nájsť, 
že na olympijských hrách v Štokholme 1912 

získal v hode oštepom bronzovú medailu 
Miklós Kovács. Toto priezvisko uvádza 

aj uznávaná nemecká publikácia 
Die Chronik 100 Jahre Olympische 

Spiele (1896 – 1996), ktorej slovenská 
verzia Kronika olympijských hier 

vyšla u nás pred dvadsiatimi rokmi. 
Vieme však, že tretí v tejto disciplíne 

na OH v hlavnom meste Švédska 
bol výkonom 55,50 metra 

Mór Kóczán. Vtedy vo farbách Uhorska, 
ale potom reprezentoval aj Československo.

SILÁK SA S ODSUNOM
NIKDY NEZMIERIL
BRONZOVÝ MEDAILISTA V HODE OŠTEPOM NA OH V ŠTOKHOLME 1912 
MÓR KÓCZÁN ŽIL 40 ROKOV NA ÚZEMÍ DNEŠNÉHO SLOVENSKA

Z A B U D N U T Í O L Y M P I O N I C I
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konci, takže aj publikácie Medzinárodnej atletickej federácie (IAAF) 
ich uvádzajú mimo oficiálneho vývoja svetových rekordov.
„Zhruba v tom čase sa dedo dozvedel, že na olympiáde v Štokholme 
sa bude hádzať škandinávskym spôsobom, teda držaním oštepu v 
strede náčinia, čo je bežné aj dnes. Nestihol tento preňho nový spôsob 
dostatočne natrénovať, preto skončil v Štokholme až tretí,“ zalovil Pál 
Jeszenszky v dedových spomienkach na vystúpenie vo Švédsku. 
Bronz odtiaľ zdobí vitrínu Móra Kóczána v budapeštianskom Fradi-mú-
zeu, keďže prvý maďarský olympijský medailista v oštepe bol už v tom 
čase člen FTC, teda Ferencvárosi Torna Clubu. 

Do Paríža ako sparťan
Nielen podľa názoru vnukov Pála (ročník 1942) i mladšieho Istvána 
(1944 – má i dvojičku sestru Gyöngyvér), ktorí sa narodili v Čiližskej 
Radvani, nemenej si Mór cenil svoj triumf v roku 1914. V Londýne 
vyhral výkonom 59,72 m medzinárodnú súťaž za účasti vtedajšej 
kompletnej svetovej špičky. Medailu z rýdzeho zlata mu na krk zavesila 
anglická kráľovná.
Roky I. svetovej vojny pribrzdili športové ambície i možnosti muža, 
ktorý priam ideálne spĺňal požiadavky antickej kalokagatie o duševnej 
i fyzickej vyspelosti. V súkromí však prežil významné medzníky. Nie-
lenže sa stal farárom v Čiližskej Radvani, ale tam si v roku 1915 vzal za 
manželku Karolu Halászovú, s ktorou sa spoznal už predtým v Zlatnej. 
Z narodenia dcéry Edity, mamy spomenutého tria vnukov, sa radovali 
18. októbra 1916.
Bez toho, aby sa niekam sťahoval, sa po utíchnutí nezmyselných voj-
nových bojov ocitol v novej vlasti. V Československu. Popritom, že sa 
v Čiližskej Radvani venoval cirkevným povinnostiam, stále sa udržia-
val v obdivuhodnej fyzickej kondícii. A organizoval tam celý vtedajší 

Zlatnej na Ostrove.
Prezradil v ňom, že sa z Beregszászu dostal ako ôsmak na preteky do 
Levoče, kde vynikol vo vrhu guľou. Chýr o šikovnom chlapcovi sa dostal 
až do Budapešti, odkiaľ za Mórom do jeho rodného Kocsa prišli dvaja 
mladí muži, aby ho zlákali do Budapeštianskeho telovýchovného klubu 
BTC. „Až v Pešti som videl prvý raz v živote hody diskom a oštepom,“ 
spomínal na okolnosti prvého kontaktu s disciplínou, ktorá ho preslávila. 

Pomenovali po ňom dve školy
Podstatnú časť svojho plodného života, až 40 rokov, prežil na území 
dnešného Slovenska. Jeho reformovaná kresťanská cirkev mu za prvé 
pôsobisko určila Zlatnú na Ostrove (1908 – 1914), kde bol kaplán; 
za farára ho vymenovali do Čiližskej Radvane, kde žil a pôsobil vyše 
tridsať rokov (1914 – 1948). 
Obe obce, a najmä školy v nich, mu vzdávajú úctu až v posledných 
rokoch. Športová hala v Zlatnej na Ostrove nesie meno Móra Kóczána 
od roku 1995, o desaťročie neskôr po ňom pomenovali aj tamojšiu zák-
ladnú školu. Jej príklad nasledovali v Čiližskej Radvani v októbri 2008. 
Samozrejmosťou v oboch školách na juhu Slovenska sú každoročne 
Týždne či Dni Móra Kóczána, ktoré však nie sú venované iba športu. 
„Pomenovanie športovej haly v Zlatnej, tamojšej školy i tu v Čiližskej 
Radvani po našom dedovi je pre nás veľká pocta,“ povedal nám jeho 
najstarší vnuk Pál Jeszenszky, ktorý šiel v jeho šľapajách. Tiež sa veno-
val hodu oštepom, vrhu guľou aj disku. Pravda, s menej prenikavými 
výsledkami.
Mór Kóczán v rokoch 1909 – 1911 utvoril v hode oštepom tri svetové 
rekordy. Najhodnotnejší 60,64 m (on si ho vo svojom životopise uvádza 
ciframi 60,74) na medzinárodnom mítingu PTE v Pozsonyi, teda v Bra-
tislave, 22. 10. 1911. Bolo to však „voľným štýlom“, držiac ho na jeho 

s Mór Kóczán na dobovej fotografii s manželkou Karolou a dcérou Editou. Na jej opačnej strane je ním napísané venovanie 
švagrovi Sándorovi Halászovi, otcovi Kataríny Gondovej, pre ktorú je to cenná pamiatka na slávneho strýka.

_ Práve v takýchto skromných podmienkach Mór Kóczán trénoval. Takúto fotografiu uchováva jeho v Bratislave žijúca 
neter Katarína Gondová.
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spoločenský i športový život. V roku 1923 sa stal členom Sparty Praha, ale do stovežatej sa nikdy 
nepresťahoval. Z nej však vycestoval na svoju tretiu olympiádu v Paríži 1924 ako oštepár vo 
výprave Československa. 
„V Čiližskej Radvani si bohato vystačil s maďarčinou a s týmto istým jazykom zrejme aj v Prahe. 
Nikdy nám nespomenul, že by sa bol naučil nejaké české výrazy,“ skonštatovali na nami načrtnu-
tú tému vnuci István a Pál, ktorí už viac ako desaťročie pravidelne prichádzajú do svojho rodiska 
i do Zlatnej na Ostrove.
Najmä oni sa starajú o solídnu pamiatku Móra Kóczána. Vďaka nim sú v Zlatnej fotodokumenty 
mapujúce aspoň útržky zo života bronzového olympijského medailistu. V Alsógöde, kde zomrel 
a oni stále žijú, známom aj pod skráteným názvom Göd, sa postarali o udeľovanie každoročných 
Cien Móra Kóczána pre najúspešnejšieho mužského i ženského športovca mesta, a tiež pre najlep-
ší športový kolektív. 

Krásne hral na husliach
V úctyhodnom, nevšedne bohatom a zaujímavom živote Móra Kóczána bol veľkým medzníkom 
rok 1948. V dôsledku Benešových dekrétov, ktoré po druhej svetovej vojne znamenali príkorie pre 
mnohých Nemcov a Maďarov, sa musel z Československa vysťahovať. „My sme boli vtedy iba 
malé deti, ale viem, že našej rodiny sa toto opatrenie netýkalo. Odišli sme však všetci, Kóczánovci 
a Jeszenskí, teda aj my s rodičmi. Dali nám dom v juhomaďarskej Csátalji. Dedo sa stal farárom 
v Szeremle, vzdialenom asi 15 kilometrov,“ vrátil sa k nepríjemnej epizóde ich života István 
Jeszenszky.  
V Bratislave žije odmladi Katarína Gondová. Jediný človek na Slovensku s príbuzenským 
vzťahom k Mórovi Kóczánovi. „Jeho manželka Karola bola sestra môjho otca,“ prezradila nám o 
strýkovi 72-ročná rodáčka z Komárna, za slobodna Halászová. „Chodili sme za nimi do Čiližskej 
Radvane. K Móric-bácsimu. Jeho dcéra Edita bola nielen sesternica, ale aj moja krstná mama. 
Najmä vďaka výraznému vekovému rozdielu medzi nami.“
Po vysťahovaní Kóczánovcov, ona mala vtedy iba osem, nevidela svojich blízkach azda aj 15 
rokov. Cez hranice sa nechodilo ľahko. V Alsógöde ich však v 60. rokoch navštívila. István 
Jeszensky si presne pamätá, že vo svojom rodisku v Čiližskej Radvani bol znova až po priam 
neuveriteľných 43 rokoch – v roku 1991. 
Móra Kóczána si tam naživo pamätá málokto. „Ja veru áno. Krstil ma. Aj učil náboženstvo v 
škole. Mali sme jeho aj ten predmet radi. Vždy nám hral pán farár krásne na husliach. A bol 
obrovský silák. Keď niekde zapadol voz, alebo sa mu zlomilo koleso, sám ho zdvihol. Ľudia ho 
zbožňovali,“ zaspomínala si Jolán Kebuszeková (ročník 1937), ktorá šla z učiteľského povolania 

do dôchodku v roku 1993. 
Vyrovnal sa niekedy Mór Kóczán s vysťaho-
vaním? Nikdy, sú presvedčení jeho vnuci. Bo-
lelo ho to, veď na terajšom Slovensku prežil 
najplodnejšie roky svojho života. Nadobudol 
tu majetok, založil rodinu, slúžil ľuďom. A 
reprezentoval Československo, ale musel ho 
nedobrovoľne opustiť. Nikdy sa doň už po 
roku 1948 nevrátil.

Z chronológie života 
Mór Kóczán sa narodil 8. januára 1885 v 
Kocsi v Komárňanskej župe. Po skončení 
teologického štúdia v Pápe sa v roku 1908 stal 
kalvínskym kaplánom v Csallóközaranyosi 
(Zlatná na Ostrove), odkiaľ v roku 1910 v 
takej istej pozícii vypomáhal tri mesiace v 
Dióspatonyi, až 34 rokov (1914 – 1948) bol 
farár v Csilizradványi (Čiližská Radvaň). 
Ako člen BTC Budapešť štartoval na OH v 
Londýne 1908 vo vrhu guľou, hode diskom 
aj oštepom, vo všetkých troch disciplínach 
skončil v kvalifikácii. Bronzovú medailu výko-
nom 55,50 m získal v hode oštepom na OH v 
Štokholme 
9. júla 1912 už ako atlét FTC Budapešť, súťažil 
tam aj v hode oštepom oboma rukami (za súčet 
pravačky a ľavačky 86,39 m obsadil 12. miesto) 
a v disku (za 33,30 m konečná 33. pozícia). 
Vo výprave ČSR sa predstavil na OH v Paríži 
1924, v kvalifikácii oštepu hodil 48,39 m. 
Súťažnú kariéru skončil v roku 1926, ale špor-
tovať nikdy neprestal. Nútene – z politických 
dôvodov a dohôd o výmene obyvateľstva – sa 
v roku 1948 s celou rodinou vysťahoval do 
Csátalje na juhu Maďarska. Rodina dcéry Edity 
(Jeszenszkí) sa v roku 1952 presunula do Al-
sógödu, on s manželkou Karolou až v januári 
1955 pri odchode do dôchodku ako 70-ročný.
Pochovaný je v Alsógöde (terajšom Göde), 
kde zomrel 30. júla 1972, manželka ho prežila 
o osem rokov. 6

István Jeszenszky (vľavo s manželkou Irénou) a Pál Jesszenszky (vpravo), vnuci Móra 
Koczána, sa v súčasnosti výrazne zaslúžili o oživenie pamiatky svojho slávneho deda. 
Každoročne prichádzajú do Zlatnej na Ostrove aj do Čiližskej Radvane, kde si na tamojšieho 
pána farára živo spomína Jolán Kebuszeková (druhá sprava).
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Ľubomír Souček

Dotkni sa hviezd na štyroch miestach Slovenska
Slovenský olympijský výbor aj v roku 2016 pokračoval vo výchovno-vzdelávacích predstaveniach 
pre žiakov 3. – 5. ročníka základných škôl s názvom Dotkni sa hviezd. Cieľom hodinového pred-
stavenia, režírovaného Nikitom Slovákom, je predstaviť žiakom olympijské symboly a myšlienky, 

prezentovať im rôzne športy, umožniť im sprostredkovane zažiť skutočnú atmosféru olympijských 
hier, naučiť ich správaniu v duchu fair play, aj umožniť im stretnúť sa so športovými vzormi – 

olympionikmi a spoznať ich športovú cestu na vrcholné podujatia. V niektorých disciplínach si deti 
mohli aj samé zasúťažiť o ceny a na záver si zatancovať brazílsku sambu. Predstavenia doplnilo 

vystúpenie juniorských reprezentantiek v modernej gymnastike.
V Spišskej Novej Vsi v miestnej športovej hale odohrali 23. mája dve predstavenia s účasťou 825 

detí zo škôl z mesta a z blízkeho okolia. V Šahách sa 24. mája v budove Mestského úradu tiež 
konali dve predstavenia s účasťou okolo dvesto detí. Premiérovo sa predstavenie Dotkni sa hviezd 
stalo aj súčasťou programu júnového Medzinárodného olympijského tábora mládeže vo Vysokých 

Tatrách. Aj s deťmi z okolitých škôl tam bolo okolo dvesto účastníkov. Posledné tohtoročné pred-
stavenie sa uskutočnilo v rámci Európskeho týždňa športu 13. septembra v Košiciach. Záujem 

detí prekonal všetky očakávania. Prišlo ich spolu 1 021 – dvojnásobok vlaňajšieho počtu!
Deti sa pri týchto predstaveniach aj naozaj mohli dotknúť hviezd, pretože na rôznych miestach 

medzi ne prišli známi olympionici – zlatý futbalista František Kunzo, strieborná plavkyňa Martina 
Moravcová, bronzový zápasník Jozef Lohyňa, ale aj sánkari Mária Jasenčáková, Walter Marx ml. 

a Ján Harniš, bežkyňa na lyžiach Anna Pasiarová, zjazdárka Jana Gantnerová, stolná tenistka Eva 
Ódorová, šermiarka Katarína Ráczová, vodný pólista Vidor Borsig, atlétka Iveta Putalová, či hoke-

jista Ľubomír Vaic alebo paralympijskí medailisti Ladislav Gáspár a Dušan Pitoňák. 

OKOLO NAŠICH 
OLYMPIJSKÝCH KRUHOV
Olympijská Štafeta Rio 2016 dala Slovensko do pohybu
Slovenská Štafeta Rio 2016, ktorú SOV usporiadal k augustovým OH, trvala bezmála dva mesia-
ce. Vyvrcholila 23. júna, keď sa celosvetovo oslavuje Olympijský deň, na bratislavskej Magio pláži 
na Tyršovom nábreží. Štafetu takmer na celom území Slovenska organizovalo 21 olympijských 
klubov. Každý klub dostal od SOV jednu pochodeň Štafety Rio 2016. Tá sprevádzala všetky podu-
jatia v príslušnom regióne. V rámci štafety sa uskutočnilo spolu 81 športových 
a kultúrno-spoločenských podujatí celkove s 27 741 účastníkmi. 
Olympijské kluby počas takmer dvoch mesiacov ponúkali množstvo rozmanitých aktivít – Olym-
pijské festivaly Slovenska, regionálne a miestne olympiády škôl, plnenie Olympijského odznaku 
všestrannosti, vedomostné súťaže o olympizme, besedy a autogramiády s olympionikmi a ďalšími 
športovcami, vyhlasovanie ocenení fair play, cvičenia a aktivity v rámci projektu Vykročte za 
zdravím, environmentálne aktivity, výtvarné, fotografické a  literárne súťaže i prezentácie, výstavy 
zberateľov olympijských a športových memorabílií i zber pohľadníc s odkazmi detí pre našich 
olympionikov do Ria.
Zo štafety vzišlo posolstvo detí a mládeže z regiónov Slovenska olympijskému Riu de Janeiro. 
Malo konkrétnu obrazovú podobu – tvorili ho výtvarné práce. Deti z 21 regiónov Slovenska kreslili 
obrázky s odkazmi svojho regiónu olympijskému Riu. Z každého jeden obrázok vybrali do mozaiky. 
Do výtvarnej súťaže sa zapojilo celkovo vyše tisíc súťažných prác. Deti z celého Slovenska aj písali 
pohľadnice našim olympionikom. Prišlo ich toľko, že na SOV ich zakrátko prestali počítať a začali 
vážiť. Napokon sa číslo zastavilo na 90 kilách! Ku tomu sa ešte pridalo 
1668 elektronických pohľadníc. Vybrané pohľadnice SOV doručil olympionikom a tí z nich priamo 

v Riu vyberali tie, odkazy na ktorých sa im zdali najkrajšie, 
najvtipnejšie, či srdcu najbližšie. Na bratislavskom vyvrcho-
lení Štafety Rio 2016 sa zúčastnilo množstvo bývalých olym-
pionikov na čele s hlavnými ambasádormi štafety Martinou 
Moravcovou a Michalom Martikánom. Viac informácií je 
na www.olympic.sk.

Na fotografii Miloša Filu zo Spišskej Novej Vsi súperenie 
detí v preťahovaní lanom pod dohľadom hokejistu Ľubomíra Vaica.

Na fotografii Jána Súkupa Michal Martikán a zástupco-
via olympijských klubov s horiacimi pochodňami 
na bratislavskom vyvrcholení Štafety Rio 2016.

Na fotografii Juraja Bobulu deti utvorili pod tatranskými končiarmi 
symbolické olympijské kruhy.

Koláž s vybranými obrazovými pozdravmi Riu 
z jednotlivých regiónov Slovenska.



96

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

Úspešné projekty Nadácie SOV: 
Ukáž sa! a Olympijská kvapka krvi

Nadácia SOV v septembri rozdelila ďalšie finančné prostriedky na podporu mladých talentova-
ných športovcov. V rámci programu „Ukáž sa!“ si tucet nádejných športovcov podelí spolu 

30 000 eur. V prvej fáze projektu 75 uchádzačov o granty prezentovalo svoje individuálne príbehy 
aj športovú motiváciu. Na tento účel vyplnili formulár a zaslali krátke motivačné video. Odborná 

komisia spomedzi všetkých príbehov mladých talentov vybrala dvanásť najinšpiratívnejších. A tie 
sa následne snažili získať si sympatie hlasujúcich z radov verejnosti. Najviac hlasov (3915) získal 

plavec Adam Halas, ktorý si vyslúžil grant 4 000 eur, nasledovali ho zjazdárka Simona Antalová 
s 3 617 hlasmi (3 500 eur) a krasokorčuliar Oliver Kubačák s 3 089 hlasmi (3 000 eur).

„Dlho sme diskutovali, ako pripraviť taký projekt podpory mladých športovcov, ktorý by bol zaujíma-
vý aj pre verejnosť. Podarilo sa nám to. Na stránke Nadácie SOV sme počas OH zaznamenali viac 

ako 50-tisíc návštev a hlasujúci dali mladým talentom viac ako 25-tisíc hlasov. Až 65 percent náv-
števníkov tvorili ženy,” povedal na tlačovej besede spojenej s odovzdávaním symbolických šekov 

v bratislavskom hoteli Falkensteiner predseda správnej rady Nadácie SOV Anton Siekel.

Zo 6. ročníka 
Medzinárodného olympijského tábora mládeže

V úchvatnom prostredí Vysokých Tatier v termíne od 25. do 30. júna zorganizoval SOV už 
6. ročník Medzinárodného olympijského tábora mládeže (MOTM). Prechodným domovom 41 detí 

zo Slovenska, Maďarska, Poľska a z Ukrajiny sa stal Grandhotel Bellevue v Hornom Smokovci. 
Slovenské družstvá z Badína, Chminianskych Jakubovian a Spišskej Novej Vsi si účasť vybojovali 
úspechmi vo vedomostnej súťaži základných škôl o olympizme, ktorú organizuje SOV. Do súťaže 

sa zaregistrovalo 344 družstiev a v nich 1195 žiakov a študentov. Úspešných účastníkov vedo-
mostnej súťaže doplnili na MOTM žiaci zo Šiah.

Program tábora bol ako každý rok veľmi bohatý a rôznorodý. Na úvod predstavenie každého druž-
stva, potom každý deň ranné rozcvičky a večerné plávanie v hotelovom bazéne, k tomu striedavo 
vysokohorské túry, výlet lanovkou na Skalnaté Pleso, jazdenie na sánkarskom trenažéri, atletické 

súťaže, zoznámenie so šermom aj s problematikou dopingu a boja proti nemu, rozmanité 
vedomostné kvízy, tvorivé dielne, účasť na predstavení Dotkni sa hviezd a na záver diskotéka – 
to všetko prinieslo deťom jedinečné zážitky. MOTM organizuje SOV v spolupráci so Slovenskou 

olympijskou akadémiou, Klubom fair play SOV, environmentálnou komisiou SOV a s Olympijským 
klubom Vysoké Tatry. Tábor finančne podporili Olympijská solidarita MOV, Ministerstvo školstva, 

vedy, výskumu a športu SR, Nadácia SOV a Slovenská olympijská marketingová, a.s.

Olympijské festivaly Slovenska – prvý triumf 
Nitrianskeho kraja

Najväčší celoročný projekt SOV, ktorý sa realizuje už od roku 2008 – Olympijské festivaly Slo-
venska (OFS) – má v 9. ročníku nového víťaza. Cenu prezidenta SOV za celkové prvenstvo v roku 

2016 po prvý raz v histórii získal Nitriansky samosprávny kraj, na druhom mieste skončil Brati-
slavský a na treťom Banskobystrický samosprávny kraj. Do OFS sa na celom Slovensku zapojilo 
spolu 449 škôl – 163 materských, 123 základných a 152 stredných. V jednotlivých kategóriách 

rozhodovalo o poradí krajov percento zapojenosti škôl do OFS v danom kraji. Celkové poradie 
vzišlo z najnižšieho súčtu umiestení krajov za všetky tri kategórie. Nitriansky kraj bol najlepší aj 
v hodnotení stredných škôl (v kraji sa zapojilo až 52 % škôl), medzi materskými školami obsadil 

druhé a medzi základnými tretie miesto. V kategórii materských škôl zvíťazil Banskobystrický 
a v kategórii základných škôl Bratislavský samosprávny kraj. Slávnostné vyhlásenie výsledkov 

OFS bolo 10. novembra v budove Matador Group v Bratislave.

Po vlaňajšej vydarenej premiére Nadácia SOV aj v tomto 
roku zorganizovala charitatívnu akciu Olympijská kvapka 
krvi (OKK) s mottom „Daruj krv s olympionikom“. Realizova-
la sa na troch miestach – 10. septembra v Košiciach (tam 
bola už vlani) i v Banskej Bystrici a 30. septembra v Šamorí-
ne. Krv v rámci tejto akcie odovzdalo spolu 110 ľudí, medzi 
nimi aj olympionici Miroslav Ľuberda a Marek Matuszek, 
či predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoloč-
nosti TIPOS Ján Barczi. Projekt OKK, ktorý Nadácia SOV 
organizuje v spolupráci so SOV, Národnou transfúznou 
stanicou SR a so Slovenským Červeným krížom, účasťou 
podporili olympijskí medailisti Matej Tóth, Erik Vlček, Juraj 
Tarr, Jozef Gönci, Danka Barteková, Katarína Ráczová, 
Jaroslav Jokeľ, Martina Kohlová, Jana Labáthová a Naďa 
Daabousová, ale napríklad aj primátor Košíc Richard Raši či 
primátor Banskej Bystrici Ján Nosko. Účastníci OH 2016 krv 
nemohli darovať, pretože od ich návratu domov uplynulo len 
niekoľko týždňov.

Na snímke momentka Jána Súkupa zo Šamorína, kde 
odovzdalo krv 58 ľudí. Pri jednej z darkýň tri olympio-
ničky – zľava rýchlostná kanoistka Martina Kohlová 
a akvabely Naďa Daabousová a Jana Labáthová.

Na fotografii Jána Lukyho jedenásť z tucta držiteľov grantov v spoločnosti predsedu Antona 
Siekela (vľavo), Danky Bartekovej a prezidenta SOV Františka Chmelára.

Na fotografiách Juraja Bobulu účastníci MOTM pri Studenovodských vodopádoch a momentka z vyhlasovania výsledkov jednej z množstva súťaží.
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Novým predsedom 
komisie športovcov SOV Matej Tóth
Počas OH v Riu de Janeiro si slovenskí olympionici zvolili päť svojich nových zástup-
cov v komisii športovcov za letné športy. Novozvolení členovia komisie športovcov 
SOV za letné športy sú atlét Matej Tóth (vo voľbách počas OH v Riu de Janeiro dostal 
najvyšší počet hlasov), triatlonista Richard Varga, plavec Richard Nagy, strelkyňa 
Zuzana Rehák Štefečeková a rýchlostná kanoistika Martina Kohlová. Voľbou počas 
OH 2016 získali štvorročný mandát, ktorý vyprší tesne po skončení OH 2020 v Tokiu. 
Zimné športy v komisii športovcov SOV až do skončenia ZOH 2018 v Pjongčangu 
zastupujú bobista Milan Jagnešák, biatlonistka Janka Gereková, sánkar Jozef Ninis 
a bežec na lyžiach Ivan Bátory. Ex officio, teda z vyššej moci, je členkou KŠ SOV aj 
členka komisie športovcov Medzinárodného olympijského výboru (MOV), strelkyňa 
Danka Barteková.
V Bratislave sa 28. septembra na prvom zasadnutí inovovanej komisie stretli siedmi 
jej členovia, ktorí si za nového predsedu zvolili olympijského víťaza v chôdzi na 50 km 
z OH 2016 Mateja Tótha. Vo funkcii nahradil dvojnásobného bronzového olympijské-
ho medailistu v športovej streľbe Jozefa Gӧnciho a namiesto neho komisiu zastupuje 
aj vo výkonnom výbore SOV. Za podpredsedu KŠ SOV bol rovnako ako v predošlom 
období zvolený bobista a štvornásobný olympionik Milan Jagnešák, ktorého komisia 
opätovne nominovala do dozornej rady SOV. 

Exekutíva EOV 
rokovala v Bratislave

V Bratislave 23. septembra zasadala pod 
vedením zastupujúceho prezidenta EOV 
Janeza Kocijančiča exekutíva Európskych 
olympijských výborov (EOV), pričom schvá-
lila nové logo organizácie so štylizovaným 
diamantom s päťdesiatimi plôškami (kaž-
dá symbolizuje jeden členský národný 
olympijský výbor), ktoré sa bude používať 
vo vizuáloch všetkých podujatí a aktivít EOV.
Napriek obavám o bezpečnosť v Turecku 
po jarnom pokuse o prevrat a po bombo-

vých útokoch najmä v Istanbule i v Ankare exekutíva potvrdila, že 
XIII. zimný Európsky olympijský festival mládeže (EYOF) sa uskutoční 
podľa plánu vo februári 2017 v tureckom Erzurume. „Od tureckej 
vlády a ďalších príslušných orgánov sme dostali záruky, že bezpeč-
nosť účastníkov bude na najvyššej možnej úrovni,” povedal po roko-

vaní Janez Kocijančič.
Kocijčančič zároveň vyjadril istotu, že EOV sa podarí nájsť organi-
zátora II. európskych hier, ktoré sa po premiére nového podujatia 

v Baku 2015 majú uskutočniť v druhej polovici júna 2019. Mesiac 
po zasadnutí exekutívy na valnom zhromaždení EOV v Minsku zá-

stupcovia 43 z 50 NOV schválili práve bieloruskú metropolu Minsk 
za oficiálneho kandidáta na usporiadanie EH 2019. 

MMM v Košiciach ocenený Európskou 
plaketou a diplomom fair play
Počas septembrového otváracieho ceremoniálu Európskeho týždňa 
športu v Košiciach si organizátori Medzinárodného maratónu mieru 
(MMM) v Košiciach – riaditeľ MMM Branislav Koniar a prezident Ma-
ratónskeho klubu Košice Štefan Daňo – prevzali Európsku plaketu 
fair play a diplom fair play. Odovzdali im ich prezident Európskeho 
hnutia fair play (EFPM) Christian Hinterberger a národná ambasá-
dorka Rady Európy pre šport, toleranciu a fair play i členka výkonné-
ho výboru EFPM aj vedenia Klubu fair play SOV Katarína Ráczová. 
EFPM udeľuje toto ocenenie pod patronátom EOV už od roku 1996, 
ale Medzinárodný maratón mieru je vôbec prvým oceneným podu-
jatím. Doteraz boli medzi laureátmi len jednotlivci alebo inštitúcie, 
ktoré prispeli k šíreniu myšlienok fair play. Christian Hinterberger vo 
svojom príhovore povedal, že EFPM chce udelením Európskej plake-
ty fair play a diplomu fair play vyzdvihnúť význam tohto výnimočného 
najstaršieho maratónu v Európe pre celý európsky kontinent a že 
toto podujatie má významný vplyv na rozvoj solidarity, priateľstva a 
rytierstva v športe.

Spoločná fotografia na úvod bratislavského rokovania 
exekutívy EOV. Foto Ján Súkup

Na fotografii zľava Katarína Ráczová, Štefan Daňo, Branislav Koniar a Christian Hinterberger.

Na fotografii Borisa Demetera členovia komisie športovcov SOV počasprvého 
zasadnutia v novom zložení – zľava Zuzana Rehák Štefečeková, Milan Jagnešák, 
Richard Nagy, Matej Tóth, Martina Kohlová, Richard Varga a Janka Gereková.
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Diplomatické úspechy Slovákov
Predstavitelia slovenského olympijského hnutia dosiahli 
v máji dva významné diplomatické úspechy. Generálneho 
sekretára SOV Jozefa Libu exekutíva Európskych olympij-
ských výborov (EOV) menovala za predsedu koordinačnej 
komisie EOV pre zimný Európsky olympijský festival mláde-
že (EYOF) v roku 2019 v bosenskom Sarajeve. Predseda 
Slovenskej spoločnosti olympijských a športových zberate-
ľov (SSOŠZ) a člen výkonného výboru SOV Branislav Delej 
bol zase na valnom zhromaždení celosvetovej organizácie 
zberateľov olympijských a športových memorabílií  (AICO) 
v Göteborgu opätovne zvolený do exekutívy AICO a znovu 
získal funkciu pokladníka organizácie.
Člen výkonného výboru SOV a dlhoročný šéf Slovenského 
stolnotenisového zväzu Zdenko Kríž získal za významné pô-
sobenie v športe ako ešte len druhý Slovák (po Vladimírovi 
Millerovi) ocenenie Európskych olympijských výborov Laurel 
Award. Prevzal si ho počas októbrového valného zhromaž-
denia EOV v Minsku. Na fotografii Mojmíra Gaška Zdenko 
Kríž pri ďakovnom prejave. 

Delegácia SOV v Lausanne, prijal ju prezident MOV
Delegácia SOV navštívila 28. septembra hlavné mesto olympizmu – švajčiarske Lausanne 

– a v ňom Olympijské múzeum aj sídlo Medzinárodného olympijského výboru, v ktorom ju prijal 
prezident MOV Thomas Bach. V delegácii boli členovia výkonného výboru SOV, podporovatelia 

slovenského olympijského hnutia aj najstarší olympijský víťaz zo Slovenska, 88-ročný bývalý 
boxer Ján Zachara (triumfoval na OH 1952 v Helsinkách). V programe v Lausanne bol aj spoločný 

obed s pracovníkmi oddelenia MOV pre styk s NOV a so zástupcami Olympijskej solidarity MOV, 
vedenej Pérem Miróm.

Generálny sekretár SOV Jozef Liba na prijatí u prezidenta MOV prezentoval činnosť SOV za uply-
nulé obdobie predovšetkým v oblasti rozvoja olympizmu, dosiahnuté úspechy i perspektívu čin-

nosti SOV. „Je chvályhodné, čo ste dokázali za sedemnásťročné obdobie prezidentovania môjho 
kolegu a priateľa Františka. Môžete byť hrdí na to, čo ste dosiahli. Vaša prezentácia všetkého, čo 

v SOV robíte, bola pôsobivá," povedal slovenským hosťom Thomas Bach. Prezident SOV František 
Chmelár zase ocenil výbornú spoluprácu s oddelením MOV pre styk s národnými olympijskými vý-
bormi a veľkú podporu, ktorú SOV dlhodobo dostáva prostredníctvom Olympijskej solidarity MOV.
Pre Františka Chmelára to bola v Lausanne posledná návšteva v najvyššej funkcii v SOV. Thomas 
Bach mu na znamenie vďaky za jeho dlhoročné služby v prospech olympijského hnutia odovzdal 

Trofej prezidenta MOV. Predstavitelia SOV Thomasovi Bachovi odovzdali maľbu akademického 
maliara Miroslava Cipára s vyobrazením bežcov, ďalej knižnú pamätnicu SOV z tohtoročných OH v 
Riu de Janeiro, ktorá vyšla s veľkou finančnou podporou Olympijskej solidarity MOV. Ján Zachara 
mu odovzdal svoju veľkú zarámovanú fotografiu s autogramom a miniatúrne boxerské rukavice. 

Parte
† 26. mája zomrel významný slovenský architekt profesor ŠTEFAN ŠLACHTA (76), bývalý 
dlhoročný predseda kultúrnej komisie SOV, resp. Slovenskej olympijskej akadémie, držiteľ 
Strieborného odznaku SOV.
† 10. septembra zomrel popredný slovenský športový novinár a legenda čs. kulturistiky ĽU-
DOVÍT MAJOR (67).  V denníku Šport sa venoval aj olympijskej problematike a pôsobil na OH 
1980 aj 1988, potom 25 rokov šéfoval časopisu Muscle&Fitness. V rokoch 1990 – 1992 bol 
vo výkonnom výbore Olympijskej spoločnosti Slovenska.
† 11. októbra zomrel najstarší olympionik zo Slovenska JAN MATOCHA (93), úspešný rýchlostný 
kanoista a uznávaný tréner mládeže, ale aj výborný bežec na lyžiach, čestný člen SOV, držiteľ 
Zlatého odznaku SOV aj Strieborných kruhov SOV, i Ceny fair play SOV. Na OH 1948 v Londýne 
bol 9. v K1 na 1000 m, na OH 1952 v Helsinkách v K2 na 1000 m s Kroutilom nepostúpili z 
rozjázd, na OH 1960 v Ríme bol ako tréner. Na MS 1950 v Kodani bol 7. v K1 na 500 m a člen 
4. K4 na 1000 m.
† 30. októbra zomrel olympionik v modernom päťboji z Melbourne 1956, 4. na MS 1954 v 
Budapešti, výborný strelec a vo vodnom póle 134-násobný reprezentant ČSR VLADIMÍR ČERNÝ 
(90), držiteľ Bronzových kruhov SOV. Bol aj významný funkcionár, 20 rokov (1968 – 1988) člen 
predsedníctva Medzinárodnej federácie moderného päťboja a biatlonu (UIPMB) a v rokoch 
1984–1988 jej viceprezident.

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

Náš najstarší olympijský víťaz Ján Zachara venoval 
Thomasovi Bachovi aj miniatúrne boxerské rukavice.

Členovia slovenskej olympijskej delegácie spoločne 
s prezidentom MOV Thomasom Bachom. Foto Ján Súkup
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