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EDITORIAL

od XXIII. zimných olympijských hier 
v Pjongčangu prešlo už niekoľko mesiacov, 
ale na moju druhú olympiádu v živote – 
a prvú vo funkcii prezidenta Slovenského 
olympijského výboru – mám stále silné 
spomienky. Vy si tie vaše môžete osviežiť 
aj prostredníctvom nášho časopisu.

Bola to veľmi dobrá olympiáda a  teší 
ma, že slovenské účinkovanie na nej bolo 
úspešné. Radosť mám osobitne z  toho, 
že v Pjongčangu sme my Slováci pôsobili 
naozaj ako tím. Nielen naša výprava, ale 
aj hostia SOV a ďalší ľudia z domova, ktorí 
do Kórey merali dlhú cestu. V Slovenskom 
dome sme našli miesto, kde sme všetci 
mohli byť naozaj ako krajania. Navyše 
po prvý raz v histórii tam bolo aj štúdio 
RTVS. Verím, že televízni diváci na Slo-
vensku túto novinku ocenili.

Výsledkovo to boli doteraz najúspeš-
nejšie slovenské zimné hry. Stále však 
pripomínam, že tri olympijské olympijské 
medaily jednej výnimočnej športovky-
ne, biatlonistky Anastasie Kuzminovej, 
nemôžu zakryť, že šport na Slovensku 
– od mládežníckeho cez rekreačný až po 
vrcholový – sa vykonáva v ťažkých pod-
mienkach. Naše svetové športové osob-
nosti nevyrastajú vďaka tomu, že by sme 
mali nejaký ucelený systém, ale napriek 
jeho neexistencii.

Neutešená situácia slovenského špor-
tu vyvoláva potrebu, aby hlas našej špor-
tovej obce bol silnejší, než doteraz. Šport 
u  nás potrebuje oveľa väčšiu pozornosť 
štátu, miest, obcí, vyšších územných cel-
kov aj súkromného sektora. Žiaľ, zatiaľ nie 
sme schopní obracať sa na týchto našich 
prirodzených či potenciálnych partnerov 
ako naozaj silný spoločný subjekt s jasne 
stanovenými prioritami.

Dozrel čas, aby slovenský šport dostal 
silnú strešnú organizáciu, v rámci ktorej 
sa jednotlivé športové spolky, predo-
všetkým zväzy, budú schopné dohodnúť 
na zásadných postulátoch, prioritách 
i koncepcii, a následne ich jasne tlmočiť 
navonok.

Slovenský olympijský výbor má am-
bíciu transformovať sa na takúto strešnú 
organizáciu. O tejto téme som už krátko 
po mojom nástupe do funkcie začal 
komunikovať s  množstvom športových 
subjektov. Aktuálnymi problémami sa 

dlhodobo zaoberajú pracovné skupiny 
športovej rady SOV. Teší ma, že táto myš-
lienka našla vo veľkej väčšine športových 
spolkov podporu. Dostávame sa už do 
štádia prípravy stanov strešnej organizá-
cie, ktoré poskytneme na pripomienkova-
nie športovej obci.

Už teraz sa v SOV priebežne zaoberáme 
prierezovými problémami športu. Preto 
sme znovu po piatich rokoch zadali au-
dítorskej spoločnosti KPMG spracovanie 
štúdie o financovaní slovenského športu. 
Táto štúdia nám nastavila zrkadlo. Žiaľ, je 
trochu pokrivené, pretože mnohé vstup-
né údaje sa nedajú verifikovať.

To, že ani po rokoch príprav stále ne-
máme plne funkčný informačný systém 
športu, je zodpovednosť štátu. Ale to, 
že nemáme poriadok sami vo vlastných 
organizáciách, je náš problém. Poriadok 
potrebujeme. A  potrebujeme aj dať do-
hromady tímy expertov, aby sme vedeli 
zhromaždiť relevantné fakty a  na ich 
základe jasne argumentovať a komuniko-
vať, čo a prečo potrebujeme. Ak sa nám 
to ako športovej obci podarí, budeme viac 
rešpektovaní a zrejme aj úspešnejší.

Časopis Olympic.sk jar/leto 2018 
vychádza v júni. V sobotu 23. júna sa ce-
losvetovo tradične bude oslavovať Olym-

pijský deň. V tomto roku sme sa rozhodli 
všetky naše kľúčové aktivity v oblasti roz-
voja olympizmu koncentrovať do obdobia 
okolo tohto termínu – presnejšie na celý 
máj a jún. Verím, že sa nám podarí v rámci 
Olympijského dňa a s ním previazaných 
Olympijských festivalov Slovenska i ďal-
ších aktivít dostať krajinu do pohybu. 
Chystáme pritom aj spustenie kampane, 
ktorá by zábavným spôsobom mala širo-
kú verejnosť motivovať a viesť k dlhodo-
bejším športovým aktivitám. Nechajte sa 
prekvapiť.

O  týchto, aj o  ďalších zaujímavých 
témach sa dočítate na nasledujúcich stra-
nách.

VÁŽENÍ 
ČITATELIA,

ANTON SIEKEL
prezident Slovenského 
olympijského výboru
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Tretie zimné olympijské hry v Ázii a po OH 1988 
v Soule druhé hry v znamení piatich kruhov 
v Kórejskej republike sa nepochybne výrazne 
zapísali do histórie. Čím predovšetkým?

SLOVÁCI S OLYMPIJSKÝMI SKÚSENOSŤAMI ZARADILI TIETO HRY MEDZI NAJLEPŠIE

NÁVRAT K ZOH 2018 TEXT: ĽUBOMÍR SOUČEK  FOTO: LACI PERÉNYI, JÁN SÚKUP, ĽUBOMÍR SOUČEK

TUCET VÝJAVOV 
Z PJONGČANGU
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okúsili sme sa zmapovať 
tucet výjavov z  febru-
árového olympijského 
Pjongčangu, ktoré svetu 
a  aj nám zrejme najviac 
zostanú v pamäti.

ŠPIČKOVÁ 
ORGANIZÁCIA: 
Kórejčania sú podobne 
ako Japonci známi ako 
precízni  organizátori. 
Na ZOH v Pjongčangu sa 
to potvrdilo. Tí Slováci, 

ktorí absolvovali už veľa olympiád, ra-
dia tieto hry celkove medzi najlepšie.

Dá sa povedať, že až na drobnosti 
všetko „klapalo“. K  ubytovaniu ani 
k strave neboli žiadne väčšie výhrady, 
aj oficiálna doprava fungovala zvyčaj-
ne stopercentne. Hoci dobrovoľníci 
nie vždy boli jazykovo či vedomostne 
na patričnej úrovni, ochotou sa snažili 
tento nedostatok kompenzovať. Náv-
števníkov zo sveta príjemne privítali 
obyvatelia regiónu aj policajti riadiaci 
dopravu.

Športoviská boli špičkovo pripra-
vené bez ohľadu na to, či išlo už o za-
behané (sedem rokov pred voľbami 
dejiska ZOH 2018 mali Kórejčania 
k dispozícii už sedem z 13 plánovaných 
športovísk), alebo úplne nové stánky.

Organizátori pripravili najkompakt-
nejší koncept v  histórii ZOH. Takmer 
všetky športoviská a ďalšie olympijské 

stavby situovali okolo centier horské-
ho klastra (Pjongčang) a  prímorského 
klastra (Kangnung), s rýchlou dostup-
nosťou z  príslušnej dediny. Autobu-
sová preprava medzi dvoma centrami 
trvala 35 minút. Len dve športoviská 
(freestylový Phoenix Park a zjazdársky 
Čongson) boli trochu ďalej, ale stále 
v prijateľnej vzdialenosti.

Na druhej strane, zástupcovia Me-
dzinárodného olympijského výboru 
(MOV) opakovane vyjadrovali obavu 
o  poolympijskú využiteľnosť niekto-
rých športovísk.

TAKMER ŽIADNE SNEŽENIE, 
ALE UKRUTNÁ ZIMA A VETRISKO:
 Ak sa povie zimné hry, človek si auto-
maticky predstaví zimu a  sneh. Toho 
prvého mali v  dejisku ZOH na rozdá-
vanie, to druhé bolo takpovediac na 
prídel. Snežilo minimálne a  keď sa 
človek v  horskom teréne rozhliadol 
široko-ďaleko, prírodný sneh praktic-
ky nevidel. Zato trate s  agresívnym 
technickým snehom boli pripravené 
perfektne.

O  čo menej bolo snehu, o  to viac 
mrazu a  ľadového vetriska. Bol som 
už na siedmej zimnej olympiáde, ale 
takú treskúcu zimu ako v  Pjongčangu 
som ešte nezažil. Veľmi chladno bolo 
síce aj v Lillehammeri 1994, ale keďže 
tam fúkalo minimálne a  vzduch bol 
suchý, denných mínus dvadsať človek 
pociťoval zvyčajne ako mínus desať. 

KÓREJČANIA 
RUKE V RUKE NA 

SLÁVNOSTNOM 
OTVORENÍ ZOH 

2018.

P
NÁVRAT K ZOH 2018

ŠPORTOVISKÁ 
BOLI ŠPIČKOVO 
PRIPRAVENÉ BEZ 
OHĽADU NA TO, ČI 
IŠLO UŽ O ZABEHANÉ, 
ALEBO ÚPLNE NOVÉ 
STÁNKY.
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V Pjongčangu však rovnaká nízka tep-
lota na teplomeri pod vplyvom vetra 
počas prvej polovice hier prinášala 
pocit až niekde okolo mínus tridsať! 
„Je to špecifická zima. Bez snehu, no 
najchladnejšia za posledných tridsať 
rokov,“ komentoval počasie slovenský 
veľvyslanec v  Kórejskej republike Mi-
lan Lajčiak.

Športovcom sa v týchto klimatických 
pomeroch extrémne ťažko dýchalo. 
Biatlonistom (najmä na strelnici), ly-
žiarom i snoubordistom súťaženie ešte 
komplikoval silný a meniaci sa vietor. 
Na bežeckých tratiach olympionikov 
chvíľami až zastavoval, na zjazdovkách 
im ohýbal tyče a  znižoval viditeľnosť, 
na strelnici z  pretekov robil lotériu. 
Skokanom na lyžiach išlo chvíľami až 
o  život a  v  snoubordovom slopestyle 
okúsila tvrdosť pádu najmä v  dôsled-
ku nárazov vetra každá pretekárka... 
V drsných podmienkach navyše mnohí 
účastníci aj návštevníci hier ochoreli.

NEOLYMPIJSKÁ NÁVŠTEVNOSŤ:
Napriek tomu, že organizátori ZOH 
sa chválili celkovým predajom viac 
než milióna vstupeniek, na mnohých 
súťažiach boli hľadiská poloprázdne. 

Na ženskom slalome, čo bola pre Slo-
vensko mimoriadne atraktívna súťaž, 
bola tribúna dokonca zaplnená hádam 
len z jednej tretiny a „olympijská“ at-
mosféra tam pripomínala skôr domáci 
šampionát. Naopak na krasokorčuľova-
ní, hoci tam boli najdrahšie vstupenky, 
bolo plno.

Kde hľadať príčiny celkove nižšej 
návštevnosti? Môžeme sa len domnie-
vať, že sa spojilo viacero negatívnych 
faktorov. Jedným z  nich boli zrejme 
výčiny počasia, ktoré si vynútili pre-
loženie viacerých súťaží. Keďže počas 
piatich olympijských dní prebiehal 
najväčší miestny sviatok – lunárny 
Nový rok, počas ktorého sa masovo 
navštevujú rodiny po celej krajine, 
v  prípade zrušenia súťaže už mali 
zrejme ľudia na presunutý termín iný 
rodinný program... Časť divákov mohli 
v týchto dňoch odradiť aj dopravné zá-
pchy v okolí Pjongčangu.

Ďalšou príčinou mohol byť fakt, že 
olympijský región nie je príliš ľudnatý 
a ani neoplýva ubytovaním, takže veľa 
divákov muselo dochádzať z nie príliš 
blízkeho Soulu. A  keďže množstvo 
súťaží bolo dosť neskoro večer, na 
druhý deň by ťažko stíhali do práce. 

PARÁDNY FREESTYLOVÝ OLYM-
PIJSKÝ AREÁL V BOKWANGU.

TAKTO MÁLO DIVÁKOV BOLO NA TRIBÚNE 
NA ŽENSKOM SLALOME.

OLYMPIJSKÍ ŠPORTOVCI Z RUSKA ZÍSKALA DVE 
ZLATÉ. JEDNU KRASOKORČULIARKA ALINA 
ZAGITOVOVÁ.

JAPONEC JUZURU HANJU ZÍSKAL JUBILEJNÚ 
TISÍCU ZLATÚ MEDAILU V HISTÓRII ZOH.

NÁVRAT K ZOH 2018
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Okrem toho, Kórejská republika dote-
raz nemala veľa špičkových pretekárov 
v  zimných športoch, takže domácemu 
publiku boli mnohé súťaže cudzie. 
A Čína údajne zrušila veľa skupinových 
zájazdov, keď jej Kórea v niečom nevy-
šla v ústrety...

REKORDNÁ ÚČASŤ, ŠESŤ 
NOVÝCH KRAJÍN NA ZOH: 
Keďže v dnešnej dobe už nehrozia boj-
koty olympiád, rozmer každých hier 
je väčší, než u  tých predchádzajúcich. 
V Pjongčangu štartovalo dovedna 2930 
športovcov (z  toho 42 percent žien) 
z 92 krajín, čo bol v porovnaní so ZOH 
2014 v  Soči nárast o  150 olympioni-
kov a  štyri krajiny. Výpravy šiestich 
krajín mali za ZOH premiéru – Ekvá-
doru, Eritrey, Kosova, Malajzie, Nigérie 
a Singapuru. Počet disciplín sa po prvý 
raz v  histórii bielych hier prehupol 
cez stovku – sočských 98 narástlo na 
pjong čanských 102. Jubilejnú tisícu 
zlatú medailu v  histórii ZOH získal 
japonský krasokorčuliar Juzuru Hanju.

MOV vydal aj ďalšie zaujímavé 
štatistiky: Spolu 227 účastníkov hier 
v  Pjongčangu v  minulosti štartovalo 

na ZOH mládeže. Teraz získali spolu 26 
medailí (7-9-10). Štipendiá Olympij-
skej solidarity MOV v príprave na tieto 
hry čerpalo spolu 271 jednotlivcov a 13 
kolektívov spolu zo 60 krajín, v Pjong-
čangu získali spolu 12 medailí (6-2-4).

SPOLOČNÝ KÓREJSKÝ NÁSTUP 
AJ HOKEJOVÝ TÍM: 
Ešte koncom minulého roka vládli veľ-
ké obavy o bezpečnosť v dejisku ZOH. 
Komunistická Kórejská ľudovodemo-
kratická republika (KĽDR), ktorá je po 
trojročnej krvavej vojne so svojím juž-
ným susedom formálne stále vo voj-
novom stave (v roku 1953 obe krajiny 
podpísali len prímerie), vysielala jednu 
hrozbu za druhou v podobe testov jad-
rových zbraní. Severokórejský diktátor 
Kim Čong-un sa dokonca vyhrážal, že 
jeho rakety môžu zasiahnuť západné 
pobrežie USA. Vo Francúzsku v dôsled-
ku toho dokonca zvažovali neúčasť na 
ZOH.

Začiatkom roka sa však situácia 
zmenila. Kim zrazu zmenil rétoriku, 
podporil organizáciu ZOH v Južnej Kó-
rei a oznámil, že KĽDR tam vyšle nielen 
športovú výpravu, ale aj veľmi početnú 

V PJONGČANGU 
ŠTARTOVALO 
DOVEDNA 2930 
ŠPORTOVCOV 
(Z TOHO 42 PERCENT 
ŽIEN) Z 92 KRAJÍN, 
ČO BOL V POROVNANÍ 
SO ZOH 2014 V SOČI 
NÁRAST O 150 
OLYMPIONIKOV 
A ŠTYRI KRAJINY.

RUSKÉ HVIEZDY 
NA ČELE 
S KOVAĽČUKOM 
SA NA ÚVOD 
TURNAJA MUSELI 
SKLONIŤ PRED 
SLOVÁKMI. 
V BRÁNKE 
EXCELOVAL 
KONRÁD, NA 
SNÍMKE ZA NÍM 
LACO.

NÁVRAT K ZOH 2018
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delegáciu, vrátane známej skupiny 
roztlieskavačiek. Náhle oteplenie vo 
vzťahoch prinieslo aj to, čo by ešte 
v decembri nikto neočakával. Výpravy 
KĽDR a  Kórejskej republiky nastúpili 
na otvorenie  spoločne! Bielu vlajku 
s  mapou kórejského polostrova niesli 
ruka v  ruke hokejistka z  KĽDR Hwan 
Čong-kum a  domáci bobista Won 
Jun-čong. „Všetci tu na štadióne sme 
sa dotkli čarovného gesta. Tešíme sa, 
podporujeme váš odkaz mieru. V  jed-
note, napriek našej rozmanitosti, sme 
silnejší ako všetky ozbrojené sily, ktoré 
nás chcú rozdeliť,“ povedal na otvorení 
hier prezident MOV Thomas Bach.

Spoločný nástup oboch kórejských 
výprav doteraz história poznala už 
z otvorenia OH 2000 v Sydney aj 2004 
v  Aténach, ale v  Pjongčangu zašlo 
prepojenie oboch krajín ešte ďalej. 
V  ženskom hokejovom turnaji štarto-
val spoločný kórejský tím!

OLYMPIONICI Z RUSKA BEZ 
ŠTÁTNYCH SYMBOLOV: 
Ešte nikdy olympiáde nepredchádzal 
taký veľký dopingový škandál, ako 
teraz. Dlhodobé rozsiahle medziná-
rodné vyšetrovanie totiž preukázalo, 

že v Rusku viac rokov fungoval štátom 
organizovaný dopingový systém. Ten 
sa výrazne aplikoval aj počas ZOH 
2014 v  Soči, kde sa manipulovalo vo 
vzorkami množstva ruských športov-
cov. „Systém výmeny vzoriek bol jeden 
z  najhorších úderov proti integrite 
a  reputácii olympijských hier. Nikdy 
predtým sme sa nestretli s takými pod-
vodmi a  manipuláciou,“ vyhlásil po 
skončení vyšetrovania Samuel Schmid 

– šéf komisie, ktorá skúmala celý do-
pingový systém v Rusku.

MOV v  dôsledku toho suspendo-
val Ruský olympijský výbor a  udelil 
mu pokutu 15 miliónov dolárov. 
Ďalej rozhodol, že na OH pozve iba 
„čistých“ ruských športovcov, ktorí 
budú súťažiť bez štátnych symbolov 
a  s  označením olympijskí športovci 
z  Ruska. Pod olympijskou vlajkou 
napokon v  Pjongčangu súťažilo 168 

POD OLYMPIJSKOU 
VLAJKOU NAPOKON 
V PJONGČANGU 
SÚŤAŽILO 168 
Z PÔVODNÉHO 
ZOZNAMU 500 
POTENCIÁLNYCH 
RUSKÝCH 
ÚČASTNÍKOV ZOH.

PRE NÁS NAJEMOTÍVNEJŠÍ MOMENT HIER – TRIUMF ANASTASIE KUZMINOVEJ.

RADOSŤ MARIT BJÖRGENOVEJ, NAJÚSPEŠNEJŠEJ ŠPORTOVKYNE V HISTÓRII ZOH.
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z  pôvodného zoznamu 500 poten-
ciálnych ruských účastníkov ZOH. 
Hoci si krasokorčuliarka Zagitovová aj 
tím hokejistov museli po olympijskom 
triumfe namiesto ruskej vypočuť „len“ 
olympijskú hymnu, na oblečení mali 
označenie, že sú z Ruska. Také šťastie 
v minulosti športovci z krajín, ktorých 
NOV bol suspendovaný (naposledy 
v Soči 2014 India a v Riu 2016 Kuvajt) 
nemali.

Na ZOH 2018 mali ruskí športovci 
dva pozitívne nálezy a MOV zrušil sus-
pendáciu ich národného olympijského 
výboru tri dni po skončení hier.

FANTASTICKÁ NASŤA KUZMINOVÁ: 
Fenomenálna biatlonistka Anastasia 
Kuzminová sa sama postarala o  naj-
úspešnejšie ZOH v slovenskej histórii. 
Triumfovala v pretekoch s hromadným 
štartom na 12,5 km, striebra získala 
v stíhačke na 10 km aj v pretekoch na 
15 km. Žiadny športovec zo Slovenska 
pred ňou nezískal na jedných hrách tri 
medaily. S celkovou bilanciou 3 zlatých 
a 3 strieborných medailí sa dostala na 
čelo rebríčka našich najúspešnejších 
olympionikov pred vodnoslalomár-
skych bratov Petra a Pavla Hochschor-

nerovcov (3-0-1) a Michala Martikána 
(2-2-1). V  individuálnych disciplínach 
je aj najúspešnejšou ženou v  histó-
rii biatlonu na ZOH a  zároveň prvou, 
ktorá si vybojovala medailu v každej zo 
štyroch individuálnych disciplín.

SENZÁCIA MENOM ESTER LEDECKÁ: 
Najväčší šok pjongčanských hier spô-
sobil nepochybne triumf Češky Ester 
Ledeckej v zjazdárskom super-G. Jediná 
lyžiarsko-snoubordingová obojživel-
níčka sa síce dvom športom s  výrazne 
odlišnou mechanikou pohybu súbežne 
venuje už roky, ale nikto nečakal, že 
úradujúca majsterka sveta a  svetová 
jednotka v  snoubordovom paralelnom 
slalome môže zažiariť aj v  zjazdovom 
lyžovaní, keď jej dovtedajším maximom 
v pretekoch SP bolo 19. miesto. Ale stalo 
sa. Ledecká s číslom 26 maximálne vy-
užila to, že trať sa postupne zrýchľovala 
a senzačne triumfovala. O jedinú stotinu 
sekundy pred Rakúšankou Veithovou... 
„Spadla mi brada. A pusu som ešte stá-
le nezavrela. V  cieli som si myslela, že 
sa asi pokazil časomer,“ hovorila dcéra 
speváka Janeka Ledeckého, ktorá víťaz-
stvu dlho nechcela uveriť. O niekoľko dní 
neskôr suverénne vyhrala aj paralelný 

ESTER LEDECKÁ 
NA CESTE 
K SENZAČNÉMU 
TRIUMFU 
V ZJAZDÁRSKOM 
SUPER-G.

BIATLONOVÝ FENOMÉN MARTIN FOURCADE.

NÁVRAT K ZOH 2018
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slalom na snouborde a  ako prvá špor-
tovkyňa v  olympijskej histórii získala 
na jedných ZOH zlato v dvoch rôznych 
športoch.

FOURCADE JE NOVÝ „KANIBAL“: 
Najúspešnejším mužom v  histórii 
ZOH je nórsky biatlonista Ole-Einar 
Bjӧrndalen. Pre neukojiteľnú chuť po 
víťazstvách už dávno dostal prezývku 
Kanibal. Do Pjongčangu sa však nekva-
lifikoval, bol tam len ako člen realizač-
ného tímu jeho partnerky, Bielorusky 
Darje Domračevovej. Na jeho rekordy 
však intenzívne útočí nový „kanibal“ 
– Francúz Martin Fourcade. Na ZOH 
2018 si vybojoval tri zlaté kovy. S  cel-
kovou medailovou zbierkou z troch hier 
(5-2-0) je už deviaty v historickom reb-
ríčku a vzhľadom na vek 29 rokov môže 
Bjӧrndalena (8-4-1) teoreticky aj pred-
stihnúť. Vo Svetovom pohári ho celko-
vým počtom veľkých glóbusov (sedem 
v neprerušenej sérii) už prekonal.

TRIKRÁT ZLAT Ý MLADÍČEK KLÄBO: 
Druhým trojnásobným pjongčanským 
šampiónom sa stal nórsky bežec na ly-
žiach Johannes Hӧsflot Kläbo. Suverén 
sezóny, ktorý pred hrami vyhral deväť 
z  tucta pretekov Svetového pohára, 
s výnimkou zlyhania v úvodnom skiat-
lone nezaplatil žiadnu mladícku ani no-
váčikovskú daň. Keď vyhral v klasickom 
šprinte, vo veku len 21 rokov a 114 dní 
sa stal najmladším bežeckým olympij-

ským šampiónom v histórii. Zdá sa, že 
osemnásobný víťaz ZOH v tomto športe 
a takisto Nór Bjӧrn Dählie má nástupcu, 
ktorý môže žiariť veľmi dlho.

BJÖRGENOVÁ PEČATILA 
REKORDNÚ KARIÉRU: 
Na čele historickej tabuľky najúspeš-
nejších zimných olympionikov je 
nórske trio „Bjӧ“. Oleho-Einara Bjӧrn-
dalena (8-4-1) a  Bjӧrna Dählieho (8-
4-0) v  Pjongčangu preskočila bežkyňa 
na lyžiach Marit Bjӧrgenová. Keď sa 
Kläbo narodil, ona už súťažila v seriáli 
Svetového pohára – a v Pjongčangu vo 
veku 37 rokov triumfálne zapečatila 
svoju rekordnú kariéru. Získala na ZOH 
2018 najviac medailí zo všetkých – päť 
(2-1-2) a vďaka tomu sa dostala na čelo 
až dvoch historických rebríčkov: podľa 
celkového počtu medailí – pätnásť, aj 
podľa ich hodnoty (8-4-3)!

ZLAT ÝCH HOKEJISTOV Z RUSKA 
ZDOLALI LEN SLOVÁCI: 
Najväčším favoritom mužského hoke-
jového turnaja boli nepochybne olym-
pijskí športovci z Ruska. Tím s dvoma 
niekdajšími superhviezdami NHL 
Iľjom Kovaľľčukom a Pavlom Daciukom 
mal vo svojom strede najviac hráčov 
medzinárodného mena z celého tucta 
tímov. Napriek tomu sa „červená maši-
na“ v olympijskom turnaji raz poriadne 
zadrhla. Mohlo nás len tešiť, že piesok 
do jej naolejovaného súkolia nasypal 

slovenský tím bez akejkoľvek súčasnej 
hviezdy medzinárodného hokeja.

Keď Rusi v úvodnom zápase základnej 
B-skupiny viedli nad Slovenskom už v 5. 
minúte 2:0 a náš tím s prílišným rešpek-
tom pôsobil ako partia školákov, všetko 
naznačovalo, že zažijeme debakel. Lenže 
favorit sa s  rýchlym vedením uspokojil 
a  Slováci pomaly získavali pôdu pod 
nohami. A  stalo sa, čo nikto nečakal. 
Gólmi Ӧlveckého v  17. a  Bakoša v  18. 
minútu naši vyrovnali na 2:2. Rusi po-
stupne znervózneli, namiesto brilantnej 
kombinačnej hry čoraz viac sólovať a keď 
v  našej bránke čaroval Konrád, herná 
pohoda ich stále viac opúšťala. V  49. 
minúte strelil tretí slovenský gól náš 
najproduktívnejší hráč na turnaji Čereš-
ňák – a senzačné vedenie sme udržali až 
do víťazného konca.

Žiaľ, od tohto zápasu bol vývoj oboch 
tímov diametrálne odlišný. Naši už len 
prehrávali (s USA 2:3 po predlžení, so 
Slovinskom 2:3 po samostatných ná-
jazdoch a v boji o postup do štvrťfinále 
s USA 1:5), kým Rusi už len vyhrávali 
– nad Slovinskom 8:2, nad USA 4:0, vo 
štvrťfinále nad Nórskom 6:1, v  semi-
finále nad Českom 3:0 a vo finále nad 
nečakaným súperom Nemeckom 4:3 
po predĺžení, keď ešte na začiatku 60. 
minúty viedol súper. Jedine striebro 
Nemcov prevýšilo ohlas senzačného 
úvodného triumfu Slovákov. Čo nám to 
však bolo platné, keď Slovensko obsa-
dilo v tabuľke až 11. miesto... I

TROJNÁSOBNÝ 
ŠAMPIÓN 
JOHANNES HÖSFLOT 
KLÄBO JE VÝZOROM 
NAOZAJ „UCHO“.
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a  galavečere SOV k  ZOH 
2018 sa odovzdávali 
symbolické šeky naj-
úspešnejším slovenským 
olympionikom v  Pjong-
čangu a  vyznamenania 
SOV.

Hlavnou hviezdou večera 
bola biatlonistka Anastasia 
Kuzminová, ktorá si za zlatú, 
dve strieborné medaily 

a  podiel na 5. mieste ženskej štafety 
v  Pjongčangu prevzala symbolické šeky 
dovedna na viac než 142 000 eur (brutto). 
Každému preberaniu šeku predchádzalo 
krátke video RTVS aj s  komentárom zo 
záverečnej fázy všetkých  jej medailových 
pretekov. „Cítim sa v tejto chvíli výborne, 
výnimočne. Keď som tie videá dnes videla, 
aj po dvoch mesiacoch mi naskočili zi-
momriavky,“ vyznala sa Kuzminová.

Jej realizačný tím za Nastine indivi-
duálne výsledky dostal šeky dovedna na 
42 900 eur (brutto). Symbolické šeky za re-
alizačný tím prevzali Nastin tréner Daniel 
Kuzmin (bol ocenený aj Zlatým odznakom 
SOV) a fyzioterapeut Denis Freudendeld. „Za 
každým úspešným športovcom sa skrýva 
tím ľudí, bez ktorých by nemohol byť 
úspešný – tréneri, lekári, fyzioterapeuti, 
maséri, servismani,“ pripomenul Daniel 
Kuzmin. Z  Nastinho tímu boli Čestným 
uznaním SOV ocenení jej dlhodobý fyzio-
terapeut Marek Vrba (na ZOH z rodinných 
dôvodov nemohol byť). a v neprítomnosti 
aj jej francúzski servismani Baptiste a Fabien 
Blondeauovci.

Z ďalších štyroch našich žien, ktoré sa 
v Pjongčangu zhodne postarali o umies-
tenia na piatej priečke, boli na galavečere 
prítomné dve – biatlonové sestry Fialko-
vé. Paulína Fialková si za 5. miesto prevzala 

NAŠE BILANCOVANIE ZOH TEXT: ĽUBOMÍR SOUČEK  FOTO: JÁN SÚKUP, JÁN KUCHTA

Definitívnu bodku 
za slovenskou účasťou na XXIII. 
zimných olympijských hrách 
v juhokórejskom Pjongčangu 
dal Slovenský olympijský výbor 
(SOV) 27. apríla v bratislavskom 
hoteli NH Gate One. N

NAŠI OLYMPIJSKÍ PREMIANTI SI PREVZALI SYMBOLICKÉ ŠEKY AJ VYZNAMENANIA SOV

SYMBOLICKÉ 
ŠEKY ZA 
OLYMPIJSKÉ 
ZLATO ANASTASII 
KUZMINOVEJ 
A ČLENOM JEJ 
REALIZAČNÉHO 
TÍMU DENISOVI 
FREUDENFELDOVI 
A DANIELOVI 
KUZMINOVI 
ODOVZDALI ŠÉF 
SEKCIE ŠPORTU 
MŠVVŠ SR 
DUŠAN ŤAŽKÝ 
A PREZIDENT SOV 
ANTON SIEKEL.

SLOVENSKÁ GALABODKA 
ZA PJONGČANGOM
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šek na 15 000 eur (za jej realizačný tím 
tréneri Anna Murínová a Martin Bajčičák šek 
na 4 950 eur). Na ZOH dosiahla životný 
úspech, na ktorý potom vo finálových 
pretekoch Svetového pohára nadviazala 
skvelým druhým miestom. „Každým 
dňom cítim väčšiu a  väčšiu motiváciu 
a  určite som ešte nepovedala posledné 
slovo,“ reagovala.

Paulína Fialková bola spoločne 
s  mladšou sestrou Ivonou Fialkovou, 
Anastasiou Kuzminovou a  s  neprítomnou 
Teréziou Poliakovou (bola na tréningo-
vom pobyte v Nórsku) aj členkou piatej 
štafety. Toto kvarteto si spoločne vyslú-
žilo spolu 48  750 eur, jeho realizačný 
tím 4 950 EUR. Obe „Fialky“ si prevzali 
aj Medailu SOV, ktorú neskôr dostala aj 
Terézia Poliaková.

Zjazdárka Petra Vlhová, na ZOH piata 
v  alpskej kombinácii, sa z  galavečera 
ospravedlnila pre svadbu v  blízkej ro-
dine. Viac než stovke ľudí v sále sa však 
prihovorila na diaľku prostredníctvom 

videopozdravu. „Chcem sa poďakovať 
SOV, že som na olympiáde mohla mať so 
sebou taký početný tím,“ povedala.

Jedna naša zjazdárka svetovej triedy 
na slávnosti chýbala, druhá však prišla 
až z Francúzska, kde žije. Hviezdna sla-
lomárka množstva uplynulých sezón Ve-
ronika Velez Zuzulová sa po ZOH rozlúčila 
s pretekárskou kariérou a na galavečere 
sa SOV rozlúčil s  ňou. Najúspešnejšia 
lyžiarka slovenskej histórie dostala vý-
ročné ocenenie SOV určené pre ženy za 
ich športové výsledky, aktivitu v športe 
a v olympijskom hnutí – Cenu Matyldy 
Pálfyovej. Jej otec a  počas celej prete-
kárskej kariéry tréner Timotej Zuzula si 
zase prevzal Strieborný odznak SOV.

Medailu SOV na galavečere dostala 
ďalšia štvornásobná olympionička, 
bežkyňa na lyžiach Alena Procházková. 
Za neprítomného sánkara Jozefa Ninisa 
(tiež súťažil na štyroch ZOH) rovnaké 
ocenenie prevzal jeho „kolega“ a takisto 
olympionik Jakub Šimoňák. I

NAŠE BILANCOVANIE ZOH

„NAJ“ VÝSLEDKY SLOVÁKOV V PJONGČANGU A ICH ODMENY
ZLATO: 50 000 eur (plus realizačný tím 16 500 EUR)
ANASTASIA KUZMINOVÁ, biatlon – 12,5 km s hromadným štartom
STRIEBRO: 40 000 eur (plus realizačný tím 13 200 EUR)
ANASTASIA KUZMINOVÁ, biatlon – stíhacie preteky na 10 km
STRIEBRO: 40 000 eur (plus realizačný tím 13 200 EUR)
ANASTASIA KUZMINOVÁ, biatlon – 15 km
PIATE MIESTO: 15 000 eur (plus realizačný tím 4 950 EUR)
PAULÍNA FIALKOVÁ, biatlon - 15 km 
PIATE MIESTO: 15 000 eur (plus realizačný tím 4 950 EUR)
PETRA VLHOVÁ, zjazdové lyžovanie - alpská kombinácia
PIATE MIESTO: 48 750 eur spolu (plus realizačný tím 4 950 EUR)
PAULÍNA FIALKOVÁ, ANASTASIA KUZMINOVÁ, TERÉZIA 
POLIAKOVÁ, IVONA FIALKOVÁ, biatlon – štafeta žien

Celková výška odmien pre úspešných členov slovenskej výpravy za ich výsledky 
na ZOH v Pjongčangu je 266 500 eur (brutto). Z uvedených odmien hradí 55 % 
SOV z vlastných zdrojov a ďalších 45 % sa uhrádza z dotácií MŠVVaŠ SR.

KNIŽNÚ PAMÄTNICU 
„POKRSTILA” KRÁĽOVNÁ 
KUZMINOVÁ

V rámci galavečera sa odohral aj 
„krst“ oficiálnej knižnej pamätnice 
SOV s názvom PJONGČANG 
2018. „Krstnou mamou“ bola 
najúspešnejšia olympionička 
v slovenskej histórii, biatlonistka 
Anastasia Kuzminová. Na obálke 
knihy je zvečnená so všetkými 
tromi pjongčanskými medailami 
– a tými istými medailami 
aj „pokrstila“ knihu, ktorá je 
v predaji už od 9. apríla. Asistovali 
jej pri tom dvaja členovia 
autorského kolektívu – Ján Súkup 
a Ľubomír Souček (na spoločnej 
fotografii s Kuzminovou).
Knihu na 160 stranách formátu 
A4, ktorá vyšla s finančnou 
podporou Olympijskej solidarity 
Medzinárodného olympijského 
výboru a Slovenskej olympijskej 
marketingovej, a.s., vydala 
spoločnosť BRILAND, s.r.o. Zostavil 
ju Milan Vranka, zodpovedný 
redaktor bol Ľubomír Souček. 
Predslov napísal prezident SOV 
Anton Siekel. Na textovej časti 
sa podieľalo osem autorov – Ivor 
Lehoťan, Peter Pašuth, Roman 
Riša, Ľubomír Souček, Stano 
Ščepán, Ján Šiller, Boris Vanya 
a Milan Vranka. O obrazovú 
časť sa postarali najmä Ján 
Súkup a Laci Perényi, publikáciu 
dopĺňajú aj fotografie TASR 
a ďalších autorov. Pod príťažlivú 
grafickú úpravu sa podpísal 
Peter Buček, ktorý stvárňoval aj 
viaceré predchádzajúce knižné 
olympijské pamätnice SOV.

ŠEKY PRE BIATLONOVÚ 
ŠTAFETU (ZĽAVA TRI JEJ 
ČLENKY KUZMINOVÁ, 
IVONA A PAULÍNA 
FIALKOVÉ) A JEJ 
REALIZAČNÝ TÍM (ANNA 
MURÍNOVÁ A DANIEL 
KUZMIN) ODOVZDALI 
GENERÁLNY SEKRETÁR 
SOV JOZEF LIBA 
A VÝKONNÝ RIADITEĽ 
SOV GÁBOR ASVÁNYI.
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AUTENTICKÉ ZÁŽITKY TUCTA SLOVÁKOV ZO ZOH V PJONGČANGU

Ponúkame vám niečo iné, než čo ste mohli čítať v médiách počas 
februárových ZOH v Pjongčangu – autentické vlastné zážitky tucta Slovákov, 

ktorí na zimnej olympiáde 2018 pôsobili v rôznych pozíciách.

Našich respondentov, medzi ktorými je aj hlava štátu, sme zoradili podľa abecedy.

OLYMPIÁDA
Moja
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DANKA BARTEKOVÁ,
členka Medzinárodného olympijského výboru

„Popri troch letných hrách, na ktorých 
som bola ako strelkyňa, v  Pjongčangu 
som bola na mojej druhej zimnej olym-
piáde ako členka MOV. Bola pre mňa vý-
razne odlišná ako tá predošlá v Soči, kde 
som strávila iba niekoľko dní a videla som 
len minimum súťaží. V Kórei som bola tri 
týždne a  hry som si naozaj užila - hoci 
som počas nich mala aj dosť pracovných 
povinností.

Najmä prvé dni v Pjongčangu boli pre 
mňa pracovne veľmi hektické. Zúčastnila 
som sa na zasadnutí MOV, kde som ako 
predsedníčka koordinačnej komisie pre 
ZOH mládeže 2020 v  Lausanne prezen-
tovala prípravy podujatia. Zvolili ma za 
podpredsedníčku komisie športovcov a za 
členku etickej komisie MOV. Obrovské 
množstvo rôznych debát som absolvovala 
na tému účasti olympijských športovcov 
z  Ruska na ZOH, o  ktorej podmienkach 
rozhodla exekutíva MOV vlani 5. decembra.

Bola som členka pracovnej skupiny, 
tzv. OARIG, ktorá implementovala toto 
rozhodnutie do praxe a aplikovala stano-
vené kritériá na posúdenie spôsobilosti 
jednotlivých športovcov zúčastniť sa na 
ZOH. Celou ruskou kauzou som žila už 
veľa týždňov pred hrami a zoznámila som 
sa s obrovským množstvom faktov a dô-
kazov. Absolvovala som v tejto súvislosti 
aj množstvo telekonferencií i  rokovanie 
v  Lausanne, pred ktorým som sa prvý 
raz stretla s  opatreniami na dôkladné 
zabezpečenie vzájomnej komunikácie 
pred hackermi a pod. V súvislosti s mojím 
pôsobením v  OARIG som čelila rôznym 
slovným útokom mnohých ľudí zo Slo-
venska. Keďže to celé bolo veľmi hektické, 
už sme v MOV len čakali, kedy sa začne 
olympiáda, aby to utíchlo.

O  to väčší šok spôsobilo rozhodnutie 
Športového arbitrážneho súdu (CAS) krát-
ko pred hrami, ktoré zrušilo trest väčšine 
zo 42 dištancovaných ruských športovcov 
a  rozhodlo o  vrátení väčšiny ich odob-
raných medailí zo ZOH v  Soči. Dôkazy 
o štátom riadenom dopingovom systéme 

v Rusku sme považovali za jednoznačné 
a  nespochybniteľné, pretože tzv. Schmi-
dova komisia aj na základe forenzného 
skúmania popísala, ako fungoval celý 
systém. Jej zistenia exekutíva MOV plne 
akceptovala. Preto nás rozhodnutie CAS 
šokovalo. CAS rozhodoval v každom prí-
pade izolovane, nepovažoval ich za súčasť 
systému. Ale sami arbitri priznali, že to 
neznamená, že športovci boli ,čistí´. 

Priamo v Pjongčangu som o tejto téme 
komunikovala s  množstvom olympio-
nikov. A  musím povedať, že viac než 80 
percent z nich si neželalo, aby Rusi vôbec 
boli na hrách. Najviac Američania, Ka-
naďania, Austrálčania, Novozélanďania, 
Nemci, Francúzi – ich odmietavý postoj 
bol vzhľadom na existenciu dopingového 
systému v Rusku jednoznačný.

Bolo pre mňa veľmi paradoxné, že kým 
doma som sa stretávala so širokou podpo-
rou Ruska a s obvineniami, že MOV je spo-
litizovaný, v pjongčanských debatách som 
sa dostala do pozície najväčšieho obhajcu 
ruských olympionikov... Do vyhlásenia 
komisie športovcov MOV som presadila 
ocenenie prístupu olympionikov z  Rus-
ka za to, že niektorí museli podstúpiť až 
dvojnásobný počet testov v porovnaní so 
športovcami z  iných krajín. Z  mojej po-
zície v  implementačnej skupine som sa 
snažila, aby sme k tým športovcom z Rus-
ka, ktorých MOV do Pjongčangu napokon 
pozval, vyjadrovali plný rešpekt a aby mali 
pri sebe adekvátny sprievod, pretože sme 
ich uznali za čistých.

Samozrejme, oveľa príjemnejšia bola 
pre mňa športová stránka olympiády. Ako 
fanúšik som si ju v hľadisku naozaj užila. 
Sedem dní som mala v  dejisku hier ako 
hosťa moju mamu a  obišli sme všetky 
možné súťaže Slovákov, ale aj ďalšie. Videli 
sme všetky odvetvia okrem curlingu. Sa-
mozrejme, veľkým zážitkom bolo pre mňa 
odovzdávanie dvoch medailí Anastasii 
Kuzminovej.

Z  organizačnej stránky to bola určite 
jedna z  najlepších olympiád. Každý si 
bude pamätať vysokú technickú kvalitu 
športovísk. Nie všetky boli nové, ale boli na 
perfektnej úrovni. Žiaľ, v pamäti zostanú aj 
občas poloprázdne športoviská. Atmosféra 
olympiády tým utrpela, ale mne to zážitok 
nepokazilo.

Takú zimu ako v Pjongčangu som ešte 
nikde nezažila. Každý si ju zapamätá. Keďže 
ešte pred otvorením hier sme mali zasadnu-
tie MOV, musela som chodiť v kostýmoch 
a lodičkách. Hoci som len vyšla z hotela do 
autobusu a potom z autobusu do kongreso-
vej budovy, aj za tých niekoľko sekúnd som 
vymrzla... Rýchlo som dostala zápal dutín 
a musela som užívať antibiotiká.

Potešilo ma, že v období hier som moh-
la aj potrénovať. Na päť dní som odišla 
do Soulu. Absolvovala som tam štyri plné 
tréningové dni s členmi kórejského olym-
pijského tímu. Bola to pre mňa aj veľmi 
príjemná kultúrna výmena. S  kórejským 
tímom som absolvovala aj kontrolné pre-
teky a potešilo ma, že som popreháňala aj 
mužský tím, keďže som ich vyhrala…“

ZOH OČAMI TUCTA SLOVÁKOV

DANKA BARTEKOVÁ PRI DEKOROVANÍ ANASTASIE KUZMINOVEJ PRVOU MEDAILOU.

TEXT: JURAJ BERZEDI, 
IVAN JANKO, IVOR 
LEHOŤAN, PETER PAŠUTH, 
ĽUBOMÍR SOUČEK, STANO 
ŠČEPÁN, JÁN ŠILLER
FOTO: LADISLAV PERÉNYI, 
JÁN SÚKUP, ĽUBOMÍR 
SOUČEK, TASR/JAKUB 
KOTIAN, ARCHÍV M. DUTKA
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ROMAN BUČEK ,
vedúci slovenskej výpravy, 
športový riaditeľ SOV

„Moja v poradí jedenásta olympiáda bola 
prvá v  pozícii vedúceho výpravy. Tým 
bola pre mňa špecifická. V minulosti ako 
zástupca vedúceho výpravy či športový 
riaditeľ SOV som sa viac zaoberal športo-
vo-technickými otázkami. Teraz som po-
ciťoval väčšiu zodpovednosť, pretože pri 
kľúčových rozhodnutiach som sa priamo 
v Pjongčangu nemal príliš s kým poradiť. 
Prvoradou úlohou bolo vytvoriť športov-
com zázemie a  čo najlepšie podmienky 
v  dejisku hier. Členovia výpravy sa na 
mňa viac než predtým obracali s vážnymi 
otázkami.

Veľmi náročné však bolo aj všetko, 
čo predchádzalo ZOH – celá logistika 
a zabezpečenie našej účasti. V mojom prí-
pade predovšetkým všetko okolo zabez-
pečovania leteniek a akreditácií. To bolo 
náročnejšie, než v  minulosti. Je to však 
bežná náplň našej práce. Komplikované 
boli najmä rokovania s jednotlivými zväz-
mi a  členmi ich realizačných tímov. Ich 
predstavy o veľkosti sprievodu športovcov 
výrazne prekračovali reálne možnosti 
a kvóty, stanovené MOV. Bolo veľmi zlo-
žité argumentovať, prečo im nemôžeme 
plne vyhovieť.

V samotnom dejisku hier bolo najväč-
šou výzvou rozvrhnutie ubytovania členov 
výpravy. Požiadavky z  každej strany boli 
také, že všetci členovia jednotlivých reali-
začných tímov chceli bývať pohromade – 
aj so športovcami. To však nebolo možné. 
Keďže biatlon aj lyžovanie, čiastočne i sán-
kovanie, sú extrémne náročné na servis, 
požiadavky z ich strany boli, aby celé ich 
tímy bývali v  horskej dedine. Lenže po-
dobné požiadavky mali aj iné výpravy, čo 
výrazne prekračovalo kapacitné možnosti.

Organizátori preto odvodili počet čle-
nov sprievodu v jednej aj v druhej dedine 
proporčne od počtu ubytovaných špor-
tovcov. No a tam u nás vznikol problém, 
pretože v oboch dedinách sme mali zhod-
ne po 28 športovcov, ale oveľa početnejšie 
realizačné tímy sa viazali k  športovcom 
v horských odvetviach. Keďže v dedinách 
ani tak nebolo dosť lôžok, organizátori 
nám ponúkali aj hotelové ubytovanie. 
V  horskom klastri bývali členovia našej 
výpravy okrem dediny v  troch hoteloch, 
ktoré sme museli kontrahovať už s  roč-
ným predstihom.

Riešiť túto situáciu bolo mimoriadne 
náročné. Vďaka dobrým vzťahom sa nám 
podarilo v horskej dedine vybojovať jeden 
apartmán navyše, čo znamenalo pridanie 
šiestich lôžok. Napriek tomu sme museli 
aj improvizovať s  využívaním nafuko-
vačiek na nocovanie niektorých členov 
sprievodu. A niektorí členovia sánkarskej 
a bežeckej časti výpravy aj tak museli bý-
vať v prímorskej dedine a každodenne do-
chádzať. Ale napokon s tým boli spokojní, 
pretože preprava medzi Kangnungom 
a Pjongčangom bola rýchla.

V  hoteli v  dejisku rýchlostných zjaz-
dárskych súťaží v  Čongsone sa bratia 
Žampovci a  ich tím prestriedali s Petrou 
Vlhovou a  jej tímom. V  prípade Zuzu-
lovcov sa pôvodne plánovalo ubytovanie 
celého tímu v hoteli rovno pod zjazdov-
kou v Jangpchjongu, ale napokon sa sami 
rozhodli, že Veronika bude bývať v dedine.

Z olympiád, na ktorých som bol, by som 
túto dal z pohľadu organizácie možno aj 
na prvé miesto. Asi ako jediné negatívum 
som vnímal slabú návštevnosť na viace-
rých súťažiach. To je na olympiáde dosť 
nezvyčajné. A  samozrejme, zima bola 
krutá, ale s tým organizátori nemohli nič 
robiť. Až takéto extrémne poveternost-
né podmienky som na olympiáde ešte 
nezažil. Ale všetko fungovalo. Čo bolo 
prisľúbené, to platilo, dodržiavali sa ter-
míny, výborne fungovala doprava. Keď 

sme v  Jangpchjongu potrebovali ďalšiu 
servisnú kabínu v  blízkosti zjazdovky, 
veľmi ochotne nám manažérka jedného 
z hotelov vyšla v ústrety a sprostredkovala 
stretnutie so šéfom miestneho lyžiarskeho 
klubu, od ktorého sme kabínu prenajali. 
Žiadne riziko Kórejčania nepodcenili a keď 
sa objavili prípady nákazy norovírusom, 
rýchlo reagovali. Dobrovoľníkov, ubyto-
vaných v  mieste výskytu nákazy, dali do 
karantény a sprísnili hygienické opatrenia.

Inak, dobrovoľníci boli mimoriadne 
ochotní a maximálne sa snažili vyjsť nám 
v ústrety, aj navzájom si veľmi pomáhali. 
Škoda, že sme sa niekoľko dní museli za-
obísť bez nich, pretože boli v karanténe. 
Veľmi dobrú skúsenosť som mal ako šofér 
aj s policajtmi. Keď videli oficiálne auto, 
boli veľmi tolerantní a prižmúrili oči, keď 
sme sa napríklad otáčali do protismeru na 
mieste, kde to bolo zakázané. Akreditova-
ným účastníkom naozaj pomáhali.“

NIKOLETA CELAROVÁ,
hokejová rozhodkyňa

„Je rozdiel byť na olympiáde ako hráčka 
či rozhodkyňa. Mne sa podarilo byť pod 
piatimi kruhmi v oboch pozíciách. Pjon-
gčanskú olympiádu som si užila viac ako 
vancouverskú. Ako hráčka som totiž mala 

ZOH OČAMI TUCTA SLOVÁKOV

ROMAN BUČEK
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presne stanovený rozpis tréningov, roz-
korčuľovaní, zápasov, spoločných mítin-
gov. Hrať vo Vancouvri bol pre mňa veľký 
zážitok, oveľa silnejšie emócie som však 
pred rokmi zažila na kvalifikačnom tur-
naji v Nemecku, na ktorom sme si účasť 
v Kanade vybojovali v záverečnom zápa-
se. Hry už boli len odmena. 

Prvé štyri dni po prílete do Pjongčan-
gu boli pre mňa skutočne náročné. Mali 
sme program poriadne nalinajkovaný. 
Pred mojím prvým vystúpením som sa 
najviac bála mikrofónu a  hovorenia doň 
pred davom v angličtine. U nás mikrofón 
nepoužívame, na olympiáde sme vďaka 
nemu oznamovali divákom v hale tresty. 
Po prvom stretnutí som si zvykla a v ďal-
ších to už bolo automatické. 

Prvým písknutím zo mňa všetko 
opadlo, aj rozhodca sa potrebuje ‚chytiť‘ 
úvodným verdiktom. Po mojich zápasoch 
v  skupine medzi Kanadou a olympijský-
mi športovkyňami z  Ruska i  Švédskom 
a  Švajčiarskom som mala veľmi dobré 
hodnotenie. Nominovali ma aj na štvrťfi-
nále medzi Ruskami a Švajčiarkami a po-
tom aj na semifinále medzi Američankami 
a Fínkami. Po ňom sme mali opäť výborné 
hodnotenie. Mojej nemeckej kolegyni síce 
ušiel jeden faul kolenom, ale veľmi nám 
ho nevyčítali. Na ľade sme boli štyri, pô-
sobili sme ako jeden tím a zodpovednosť 
bola na všetkých štyroch.

Musím priznať, že na hokejistky nie 
je až taký veľký tlak ako na rozhodkyne, 
aj keď chcú vyhrávať zápasy a dosiahnuť 
čo najlepší výsledok. Rozhodkyňa je pod 

veľkým drobnohľadom. Veď v  semifinále 
moje rozhodnutia sledovalo šesťtisíc pá-
rov očí divákov na tribúnach a 36 kamier, 
ktoré potom obrázky poslali do celého 
sveta i  na hodnotenie našim supervizo-
rom. Kamery odhalili každú chybu, prak-
ticky žiadnu sme si nemohli dovoliť. Videli 
aj to, ktorá z nás odniesla po stretnutí puk 
z ľadu.

Všetky rozhodkyne mali v Pjongčangu 
program o čosi voľnejší ako hráčky, ale na 
druhej strane musím priznať, že v  čisto 
,babskom‘ slovenskom kolektíve na van-
couverskej olympiáde bola väčšia zábava. 
V Kórei som strávila voľný čas najmä so 
slovenskými a  českými kolegami, utvo-
rili sme dobrú partiu. Okrem sledovania 
mužských i ženských hokejových zápasov 
som stihla aj návštevu snoubordkrosu či 
súťaže v skokoch na lyžiach.“

MICHAL DUTKO,
manažér Slovenského domu v Kangnungu

„Bola to prvá olympiáda, na ktorej som 
bol od začiatku až do konca. V roku 2008 
som bol do augusta ako študent čínskeho 
jazyka v Číne, tak som zažil aspoň pekin-
skú predolympijskú atmosféru. Na hry 
v Pjongčangu som sa veľmi tešil, pretože 
zima je moje obľúbené ročné obdobie 
a milujem zimné športy. 

Z  organizačného hľadiska boli olym-
pijské hry na vysokej úrovni. Páčilo sa 
mi, ako to všetko domáca krajina zvládla. 

Trošku mi ale chýbala atmosféra masové-
ho podujatia, hlavne domácich návštevní-
kov nebolo toľko, koľko by sa očakávalo. 
V rámci nastavenia cien lístkov a ubytova-
nia sa to ale, žiaľ, dalo čakať. 

Proces, ako som sa stal manažérom 
Slovenského domu, bol postupný. Keď 
som si minulú jar prišiel na Slovensko 
oddýchnuť, zlákala ma ponuka praco-
vať pre kórejskú ambasádu v  Bratislave. 
Vydržal som tam však len štyri mesiace. 
Hneď na to ma oslovila agentúra, ktorá 
dostala echo, že by som mohol byť vhodný 
kandidát na túto pozíciu. Keďže som mal 
skúsenosti so životom v Kórei, prostredím 
a jazykom, to bola pre nich logická voľba.

Zo Slovenského domu mám iba pozi-
tívne zážitky a cenné skúsenosti. Navští-
vilo nás veľa domácich i  zahraničných 
hostí. Denne sme dostávali pozitívne 
referencie a najviac nás tešilo, že sa k nám 
ľudia často vracali. Jedlo, hudba, atmo-
sféra aj personál, všetko spolu dokonale 
ladilo. Okrem športovcov nás navštívili aj 
známe osobnosti z  politickej alebo me-
diálnej sféry, čo bol tiež zážitok.

Ako manažér som musel byť v Sloven-
skom dome väčšinu času, častokrát prísť 
prvý a  odchádzať posledný. Bolo dosť 
náročné udržať si pracovnú morálku aj 
napriek spánkovému deficitu. Niekedy 
bolo náročné ľuďom, ktorí sa u nás skvele 
zabávali, oznámiť, že aj my potrebujeme 
zatvárať, aby sme mohli upratať a načer-
pať nové sily. 

Ako fanúšik som sa dostal na hokej 
a  nemohlo to byť lepšie. Prvý zápas 

NIKOLETA CELAROVÁ MICHAL DUTKO
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Slovenska s  olympijskými športovcami 
z Ruska a náš dokonalý obrat z 0:2 na 3:2, 
to je bez komentára. Najmä keď proti nám 
hrali také hviezdy ako Daciuk či Kovaľčuk. 
Trvalo dva dni, kým som potom vedel 
nahlas rozprávať, tak sme si vykričali hla-
sivky.

Olympiáda priniesla pre Kóreu okrem 
nových vlakových spojení a  diaľničného 
prepojenia s  východným pobrežím aj 
reklamu. Krajina dostala šancu ukázať sa 
v dobrom svetle pred celým svetom. Uká-
zala, že je tam bezpečne, čisto a stojí za to 
ju navštíviť. Doteraz mal každý v ázijskom 
hľadáčiku iba Čínu, respektíve Japonsko, 
a  na Kórejský polostrov sa akosi zabú-
dalo. Kórejčania napriek nízkej osobnej 
účasti na hrách sledovali všetky podujatia 
z  pohodlia domova. Tiež to vnímali ako 
výbornú reklamu pre svoju krajinu. Záro-
veň to enormne zvýšilo záujem domácich 
o  zimné športy, ktoré, myslím si, až na 
korčuľovanie, doteraz nemali vo veľkej 
obľube.

Po skončení hier nastala v dejisku zau-
jímavá vec. Bolo tam viac ľudí, viac rušno. 
Predpokladám, že domáci, ktorí sa z obáv 
počas olympiády vysťahovali z Pjongčan-
gu a Kangnungu, sa vrátili naspäť. K tomu 
sa pridali aj zvedaví domáci turisti, ktorí sa 
chceli pozrieť do dejiska hier po tom, čo sa 
ceny vrátili na pôvodnú úroveň.“

ROMAN FANO,
hlavný lekár slovenskej výpravy

„Od Sydney 2000 som bol na všetkých OH, 
zažil som ako lekár výpravy Európske hry, 
OH mládeže aj EYOF, ale na zimnej olym-
piáde som bol premiérovo – navyše prvý 

raz ako hlavný lekár výpravy. Bola to pre 
mňa nová skúsenosť a musím povedať, že 
špecifická.

Zimné hry sú výrazne odlišné ako let-
né. Je tam menej športov a  s  výnimkou 
hokeja, v ktorom má náš tím vždy vlast-
ného lekára, nie sú kontaktné. Na druhej 
strane mnohí športovci štartujú vo viace-
rých súťažiach, nielen v jednej. Do toho sa 
pridávajú zimné klimatické podmienky, 
ktoré v Pjongčangu boli extrémne.

Zimná olympiáda, navyše v  krajine 
s osemhodinovým časovým posunom, si 
vyžaduje dosť veľké nároky na správnu 
prípravu všetkého, čo má súvislosť so 
zdravotným stavom. Na seminári SOV 
pre kandidátov štartu v  Sielnici som už 
s  veľkým predstihom upozorňoval na 
podstatné veci, takisto aj na zasadnutiach 
štábu. Dôrazne som členom výpravy od-
porúčal očkovanie proti chrípke a potešilo 
ma, že zhruba 80 percent z nich sa dalo 
zaočkovať. Na podporu imunity všetci 
dostali niekoľko týždňov pred odletom 
do Kórey imunoglukán. A členov výpravy 
sme inštruovali aj o tom, ako sa čo najlep-
šie vyrovnať s časovým posunom. 

Priamo na mieste sa ukázalo, že naša 
profylaxia bola veľmi dobrá. Len 14 členov 
výpravy z  viac než sto ľudí malo ľahšie 
infekty dýchacích ciest, na čom sa najviac 
podpísal extrémny chlad. Žiadny športo-
vec však nemusel vynechať súťaž. Media-
lizovaný bol prípad Paulíny Fialkovej, ale 
skúsenému kolegovi Vladovi Vachalíkovi 
sa podarilo všetko okolo nej zvládnuť tak, 
že v  pretekoch podala výborné výkony 
a bola druhá najúspešnejšia športovkyňa 
v našej výprave.

Mali sme len jedno vážnejšie zranenie, 
keď si zjazdárka Barbara Kantorová po ab-
solvovaní všetkých individuálnych súťaží 
pri tréningu natrhla kolenné väzy. Vybavi-
li sme jej urýchlený transport domov.

Ak mal niekto obavy zo stravy, boli úpl-
ne zbytočné. Strava v oboch olympijských 
dedinách bola veľmi pestrá a  vyvážená, 
chutná a kvalitná. Nikto z výpravy nemal 
žiadne tráviace problémy.

Najväčšou zdravotnou výzvou boli 
extrémne mrazy, umocnené veľmi silným 
vetrom. V  dejisku ZOH vo februári býva 
zvyčajne do mínus 10, ale počas hier 
teploty klesali aj pod mínus 20 a vietor to 
pocitovo ešte výrazne zhoršoval. Športov-
ci, súťažiaci vonku, to mali naozaj ťažké. 
Napríklad zjazdári nemohli odjazdiť v tré-
ningoch toľko, koľko potrebovali – museli 
sa často chodiť zohrievať a piť teplé teku-
tiny, čo platilo aj pre členov ich realizač-
ných tímov.

V médiách sa veľa písalo o norovíruse, 
ale ten nás našťastie úplne obišiel.

Z lekárskej stránky to s našou výpravou 
celé dopadlo veľmi dobre, aj sa nám robilo 
fajn. 

Celkove som sa vrátil s  dobrými zá-
žitkami. Bola to príjemná a pekná olym-
piáda, veľmi dobre organizovaná. Milo 
ma prekvapili nádherné športové areály. 
Nadobudol som aj pekné mimošportové 
zážitky – silná bola návšteva demilitari-
zovanej zóny. Mám vo zvyku ochutnať aj 
miestne špeciality a z reštaurácií som mal 
dobrý pocit. Boli príjemné, čisté a jedlo mi 
chutilo.“

ZOH OČAMI TUCTA SLOVÁKOV

FANÚŠIKOVIA NA HOKEJI
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ZOH OČAMI TUCTA SLOVÁKOV

ZLATÁ RADOSŤ NEMECKEJ 
KRASOKORČULIARSKEJ 

ŠPORTOVEJ DVOJICE 
SAVČENKOVÁ – MASSOT.

RADOSŤ HOKEJOVÉHO TÍMU 
OLYMPIJSKÝCH ŠPORTOVCOV 

Z RUSKA PO FINÁLOVOM VÍŤAZSTVE 
NAD NEMCAMI, KTORÍ VÍŤAZSTVO 

STRATILI V POSLEDNEJ MINÚTE 
RIADNEHO HRACIEHO ČASU.

ŠTVRTÝ 
OLYMPIJSKÝ 
ŠTART SI 
PRIPÍSAL 
SÁNKAR 
JOZEF NINIS.



22   OLYMPIC.SK JAR / LETO 2018  WWW.OLYMPIC.SK

ZOH OČAMI TUCTA SLOVÁKOV

NÁŠ TANEČNÝ 
PÁR LUCIA 
MYSLIVEČKOVÁ – 
LUKÁŠ CSÖLLEY 
SUGERUJE 
ROZHODCOV.

ADAM ŽAMPA 
V PLNOM 
TEMPE NA TRATI 
SLALOMU.

BIATLONISTKA 
TERÉZIA 
POLIAKOVÁ 
Z PODHĽADU.
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ANDREJ KISKA,
prezident Slovenskej republiky

„Niet druhého takého sviatku, ako sú 
olympijské hry. Ide o  sviatok myšlienok, 
čestnosti, spolupatričnosti a  priateľstva. 
Jedna stará múdrosť hovorí, že to, čo nás 
robí najviac nešťastnými v živote, sú naše 
plány, túžby a predsavzatia. Lebo naše sny 
a túžby nie vždy vyjdú a tá múdrosť hovo-
rí, že by sme ich radšej nemali mať. 

Napriek tomu si myslím, že na olym-
piáde je výborné mať takéto plány a  ja 
našim športovcom vždy želám, aby svoje 
predsavzatia mali a aby za nimi išli a aby 
do toho dali všetky svoje sily. Ale aby aj 
s  pokorou porozumeli tomu, že šport je 
šport, raz to vyjde, inokedy nie. 

Na olympiáde v Pjogčangu sme zažili 
všetko. Veľké emócie, veľké víťazstvá aj 
sklamania. Zažili sme silný vietor, odlože-
né preteky, ale videli sme aj krásnu príro-
du a usmievavých ľudí. Ako prezident som 
zažil aj letnú olympiádu v Riu de Janeiro 
a  musím uznať, že zorganizovať takéto 
podujatia vyžaduje obrovské nasadenie. 
Veľká vďaka organizátorom aj športovcom 
za nezabudnuteľné chvíle!“

IVOR LEHOŤAN,
viceprezident Medzinárodnej biatlonovej únie

„Ešte počas Svetového pohára v talian-
skej Anterselve, kde sme sa aj vyhrievali 
na slniečku, som si pozrel predpoveď po-
časia na prvý olympijský týždeň v Pjong-
čangu. Až ma striaslo. Pribalil som si 
teda o dve teplé bundy viac, vzal som si 
najhrubšie zimné topánky a tak som vy-

stúpil z lietadla v Inčchone pri Soule. Bol 
som tam už predtým, ale taký chlad, aký 
ma ovanul na nástupnej stanici novej že-
leznice pretínajúcej Južnú Kóreu ako dýka, 
som v Kórejskej republike predtým neza-
žil. Z vlaku a autobusu som sa pratal čím 
skôr do hotela. 

Ešteže som si kúpil na letisku teplý 
šál - vravel som si, keď som po 26-hodi-
novej ceste zložil svoj kufor v  izbe. O to 

viac ma potešilo, že Kórejčania sa na prí-
chod olympijských hostí dobre pripravili 
a transport mali vymyslený skvele. Akurát 
keby tak nevykurovali autobusy, ktoré nás 
vozili na športoviská. Človek sa príjemne 
usadil a čoskoro ho bralo do driemot. Na-
sledovala veterná facka pri vystupovaní.

Čože my, zakutraní vo vetrovkách. Ale 
čo biatlonisti! Ešteže behali, hýbali sa, 
ale ich prsty, ruky, nosy, uši popolaveli 
pri tých mínusových teplotách. Vetrisko, 
ktorý často menil smer, na strelnici do 
špiku kostí prefúkal trénerov stojacich za 
dioptrami, aby reportovali svojim zveren-
com presnosť ich zásahov.

Vietor bol dôležitý faktor v  biatlono-
vých súťažiach. Nevyspytateľný, keď sa 
opieral v nárazoch do stojacich preteká-
rov. Každý z  nich prešiel tým veterným 
peklom na nejakej streľbe. O  vetre sme 
medzi biatlonovými kolegami hovorili 
najviac a boli sme pripravení viackrát po-
sunúť súťaž. Napokon preložili iba jednu. 
Vietor sa totiž niekedy až podivuhodne 
k večeru utíšil.

Chodil som neskoro spávať. Spôso-
bovali to večerné štarty našich súťaží. Po 
vyhlásení výsledkov sme museli zostať na 
mieste ešte hodinu – pre prípadný protest 
niektorej výpravy na priebeh súťaže, čo 

ZOH OČAMI TUCTA SLOVÁKOV

PREZIDENT SR ANDREJ KISKA V KRUHU SLOVÁKOV NA BIATLONE.

IVOR LEHOŤAN
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by sme ako odvolacia jury, ktorej som bol 
členom, museli riešiť. Našťastie, nemali 
sme žiadnu prácu. Ale takmer polnočný 
príchod do hotela nebol ničím výnimočný. 
Spánkový deficit som v Kórei nedobehol. 
Až doma.

V  Pjongčangu som zažil nádherné 
chvíle a  odniesol som si emocionálne 
silné momenty. Najsilnejší bol finiš Naste 
Kuzminovej so slovenskou vlajkou do cieľa 
v súťaži s hromadným štartom. Slovenskú 
vlajku v ruke sa jej podarilo mať vôbec prvý 
raz v  kariére. Všetci sme boli dojatí. Keď 
som ju objal, už som neplakal. Spýtala sa 
ma: ,A ty neplačeš?  ́Uslzený od šťastia som 
jej totiž pár dní predtým gratuloval v poradí 
k prvému cennému kovu na pjong čanskej 
olympiáde - striebru v stíhacích pretekoch. 
To, ako sa prebojovala až na druhú pozíciu, 
ma tak vzalo, že som plakal, keď som ju 
objal za mixzónou na štadióne. Za tie slzy 
som sa určite nehanbil.“

MARTINA LUBYOVÁ,
ministerka školstva, vedy, 
výskumu a športu SR

„Na olympiádu som išla prvý raz v ži-
vote. Takže som mala pocity radosti aj 
očakávania. Ale najmä som sa snažila 
pripraviť sa na to, že kým pán prezi-
dent bol v  dejisku ZOH na začiatku, 

ja prídem až na posledné dni. Už som 
vedela, aké súťaže máme za sebou 
a  s  akými výsledkami. Koncentrovala 
som sa na tie, ktoré nás ešte čakali – na 
účinkovanie našich hokejistov, štafetu 
biatlonistiek i  na krasokorčuliarsku 
súťaž žien.

Úplne prvý dojem v Pjongčangu som 
mala z  prijatia v  Slovenskom dome. 
Bolo naozaj skvelé a pohostinné. A keď 
sme dostali bryndzové halušky, na-
priek dlhej ceste sme sa hneď cítili ako 
doma.

Slovenský dom bol naozaj vynika-
júci. Mali sme tam výbornú atmosféru 
– chutné slovenské jedlá, profesionál-
ny prístup personálu, aj skvelú živú 
hudbu. 

Pripravili sme si taký itinerár, aby 
sme sa v  prvom rade vždy dostali na 
podujatia, kde súťažili naši športovci. 
Naozaj bolo veľmi náročné dostať sa 
v pravý čas na správne miesto, pretože 
logistika bola komplikovaná.

Priamo v centre diania som si uvedo-
mila, že olympiáda je naozaj obrovské 
podujatie. Osobitne ma preto zaujalo, 
že sa konala v  neveľkých mestách, 
v žiadnej miliónovej metropole. Pjong-
čang je malý, prímorský Kangnung 
zhruba tristotisícový. No napriek tomu 
tam dokázali prijať množstvo ľudí 
z  celého sveta, logisticky a  efektívne 
zorganizovať takéto veľké podujatie.

To je možno aj výzva a  inšpirácia 
pre nás. Keby sa Slovensku podarilo 
v budúcnosti organizovať zimné olym-
pijské hry, tak naozaj nemusíme mať 
nejaké komplexy, čo sa týka veľkosti 
našich miest, alebo prírodných pod-
mienok. Určite na to máme a  ide len 
o to, aby sme si verili, že takéto niečo 
dokážeme zorganizovať.“

KLAUDIA MEDLOVÁ,
olympionička v snoubordingu

„Do Pjongčangu som zamierila prvého 
februára. A  keďže oficiálne tréningy sa 
začali až siedmeho, strávila som dva 
dni v Soule. Ochutnala som aj kórejskú 
kuchyňu, ale príliš mi nechutila. Krásny 
zážitok však mám z otváracieho ceremo-
niálu. 

Počas tréningov svietilo slnko, bolo 
bezvetrie, ale v deň kvalifikácie slopesty-
lu začalo fúkať. Zima nám neprekáža, ale 
pri silnom vetre nie sme schopné korigo-
vať dopad. Bola som rada, že kvalifikáciu 
zrušili. O deň neskôr sa však všetko zo-
pakovalo. Pretekárky chceli, aby sa súťaž 
odložila na iný deň, keď bude bezvetrie. 
Žiadny náhradný termín však už nebol 
k dispozícii. Museli sme jednoducho ísť, 
najmä pre televíziu.

V oboch jazdách som spadla. Nemala 
som z  toho dobrý pocit. V  takom vetri 
mala každá pretekárka iné podmienky, 

ZOH OČAMI TUCTA SLOVÁKOV

MINISTERKA ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SR MARTINA LUBYOVÁ

KLAUDIA MEDLOVÁ V OLYMPIJSKEJ DEDINE 
S TRÉNERKOU KJERSTY BUAASOVOU.
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čo nebolo fér. Skúšala som, ako vraví-
me, cítiť vietor, ale pri každom skoku 
mi zafúkalo. V  prvej jazde som celou 
váhou dopadla na chrbát. Neskôr som 
sa dozvedela, že to bol najdesivejší pád 
celej súťaže. Nič som si však nezlomila, 
dokonca mi ani nevyrazilo dych. Odnie-
sol si to len silno narazený chrbát, ktorý 
ma bolel aj ďalšie dni. 

Škoda, že som pred pretekmi mala 
len dvanásť tréningových jázd. Potre-
bovala som sa viac zžiť s traťou. Potešila 
ma prítomnosť slovenského preziden-
ta Andreja Kisku, ktorý ma deň pred 
pretekmi dokonca začal sledovať na 
instagrame. 

Ani v disciplíne big air som nepostú-
pila do finále. Kvalifikácia mala takú vy-
sokú úroveň, akú som dovtedy nezažila. 
Nemohla som ani sekundu premýšľať, 
že by som predviedla ľahší trik na isto-
tu. Skúsila som najťažší, o ktorom som 
vedela, že keď ho zvládnem, pôjdem do 
prvej trojky. Nevyšlo to. Prvýkrát v  ka-
riére som si poplakala. Bola som smutná, 
ale zároveň ma to motivovalo do ďalšej 
sezóny, kde chcem byť lepšia.

Je náročné trénovať, keď nemám 
žiadny tím a partiu jazdcov, v ktorej by 
sme sa navzájom ,ťahali´. Teší ma však, 
že ľudia vo svete snoubordingu ma majú 
radi, rešpektujú ma a páči sa im môj štýl. 
Potrebujem však aj kvalitné podmienky 
na prípravu. Nevzdávam sa, chcem po-
kračovať a štartovať na zimnej olympiá-
de aj o štyri roky.“

ANTON SIEKEL,
prezident Slovenského olympijského výboru

„Pre mňa to bola druhá olympiáda, v Riu 
de Janeiro 2016 som bol ako divák. V sú-
časnej pozícii som pociťoval veľkú zod-
povednosť, aj miernu nervozitu. Zážitok 
z oboch hier bol pre mňa veľmi silný. Ale 
v Pjongčangu bolo všetko iné ako v Riu. 
Pravda, Rio je veľkomesto a boli to letné 
hry, čo sa ťažko porovnáva. V Brazílii bolo 
všetko pestrejšie, ľudia sa tam viac bavili, 
ulice mesta boli oveľa plnšie, ale bola tam 
oveľa zložitejšia doprava...

Musím povedať, že od prvej chvíle ma 
olympiáda nadchla. Bola ako výborne na-
stavený stroj, v ktorom všetko fungovalo. 
Pre mňa bolo úžasné zažiť to na vlastnej 
koži. Je to úplne iné, ako sledovať to v te-
levízii. A vďaka Olympic Channelu som si 
mohol pozrieť všetko, čo som naživo ne-
stihol. Ale chýbala mi tam určitá hravosť. 
Kórejčania sú známi svojou uzavretosťou 
a  konzervatívnosťou. Nie sú spontánni. 

Čakali sme väčšiu divácku kulisu a  viac 
olympijského ducha v hľadiskách.

Som rád, že v hľadiskách som na našich 
súťažiach videl pomerne dosť slovenských 
fanúšikov. Merali poriadnu diaľku a bolo 
ich vidieť aj počuť. Najmä na biatlone 
utvorili výbornú kulisu, čo ešte umocnilo 
vystúpenie folklórneho súboru Vršatec. 
Bol som v šoku, že v  tej zime vedeli za-
tancovať aj v tých krojoch. Vybavovalo sa 
to cez náš zastupiteľský úrad. Jemu a oso-
bitne veľvyslancovi Milanovi Lajčiakovi sa 
chcem poďakovať za všestrannú pomoc aj 
našej výprave a SOV.

Mal som dva mimoriadne silné zážitky. 
V  prvom rade zlato Naste Kuzminovej. 
Ale na rovnakú úroveň dávam aj ženskú 
biatlonovú štafetu, ktorá nasledovala 
po nevydarenej miešanej štafete. Všetci 
sme držali palce Paulíne Fialkovej, aby na 
prvom úseku zastrieľala. Keď jej to vyšlo 
výborne, podobne pokračovala Nasťa 
Kuzminová. Aj ďalšie dve členky štafety 
podali vynikajúce výkony a  až do konca 
sme boli v hre o medaily a v napätí. Ko-
nečné piate miesto bolo výborné a nálada 
po skončení pretekov veľmi príjemná. 

ZOH OČAMI TUCTA SLOVÁKOV

ANTON SIEKEL S ANASTASIOU KUZMINOVOU PRI JEJ PRÍCHODE DO SLOVENSKÉHO DOMU.
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Samozrejme, zažili sme aj smutné chvíle, 
keď naši športovci končili vzadu, ale bez 
hlbšej analýzy nechcem nikoho odsudzo-
vať, že nevydal zo seba všetko.

Každý deň olympiády sme využívali na 
stretnutia so zahraničnými kolegami, aj 
s členmi našej výpravy, a na debaty o ak-
tuálnych problémoch športu a  olympij-
ského hnutia. Aj v Slovenskom dome, kam 
prišli napríklad monacké knieža Albert 
II., či členovia exekutívy Medzinárodnej 
biatlonovej únie. Uvedomoval som si, že 
reprezentujem nielen SOV, ale aj Sloven-
sko, takže som sa snažil vyjadrovať jasné 
stanoviská k daným témam.

Vnímam ako obrovské pozitívum, že 
som mal príležitosť aj na dennodenný 
úzky kontakt s  našimi športovcami a  na 
rozhovory o tom, ako oni vidia veci a čo by 
im pomohlo. To by sa na Slovensku objek-
tívne nedalo absolvovať.

S  výnimkou počasia nás nezaskočilo 
nič. Kruté klimatické podmienky však 
predstavovali veľkú výzvu. Býval som 
v horskom regióne, kde bolo chladnejšie 
ako pri mori a podobne ako mnohí iní, aj 
ja som ochorel, a bral som antibiotiká. Ale 
zážitok vidieť všetko naživo bol silnejší, 
než mrazy.

Zažil som aj kurióznu príhodu. 
V Kórei sa kradne minimálne, preto ma 
šokovalo, keď mi raz ráno naša kórejská 
sprievodkyňa oznámila, že nemáme 
auto, pretože ho v noci ukradli. Nechcel 
som tomu veriť a  Kórejčania tým boli 

zaskočení, pretože takáto udalosť pre 
nich znamenala stratu tváre. Našťastie 
v priebehu dňa vysvitlo, že došlo k ne-
dorozumeniu, keď si iný šofér, nie náš, 
z  dispečingu omylom zobral kľúče od 
nášho auta...“

ZOH OČAMI TUCTA SLOVÁKOV

AJ V PORIADNEJ ZIME MÔŽE BYŤ ZÁBAVA...

SNEŽENIE BOL NA TÝCHTO HRÁCH NA ROZDIEL OD MRAZU A VETRA ZRIEDKAVÝ ÚKAZ.
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JÁN SÚKUP,
akreditovaný fotoreportér

„Bola to moja štrnásta olympiáda, z toho 
šiesta zimná. Určite patrila k tým najlepším. 
Veľmi sa mi páčilo, ako bola zorganizovaná 
oficiálna preprava novinárov. Autobusy 

stáli hneď pri dedine, z prímorského Kang-
nungu do horského Pjongčangu to trvalo 
len 35 minút a na jednotlivé športoviská to 
tiež zvyčajne nebolo ďaleko. Okrem zápch 
počas niekoľkých sviatočných dní v období 
lunárneho Nového roka autobusy chodili 
načas. Podobne dobre to fungovalo len na 
OH v Pekingu, ale v lete sa to zabezpečuje 
jednoduchšie. Ubytovanie aj stravu sme 
mali na veľmi slušnej úrovni.

Takú zimu ako v  Pjongčangu som 
však ešte na žiadnej olympiáde nezažil – 
a mám pocit, že ani nikde inde. Kombiná-
cia silných mrazov a silného vetra bola až 
vražedná. Na otváracom ceremoniáli som 
totálne vymrzol napriek tomu, že som bol 
naozaj poriadne naobliekaný.

Skoro celú olympiádu som mal krízu, 
pretože hneď na úvod som si presilil nohu, 
keď som sa kvôli snoubordistke Medlovej 
vyšplhal – a  ešte k  tomu zbytočne, pre-
tože preteky zrušili – na štart slopestyle. 
Zostup dole som si odtrpel. To bolo na 
druhý deň po mrazivom otvorení ZOH. 
Neuveriteľne ma potom bolela ľavá noha. 
Bolesť ma držala až do konca hier. Zau-
jímavé, že na Slovensku mi to samo bez 
liečby povolilo...

Bolesti nohy ma limitovali aj pri náv-
števách Slovenského domu. Mladší kole-
govia to z  mediálnej dediny zvládli peši 
svižne za pätnásť minút, mne to trvalo aj 
štyridsať. Preto som sa viackrát pokúšal 
zohnať taxík, čo nebolo ľahké. Keď mi to 
raz nešlo, poprosil som o pomoc policajta. 
Taxík sa však nedarilo zohnať ani jemu, 
nuž mi dal pristaviť policajné auto a  do 
Slovenského domu ma odviezla hliadka aj 
so spusteným majákom... 

Z fotografického hľadiska to ako vždy 
nebolo jednoduché. Najlepšie fotopozície 
mávajú veľké agentúry. Nám ostatným 
sa veľmi ťažko hľadali dobré miesta – 
napríklad v cieľovej rovinke na biatlone. 
Mimoriadne si však cením fotografie 
Naste Kuzminovej, ktoré som urobil, aj 
že som ju ešte zahorúca nafotil so všet-
kými tromi medailami. A keď išla na jej 
počesť hore naša vlajka, mal som ako 
vždy zimomriavky – to ma ani za tie roky 
neopustilo... Naopak, skľučujúce bolo 
vidieť našich športovcov na posledných 
miestach. 

Podarili sa mi pekné fotky z  hokeja, 
ktorý fotím dlhé desaťročia. Škoda, že náš 
tím v  Pjongčangu po senzačnom úvod-
nom triumfe nad Rusmi nedosiahol viac. 
Veľmi silné emócie som prežil nielen pri 
Kuzminovej, ale aj pri zahraničných špor-
tovcoch. Obzvlášť po víťazstve nemeckej 
krasokorčuliarskej športovej dvojice 
Savčenková – Massot.

Mrzí ma fotka, ktorú som neurobil. 
Keď som išiel na voľné jazdy krasokor-
čuliarov, vytiahol som len teleobjektív 
a širokouhlý objektív som nechal v taške. 
Lenže po jazde Japonca Hanjua sa na ľad 
zosypalo hádam päťsto plyšákov a v ce-
lom hľadisku zaviali japonské vlajky. 
Ideálna scéna na ,širokáč‘ ibaže ja som 
ho nemal poruke...“

ZOH OČAMI TUCTA SLOVÁKOV

JÁN SÚKUP (VĽAVO) S FOTOGRAFICKÝM KOLEGOM LACIM PERÉNYIM POČAS LETU DOMOV.

JÁN SÚKUP FOTOGRAFUJE HOKEJ CELÉ DESAŤROČIA, ALE ROZHODCU NA BRÁNKE ZACHYTIL PO PRVÝ RAZ.
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STANO ŠČEPÁN,
akreditovaný televízny komentátor

„Bol neprehliadnuteľný. Na ľade aj za 
mantinelom. Výkonmi aj postavou. Na 
malom tele veľká hlava. Navyše bez vla-
sov... Roky som si ho tak pamätal, no nikdy 
som ho nestretol naživo. Až v Pjongčan-
gu. Presnejšie v Ice Arene v Kangnungu. 

Ľudský život je prikrátky, aby sme 
v ňom stretli všetkých, ktorí nás zaujmú. 
Niekedy nás však aj po rokoch prekvapí 
vrtkavosťou náhody. Po skončení krát-
keho programu krasokorčuliarskej sú-
ťaže mužov som sa na komentátorskom 
mieste zdržal dlhšie než zvyčajne. Počítal 
som počet štvoritých skokov, porovnával 
náročnosť skokových kombinácií preteká-
rov. Ešte nikdy v histórii ZOH nebola taká 
vysoká, ako v Pjongčangu. Zjavne uchvá-
tila divákov aj odborníkov. 

Zazrel som ho pri vstupe do výťahu. 
Rozbehol som sa, aby mi neušiel, no 
vzápätí som komicky zacúval. Malý 163 
cm vysoký muž s veľkou hlavou – olym-
pijský víťaz zo Sarajeva 1984 – rozdával 
autogramy. Čakal som. Ten moment, keď 
sa ocitneme spolu vo výťahu, som si ne-
mohol nechať ujsť. Na hodnotenie najlep-
ších výkonov mužov odpovedal zdvorilo: 
,Fantázia, to sa s  našimi výkonmi pred 
štyridsiatimi rokmi vôbec nedá porovná-
vať.‘ Pri zmienke o  Jozefovi Sabovčíkovi, 
s ktorým stál v Sarajeve na stupňoch ví-
ťazov, sa Scott Hamilton už ,roztopil‘. Na 

prahu šesťdesiatky sa mu do chladných 
očí vrátilo teplo spomienok. V  malých 
rukách držal veľkú tašku a na chvíľu nám 
obom doprial zázrak zastavenia času.

Štvornásobný majster sveta zažil slávu 
aj tvrdý boj o život. V roku 1997 sa vyliečil 
z  rakoviny semenníkov. O  sedem rokov 
neskôr mu diagnostikovali nádor v moz-
gu. Našťastie benígny. V roku 2010 znova. 

A  v  auguste 2016 už po tretí raz. ,Mám 
jedinečnú záľubu zbierať život ohrozujúce 
ochorenia,‘ žartoval, hoci aj mamu stratil 
v roku 1977 v dôsledku rakoviny. ,Snažím 
sa využívať čas, ktorý mám,‘ reagoval 
v súvislosti s komentovaním pre NBC. Aj 
keď musel uvoľniť líderskú pozíciu no-
vým komentátorským tváram, bývalým 
hviezdam Tare Lipinskej a Johnovi Weiro-
vi. ,Nemôžem si liečiť vlastné ego, priná-
šajú novú šou,‘ reagoval s pokorou muža, 
ktorý je vďačný za každý deň pri svojom 
milovanom športe.

Na predchádzajúcich olympiádach 
som stretával Wayna Gretzkého, Katarinu 
Wittovú, Sidneyho Crosbyho, Briana Or-
sera aj mnohé ďalšie osobnosti, no Scott 
Hamilton nosí v sebe kľúč k mnohým ta-
jomstvám života. Aj v tom je výnimočnosť 
olympijských súťaží a ich zákulisia. 

Roky som na olympijských hrách hltal 
ich atmosféru, dramatickosť súťaží, silu 
emócií. Dnes, po účasti na dohromady 
štrnástej olympiáde, sa už viac teším na 
stretnutia, ktoré prinášajú bohatstvo 
inšpirácie, poznania, no najmä rýdzej 
ľudskosti. Šesť dní po návrate z olympij-
ských hier som letel do ich dejiska znova. 
Na zimnú paralympiádu. Za novými 
stretnutiami s ľuďmi, ktorí chcú a vedia žiť 
naplno. Bez ohľadu na limity, ktoré by im 
mohli kaziť radosť zo života...“ I

ZOH OČAMI TUCTA SLOVÁKOV

STANO ŠČEPÁN.

PAULÍNA FIALKOVÁ SA BLYSLA PIATYM A JEDENÁSTYM MIESTOM V INDIVIDUÁLNYCH 
PRETEKOCH A PRISPELA AJ K PIATEMU MIESTU ŽENSKEJ ŠTAFETY, ALE PRVÝ ÚSEK 
MIXŠTAFETY PO ŽALOSTNEJ STREĽBE OPLAKALA...
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ROZLÚČKA LEGENDY TEXT: ĽUBOMÍR SOUČEK  FOTO: ANDREJ GALICA, MAREK HAJKOVSKÝ, ARCHÍV 
DOMINIKY BACHNAR ZUZULOVEJ, TASR/BRANISLAV RAČKO A MICHAL SVÍTOK

„ZUZU“ JE ZNAČKA 
LYŽIARSKEHO UNIKÁTU

TO, ČO TRÉNER TIMOTEJ ZUZULA DOSIAHOL V SPOLUPRÁCI SO SVOJOU 

DCÉROU VERONIKOU, JE V SLOVENSKÝCH POMEROCH ZÁZRAK

VERONIKINA MEDZINÁRODNÁ 
PRETEKÁRSKA ROZLÚČKA 
V MARCOVOM SLALOME SP 
V OFTERSCHWANGU BOLA 
V KROJI.
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etra Vlhová je nepochybne 
Veronikina následníčka, 
ktorá má potenciál jej mi-
moriadne úspechy aj pre-
konať. Cestu na vrchol jej 
však značne uľahčila o 11 
rokov staršia predchodky-
ňa, ktorá so svojím otcom 
bezmála tridsať rokov išla 
extrémne náročným pr-
vovýstupom. Peťa mohla 
ísť v  jej stopách, radiť sa 
s ňou, učiť sa od nej pro-
fesionalizmu – a vidieť, že 
aj z našich podmienok sa 
dá dostať do zjazdárskej 
špičky.

ROZLÚČKA HVIEZDY
Na ZOH v  Pjongčangu Veronika Velez 
Zuzulová absolvovala posledné súťažné 
jazdy v  živote – dve v  slalome a  jednu 
v  paralelnom slalome v  súťaži mieša-
ných tímov. Dva týždne po ZOH, 10. 
marca, v prvom kole slalomu SP v Ofter-
schwangu exhibične a v kroji absolvova-
la rozlúčkovú jazdu v „bielom cirkuse“. 
A 7. apríla sa rozlúčila s domácimi fanú-
šikmi a  podporovateľmi na „Go Zuzu“ 
akcii v  Jasnej najprv na lyžiach a  pri 
autogramiáde na Priehybe a potom aj na 
párty, kam prišlo bezmála tristo pozva-
ných hostí.

Rozlúčka prvej našej ozajstnej zjazdár-
skej hviezdy v histórii predstavuje vhodnú 
príležitosť povedať si, že „Zuzu“ je značka 
lyžiarskeho unikátu. Dievča z  Bratislavy, 
hlavného mesta, v  okolí ktorého nie sú 
žiadne väčšie kopce, dovedna v  štyroch 
sezónach patrilo do prvej svetovej trojky 
v slalome...

VLASTNOU TRÉNERSKOU CESTOU
V  denníku Šport som prvý článok špe-
ciálne o Veronike napísal bezmála pred 
dvadsiatimi rokmi, keď mala pätnásť. 
Členka rodinného klubu SkiZu Bratislava 
vtedy už bola víťazkou Trofeo Topolino, 
a  teda neoficiálnou žiackou majsterkou 
sveta.

Predtým bola osem rokov v Ski Clube 
Bratislava, čo bol zrejme prvý súkromný 
klub na Slovensku. Absolvent Lyžiarskeho 
gymnázia v  Kežmarku, bývalý skialpinista 
a absolvent trénerstva na FTVŠ UK Timotej 
Zuzula tam robil trénera spolu s Branisla-
vom Dvončom. 

Z radov niekdajších „parťákov“ v tom-
to klube (Veronika bola najmladšia 
z partie) aj ich rodičov mala pri nedávnej 
rozlúčke množstvo gratulantov.

Pre viacerých trénerov u nás bola dvojica 
Zuzula – Dvonč v tom čase tŕňom v očiach, 
pretože s deťmi už od mája chodili done-
konečna trénovať na sneh na ľadovec v ra-
kúskom Pitztale. „Ako prví na Slovensku 

ROZLÚČKA LEGENDY

Iba dvakrát v histórii 
Svetových pohárov v zimných 
športoch sa stalo, že na 
stupni víťaziek stáli na stupni 
víťaziek dve Slovenky. V oboch 
prípadoch zjazdárky Veronika 
Velez Zuzulová a Petra 
Vlhová – 15. januára 2016 
vo Flachau aj 3. januára 2017 
v Záhrebe vyhrala Veronika, 
Petra bola tretia, resp. druhá. 
Ktovie, či niečo podobné 
ešte niekedy zažijeme...

P

TIMOTEJ ZUZULA KEDYSI DÁVNO S DCÉRAMI DOMINIKOU (VĽAVO) 
A VERONIKOU.

VERONIKA VELEZ ZUZULOVÁ V OFTERSCHWANGU S RODIČMI 
TIMOTEJOM A VIEROU ZUZULOVCAMI.
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sme začali s  kupovaním celosezónnych 
lístkov, lebo sme zistili, že je to oveľa 
výhodnejšie a  lacnejšie, než si tam od 
septembra kupovať týždňové alebo de-
saťdňové permanentky. My sme proste 
potrebovali na snehu odjazdiť počas roka 
toľko dní, koľko mali na konte pretekári 
zo stredného či východného Slovenska, 
kde mali dlho sneh. V Pitztale sme bývali 
v penzióne, v ktorom boli tri dvojposcho-
dové postele. Ostatní sme spávali na 
zemi. Vždy sme večer umyli toalety aj 
sprchy v  penzióne a  ráno sme hosťom 
nachystali raňajky. Deti ich obsluhovali, 
my sme vydávali porcie a umývali riady. 
Všetko sme stíhali porobiť do trištvrte na 
osem a keď o štvrť na deväť spúšťali prvú 
lanovku, už sme tam boli. Do Pitztalu sme 
takto chodili dve – tri sezóny, pokiaľ tam 
boli lacné lístky,“ prezradil Timo Zuzula v 
rozhovore pred dávnymi rokmi.

Podľa mienky starších slovenských 
trénerov v Ski Clube Bratislava deti pre-
ťažovali. Rakúšania si z  nich zase robili 
posmech ako z  lyžiarov „z kukuričných 
polí“. Zuzula: „Aj na to sme si našli rie-

šenie – objavili sme Semmering neďaleko 
od Bratislavy. Vtedy tam ešte chodievalo 
len málo ľudí a boli tam relatívne veľmi 
lacné celosezónne permanentky. Stáli 
1600 šilingov a za tú sumu sme tam mohli 
lyžovať až do marca. To bolo veľmi lacné 
a my sme tam chodievali na tréning päť-
krát do týždňa. Mali tam kvalitné a dobre 
upravené zjazdovky a ďalšie plus bolo, že 
sme trénovali na technickom snehu. To 
sa vtedy na Slovensku ešte len začínalo 
rozbiehať.“

Za snehom chodili s množstvom detí 
naložených do starých škodoviek, bez 
poistenia, lebo naň neboli peniaze... 
Zuzula: „Cestovanie bolo strašné, skoro 
sme zaspávali za volantom. Päťkrát do 
týždňa ísť o pol siedmej 150 kilometrov 
tam a poobede naspäť, to bolo vyčerpá-
vajúce. Zvyčajne sme chodievali lyžovať 
v  pondelok, utorok a  v  stredu a  potom 
cez víkend. Vo štvrtok a v piatok teda deti 
chodili do školy. Uvoľňovali ich zo škôl, 
aj keď nie všetky chodili na športové, 
niektoré boli ešte na základných. Vždy sa 
rodičia so školami nejako dohodli. Bolo 

dôležité, že to neboli hlúpe deti a dobre 
sa učili.“

Z TRASY PRVOVÝSTUPU OTEC NIKDY NEUHOL
Zuzula sa po založení vlastného klubu 
plne zameral na trénovanie Veroniky. 
Spočiatku sa mu nejavila ako mimoriadny 
talent, ale rýchlo sa učila. Veronika sama 
hovorí, že jej mladšia sestra Dominika, 
ktorá tiež začínala s lyžovaním, ale potom 
sa upísala tenisu, bola pohybovo nadanej-
šia. Aby otec dokázal „utiahnuť“ prípravu 
dcér v dvoch takých finančne náročných 
športoch, robil výškové práce, zbieral 
smeti a zháňal sponzorov. 

Čo by podľa bolo podľa neho s  Ve-
ronikou, keby sám nebol bývalý lyžiar 
a vyštudovaný tréner? „Možno by nikdy 
pretekársky nelyžovala. Veľakrát sme boli 
vo všetkom na úplnom dne a ja som sa 
dokázal v ťažkej situácii obetovať len pre-
to, že išlo o moju dcéru. Bez adekvátneho 
zaplatenia špičkovej trénerskej práce by 
som to s  niekým iným zrejme nedoká-
zal. Trénoval by som skupinu pretekárov 
rozdielnej výkonnosti a  keby som chcel 

ZA SNEHOM 
CHODILI 
S MNOŽSTVOM 
DETÍ NALOŽENÝCH 
DO STARÝCH 
ŠKODOVIEK, BEZ 
POISTENIA, LEBO 
NAŇ NEBOLI 
PENIAZE... 

„ZUZU TÍM“ NAPOSLEDY NA KOPCI – ZĽAVA SERVISMAN DUŠAN KAPŠ, ROMAIN VELEZ, 
VERONIKA VELEZ ZUZULOVÁ, TIMOTEJ ZUZULA A FYZIOTERAPEUT JAKUB HUDÁK .

ROZLÚČKA LEGENDY
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mať dobrý príjem, musel by som sa venovať 
všetkým. A tí s najlepšími predpokladmi by 
trpeli, pretože by som nemal šancu sa im 
plnohodnotne venovať.“

Timotej Zuzula nikdy nepočítal, koľko 
stála Veronikina kariéra: „Ja som to predsa 
vkladal do môjho dieťaťa preto, lebo som 
to chcel dať. Keďže som bol nielen tréner, 
ale aj rodič, musel som sa podieľať na ná-
kladoch rovnako ako ostatní. Pomáhal som 
si všelijako. V lete som spočiatku ešte stále 
chodil robiť výškové práce, ale postupne 
som to utlmoval. Napokon som sa stal 
profesionálnym trénerom na živnosť. Ni-
kdy som neuvažoval, že si na financovanie 
Veronikinho športovania vezmem pôžičku. 
Dlhší čas som totiž nebol presvedčený, že je 
taký talent, do ktorého by bolo treba naozaj 
veľa investovať. Až kým v roku 1999 nevy-
hrala Trofeo Topolino.“

Keď už jeho dcéra mala poriadne vý-
sledky, otec zašiel za kamarátmi, ktorí mali 
firmy a poprosil ich o pomoc. „Vždy som za 
peniaze, ktoré som od niekoho dostal, musel 
aj niečo dať. Napríklad na výjazd do Kanady 
sme dostali od kamaráta peniaze na leten-
ky, ale s podmienkou, že Verona tam musí 
dosiahnuť výsledok. A ona vyhrala slalom.“

Ďalšia spomienka: „Počas prípravy na 
ľadovci v Pitztale som Veronu vždy nejako 
prepašoval cez turniket. Prvý lístok som jej 
kúpil, až keď mala štrnásť rokov. Vtedy ma 
chytili na poslednom výjazde a musel som 
to urobiť. Dovtedy som mal husiu kožu, 
keď som ju potreboval dostať cez turniket. 
Keď mi peniaze nevychádzali, tak spala na 
mojej posteli a ja som sa rozložil na sedadle 
v aute. Naučil som sa aj opravovať Škodu 
120, s ktorou som jazdil sedem – osem ro-
kov. Dosť často sme bývali v stanoch a deti 
vyrastali určite nie v  super podmienkach. 
Ale neraz sa museli starať samy o  seba, 
takže možno im to niečo aj dalo pre život. 
Odmala zisťovali, že treba nejako prežiť. 
Nemyslím si, že by tým nejako trpeli. Skôr 
to brali ako dobrodružstvo a bavili sa tým.“

Timo Zuzula šliapal prvovýstup, z ktoré-
ho trasy napriek kritike a posmechu nikdy 
neuhol. Dlhé roky sa o Veronikin rast staral 
sám. „Keď toho bolo na mňa priveľa, začal 
som fajčiť. Veľakrát som chodieval spať aj 
dávno po polnoci, lebo som pripravoval 
lyže. Okolo jednej som si sadol na debnu, 
začal som chystať lyže a pri tom som fajčil 
jednu za druhou. Hovoril som si, že toto je 
strašný život, naozaj otročina. Z tej garáže 

JASNÁ, 7. APRÍLA: NAPOSLEDY V PRETEKÁRSKEJ KOMBINÉZE.

VRCHOLY KARIÉRY 
VERONIKY VELEZ 
ZUZULOVEJ

M    Vo veku 15 rokov vyhrala 
obrovský slalom a bola 
druhá v slalome na Trofeo 
Topolino v Monte Bondone, 
čo sú neoficiálne žiacke 
majstrovstvá sveta.
M V pretekoch SP dosiahla 
spolu päť víťazstiev (slalom 
v Semmeringu v decembri 
2012, mestský paralelný 
slalom v Mníchove v januári 
2013, dva slalomy vo Flachau 
v januári 2016 a slalom 
v Záhrebe v januári 2017), 15 
druhých a 10 tretích miest.
M Deväťkrát sa umiestila 
v top 10 v koncosezónnom 
rebríčku slalomu SP: druhá bola 
v sezónach 2015/16 a 2016/17, 
tretia 2007/08 a 2012/13, štvrtá 
2011/12, piata 2006/07 a 2010/11, 
šiesta 2014/15, deviata 2004/05.
M Najlepšie umiestenia 
v celkovom poradí SP: 11. 
v sezóne 2016/17, 12. v sezónach 
2012/13 a 2015/16.
M Najlepšie výsledky na 
MS: členka 2. miešaného 
družstva SR v St. Moritzi 2017, 
4. v slalome vo Vaile 2015, 7. 
v slalome v Schladmingu 2013, 
9. v kombinácii v Aare 2007, 
10. v slalome v Ga-Pa 2011.
M Najlepší výsledok na ZOH: 10. 
v slalome vo Vancouvri 2010.
M V roku 2009 v Amnéville sa 
stala halovou majsterkou Európy 
v paralelnom slalome (toto 
podujatie sa konalo jediný raz).
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som odchádzal ako posledný. Pochopil 
som, že jeden človek sám nemôže robiť 
zjazdárskeho trénera. Laici vôbec nemajú 
predstavu, čo táto práca obnáša.“

Až keď Veronika prenikla do špičky, 
otcovi začali pri zabezpečovaní jej prí-
pravy pomáhať ďalší dvaja ľudia. Tak 
vznikol „Zuzu tím“. Extrémne dôležitá 
bola pozícia servismana, pretože ten ho 
odbremenil od časovo náročnej prípravy 
lyží. Toho najlepšieho našli Zuzulovci 
až v  posledných rokoch. „Keby som mal 
moc niečo z minulosti zmeniť, určite by 
som chcel, aby sme Dušana Kapša mali 
ako servismana v  tíme podstatne skôr,“ 
poznamenal na tlačovke po rozlúčkovej 
exhibícii v Jasnej.

Napriek všetkým úskaliam  vypiplal 
svoju dcéru, pre ktorú je obrovskou auto-
ritou, na takú svetovú úroveň, že dnes sa 
obaja tešia veľkému rešpektu aj v alpských 
krajinách.

NAJÚSPEŠNEJŠIA LYŽIARKA 
SLOVENSKEJ HISTÓRIE
Pred Velez Zuzulovou sa len zopár slo-
venských zjazdárov výrazne presadilo vo 
svetovej konkurencii. Predovšetkým Jana 
Gantnerová-Šoltýsová, ktorá v  decembri 
1980 v  zjazde v  Altenmarkte dosiahla 
historický triumf zjazdárky z  Východnej 
Európy v  pretekoch SP. V  pretekoch SP 
dosiahla dovedna 29 umiestení v  top 

10. Výpočet ďalších Slovákov, ktorým 
sa v  minulosti podarilo preniknúť do 
prvej desiatky, je skromný – Miloslav Pa-
žout,  Dagmar Kuzmanová, Ivan Pacák, 
Elena Medzi hradská aj  Mária Kvopková 
to dokázali raz, Peter Šoltýs aj Peter Jurko 
trikrát a Lucia Medzihradská šesťkrát.

A  Veronika? V pretekoch SP debu-
tovala 28. októbra 2000 v  obrovskom 
slalome v Sӧldene. Už pri treťom štarte 
v SP, v slalome v Park City 18. novembra 
2000, prenikla do najlepšej tridsiatky 
(24. miesto). V  kariére absolvovala do-
vedna 183 pretekov SP, pričom 63-krát 
sa umiestila v  prvej desiatke, päťkrát 
vyhrala a  spolu 30-krát sa prebojovala 
na stupeň víťaziek (5-15-10). Pre zra-
nenie pritom vynechala celé dve sezóny 
(2002/03 a  2013/14) a  z  tej poslednej 
absolvovala len maličký zlomok. Hoci 
z  vrcholných podujatí má len striebro 
z  miešanej tímovej súťaže na MS 2017 
v  St. Moritzi, je nepochybne najúspeš-
nejšia lyžiarka slovenskej histórie.

ODOVZDANIE ŠTAFETY VLHOVEJ
Aprílová emotívna rozlúčka Veroniky 
Velez Zuzulovej v  Jasnej mala niekoľko 
mimoriadnych momentov. Prvým bola 
paralelná jazda s  93-ročným najstarším 
aktívnym slovenským zjazdárom Ottom 
Krajňákom. Napínavý bol duel s jej fran-
cúzskym manželom Romainom Velezom. 

Symbolická bola záverečná jazda, keď na-
miesto súpera vo vedľajšej dráhe sa za Ve-
ronikou spustil s lyžami servisman Dušan 
Kapš a s kamerou v ruke to všetko – ako 
to má za tie nekonečné roky zaužívané 
– filmoval Timo Zuzula. Ale najväčšiu 
symboliku mala Veronikina jazda proti 
jej nástupkyni Petre Vlhovej. Uprostred 
trate si vymenili dráhy a v cieli si padli do 
náručia.

Ďalší diel odovzdania pomyselnej 
štafety sa odohral na večernej párty, kde 
Bratislavčanka skočila Liptáčke do ná-
ručia dokonca z  pódia a  dlho sa plačúc 
objímali. Petra vie, čo pre ňu Veronika 
urobila a prečo to má dnes ľahšie, než jej 
predchodkyňa. Zďaleka nie len preto, že 
žije na Liptove a Chopok má na dohľad...

ČO ĎALEJ?
Zuzulovci od lyžovania neodchádzajú. 
V Jasnej oznámili, že už v máji chcú spus-
tiť projekt lyžiarskej akadémie. Otec by 
tam pôsobil ako tréner, Veronika (ktorá 
sa už chystá na úlohu mamy) takpovediac 
ako poradkyňa. „Chceli by sme spolupra-
covať so Slovenským olympijským výbo-
rom a  nájsť pre tento projekt aj silného 
sponzora. Myslím si, že pomoc slovenské-
mu lyžovaniu je potrebná,“ povedal Zuzu-
la, ktorý by bol rád, keby akadémia našla 
svoje „ihrisko“ v Jasnej.

Čoho sa ešte dočkáme od Zuzulovcov?

VERONIKA SPOLU S PETROU VLHOVOU PO PARALELNEJ JAZDE NA ROZLÚČKU... ... A NA NÁSLEDNEJ PÁRTY, KDE MALI OBE ZAROSENÉ OČI.

ROZLÚČKA LEGENDY
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ZÁSTUPCOVIA ZIMNÝCH 

ŠPORTOV HODNOTILI HRY 

V KÓREI A NAČRTLI, ČO NÁS 

ČAKÁ V BUDÚCNOSTI

Vďaka biatlonistke Anastasii 
Kuzminovej zažilo Slovensko 
v Pjongčangu medailovo 
najúspešnejšiu zimnú 
olympiádu. Aká je však realita 
zimných športov u nás? 
O Pjongčangu a perspektívach 
po ňom hovorili pre Olympic.sk 
zástupcovia biatlonu, hokeja, 
krasokorčuľovania, sánkovania 
a zjazdového lyžovania.

BIATLON
DANIEL KUZMIN

tréner šesťnásobnej 
olympijskej medailistky 
Anastasie Kuzminovej

Olympijské hry 
odkryli, kde sú chyby. Začínajú sa od 
financovania športovcov nielen pred 
olympiádou, ale aj celkovo. Ďalší veľký 
problém, ktorý odhalili naplno, je v tom, 
že nemáme športových psychológov. 
Viacerí športovci nezvládli psychický tlak 
spojený s  účasťou na ZOH, aj keď mali 
dobrú prípravu i výsledky pred nimi. To 

je vážny problém na úrovni reprezentácií 
i SOV. Toto sa nerieši už veľa rokov.

Vrátim sa k  financovaniu: nie je 
v  takom rozsahu, ako by ho vrcholoví 
športovci, ktorí idú na olympijské hry, 
potrebovali a  štát sa tým nezaoberá. 
Nezasadajú spoločne SOV a  minister-
stvo školstva, ktoré by sa malo pýtať, 
čo a v akom rozsahu zväzy a športovci 
potrebujú. Musí byť upravený aj sys-
tém, aby príprava pred ZOH nebola 
ovplyvnená tým, že príslušný zväz 
a  potom aj športovec nemajú v  danej 
chvíli peniaze na záverečnú prípravu 
pred vrcholným podujatím. Čo sa stalo 
aj u Naste. Nemôžeme zostať dlžní ho-
telu. To je smiešne.

PJONGČANG ODKRYL CHYBY. 
A ČO ĎALEJ?

ANASTASIA KUZMINOVÁ 
PRETAVILA SKVELÚ 
FORMU V ZISK TROCH 
OLYMPIJSKÝCH MEDAILÍ.

TEXT: STANISLAV BENČAT, 
IVOR LEHOŤAN, PETER PAŠUTH, 
REDAKTORI DENNÍKA ŠPORT, 
JURAJ BERZEDI, ŠTEFAN ŽILKA  
FOTO: LACI PERÉNYI, TASR/ 
FRANTIŠEK IVÁN, MARTIN 
BAUMANN, MICHAL SVÍTOK, PAVEL 
NEUBAUER, BRANISLAV RAČKO.
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Čo sa týka budúcnosti, nevidím 
ju úplne ružovo. Keď nebudú centrá 
prípravy, keď nebudú štadióny, lepšia 
športová infraštruktúra, nepohneme 
sa ďalej. Haly a  štadióny nemôže po-
staviť sám investor, to musí štát spolu 
s investormi. Máme málo veľkých špor-
tovísk, je hanba, že nemáme atletický 
štadión, moderné haly. Je na zamysle-
nie, že najviac zimných olympijských 
medailí doniesla Nasťa Kuzminová, 
vychovaná v  juniorskom veku v  inom 
ako slovenskom prostredí... Slovenský 
systém výchovy talentovaných špor-
tovcov sa musí zmeniť.

TOMÁŠ FUSKO
prezident Slovenského 
zväzu biatlonu

Radšej by som hod-
notil iba biatlon, 
ale ak hovoríme 
o  pohľade na slovenské zimné športy 
v celku, potom vidíme, že rastie výkon-
nostná priepasť medzi nami a  svetom. 
Hoci aj biatlon zaznamenal historicky 

najlepšie výsledky. Čím ďalej máme 
menej kvalitných zimných športovcov 
a  čoraz častejšie nachádzame našich 
vzadu.

Ukázalo sa, že úzke skupiny nad-
šencov, teda rodičov, dokážu vy-
chovať kvalitných pretekárov, ale 
slovenské zimné športy ako celok idú 
dolu vodou. Úspechy Kuzminovej, 
Fialkovej, Vlhovej a  Velez Zuzulovej 
nie sú zrkadlo systémovosti v našom 
športe.

Očakával by som analýzu a nastave-
nie nových procesov, lebo ak zostane 
súčasný systém, priepasť a  naše za-
ostávanie sa budú prehlbovať. A mys-
lím na Zákon o  športe a  financovanie 
športu. Výklad zákona nás všetkých 
vložil do vzorca, ale vrcholový šport 
sa nedá takto organizovať a ani finan-
covať. My môžeme vyrátať príspevok 
občianskemu združeniu, ktorých teraz 
vyrástlo ako húb po daždi a venujú sa 
športovým aktivitám prevažne v  ob-
lasti výkonnostného športu a  športu 
pre všetkých. Ale Zákon o športe nerie-
ši vrcholový šport a štátnu reprezentá-
ciu.

ĽADOVÝ HOKEJ
CRAIG RAMSAY
tréner 
reprezentácie

Olympijský turnaj 
nám ukázal viacero 
vecí, na ktorých mu-
síme pracovať. Prvou je disciplína. Ak 
chceme byť úspešní, nemôžeme toľko 
faulovať, najmä na začiatku zápasov, 
keď nás môžu rýchle góly zraziť do 
kolien. Rovnako musíme zlepšiť vha-
dzovania. Je dôležité, aby sme mali puk 
čo najčastejšie. V  Pjongčangu to tak 
nebolo. Hry nám tiež znovu ukázali, 
že dlhodobo máme problém v strieľaní 
gólov. 

Od svojho príchodu na slovenskú 
striedačku sa snažím hráčom zdôraz-
ňovať, že učenie je základom progre-
su. Nikde nie je napísané, že musia 
všetko pochopiť na prvýkrát, na ceste 
do cieľa pred nimi stoja viaceré pre-
kážky. Mojou prácou je vtedy zasiah-
nuť, vysvetliť im, aby robili veci inak. 

ANKETA

HOKEJOVÝ TÍM PREDVIEDOL NA OLYMPIJSKOM 
TURNAJI SOLÍDNU DEFENZÍVU, ALE STRIEĽAL MÁLO 
GÓLOV, ČO STÁLO SLOVÁKOV LEPŠÍ VÝSLEDOK .
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Hráči sa neustále učia, zbierajú 
skúsenosti. Na olympiáde bol pre nich 
každý zápas veľkou skúškou a  výzvou 
zároveň. Viacerí z  nich sa zapracovali 
do tímu a sú jeho pevnou súčasťou. Im 
aj ďalším hráčom, ktorí prišli, sa sna-
žíme vštepiť do krvi, aby boli rýchlejší, 
viac kontrolovali puk, naučili sa s ním 
manévrovať v  útočnej tretine súpera 
a zbytočne sa za ním nenaháňali. 

Víťaziť je zručnosť, ktorá sa dá nau-
čiť. Mužstvá sa učia vyhrávať a zbierať 
ponaučenia z prehier. Keď prehráte, asi 
nerobíte niečo dobre. Vtedy treba za-
siahnuť, spraviť niečo iné, možno nové. 
Nám sa to počas posledných mesiacov 
viackrát podarilo. Tím s víťazstvami ra-
zom rastie, viac si verí a hokej si užíva. 

OTO HAŠČÁK
bývalý útočník, hokejo-
vý skaut

O  atmosfére v  re-
prezentácii počú-

vam len pozitívne správy. Pri mužstve 
pôsobia ľudia, ktorí sú roky spätí s ho-
kejom. Či už to je Miroslav Šatan, Ján 
Lašák, Róbert Petrovický, Vlado Or-
szágh, zámorský kouč a ďalší. Konečne 
sa niečo naštartovalo. 

Zmena je obrovská, najmä čo sa 
týka herného systému. Všetci vedia, čo 
majú hrať. Prejav tímu je iný, ako po 
minulé roky. Hráme otvorenejší, útoč-
nejší hokej. Vývoj, ktorým sa uberáme, 
je správny. Treba si však uvedomiť, že 
sme len na začiatku. 

Už mnohokrát sa napísalo, že sme 
dlhé roky v  našom hokeji nič nerobili 
a žili len z minulosti. Generácia hráčov 
nám odišla, kvalita nových nie je taká, 
ako predtým. Keď budú disciplinovaní 
a  hrať podľa daného systému, môžu 
pomýšľať na lepšie umiestenia, hoci, 
asi nie hneď na medailu. 

Dôležité je, že situácia v  sloven-
skom hokeji sa upokojila. Spory ustu-
pujú a  začína sa pracovať. Kouč Craig 
Ramsay je nositeľom kvality mužstva. 
Kanaďan v NHL pôsobil dlhé roky, nič 

ho len tak nevyvedie z miery. Chlapci 
ho majú radi, je dobrý psychológ a uči-
teľ. Nemám mu čo vytknúť. Azda len 
požiadať hokejovú verejnosť, aby bola 
trpezlivá.

Po jednom nevydarenom zápase 
alebo turnaji sa nedá všetko odsúdiť. 
Ak nepostúpime hneď do štvrťfinále, 
nie je to signál, že nejdeme dobrým 
smerom. Len potrebujeme čas. 

Kedy a či sa vrátime na pozície ako 
z  minulosti, je otázne. Základ, ktorý 
by sme mali mať do A-tímu, hráčov 
z  osemnástky a  dvadsiatky nemáme. 
Ťažko povedať, či nám bude skok medzi 
elitu trvať tri, päť alebo sedem rokov. 

KRASOKORČUĽOVANIE
JOZEF BESTÄNDIG

prezident Sloven-
ského krasokorču-
liarskeho zväzu

Na ZOH sme mali 
väčšie zastúpenie ako v  minulosti. 
Sólistka Nicole Rajičová patrí medzi 
užšiu európsku špičku, potvrdila to 
aj na hrách, kde predviedla solídne 
dve jazdy. Tanečný pár Myslivečková, 
Csölley mal za sebou ťažkú sezónu, 
zranenie Lucie poznačilo jeho výkony 
na každej súťaži. Klobúk dole pred ňou, 
že súťažila napriek veľkým bolestiam. 
Postupom do voľného tanca splnili 
cieľ. S  výkonmi našich krasokorčulia-
rov v Pjongčangu sme preto spokojní.

Naši najlepší reprezentanti sa už 
dlhodobo pripravujú v zahraničí a nie 
doma, čo odzrkadľuje, kde sa naše kra-
sokorčuľovanie nachádza. Je otázka, či 
podmienky, ktoré im vieme ponúknuť 
na Slovensku, zodpovedajú požiadav-
kám na moderný tréning. 

Dnes to nie je len o počte odjazde-
ných hodín na ľade, ale aj o príprave na 
suchu. Výchova kvalitného krasokor-
čuliara je komplex mnohých premen-
ných. Zaspali sme dobu, zostali sme 
za vyspelým svetom niekoľko dekád 
pozadu. Naši tréneri sa nedostatočne 
vzdelávajú, ich prístup je často iba 
komerčný, kopírujú tréningové metódy 
minulého storočia. 

Krasokorčuľovanie na klubovej 
úrovni sa zmenilo na systém lepšie 
organizovaného verejného korču-

ANKETA

KRASOKORČULIARKA 
NICOLE RAJIČOVÁ 

NA OLYMPIÁDE 
NESKLAMALA
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ľovania na komerčnej báze, medzi 
klubmi v  jednom meste často prekvi-
tá nevraživosť, namiesto spájania síl 
a  trénerských poznatkov sa počet už 
i  tak nedostatočného počtu hodín na 
ľade nezmyselne delí medzi dva či viac 
klubov.

Ak sa chceme vrátiť do špičky, čaká 
nás veľa práce. Naša základňa je v po-
rovnaní s minulosťou síce početnejšia, 
ale tento pozitívny trend z  hľadiska 
kvantity sme zatiaľ nepretavili do 
kvality. Do budúcnosti potrebujeme 
predovšetkým zmeniť systém výchovy 
i myslenie našej krasokorčuliarskej ro-
diny. Musíme vyberať z detí tie najši-
kovnejšie a im venovať oveľa viac času 
ako doteraz. 

Rodičia i tréneri často dúfajú, že vy-
chovajú z dieťaťa kvalitného sólistu. Ak 
sa však sólokorčuliar výrazne nepreja-
ví v mladom veku, potom je zbytočné 
čakať, že bude dobrý v neskoršom. Ak 
má talent, prečo by nemohol jazdiť 
párové disciplíny, v  ktorých je väčšia 
šanca presadiť sa? Párovým súťažiam 
by sa korčuliari mali začať venovať už 
v 12 rokoch, nemôžeme čakať, kým do-
spejú. Ak budeme už dnes rozvíjať pá-
rové disciplíny a  zároveň sa poriadne 
venovať aj najlepším sólistom, nič nám 
nebráni v  tom, aby sme o osem rokov 
na ZOH mali zastúpenie vo všetkých 
kategóriách.

ZJAZDOVÉ LYŽOVANIE
TIMOTEJ ZUZULA

tréner Veroniky 
Velez Zuzulovej

Na olympiáde sme 
očakávali výborný 
výsledok od  Petry Vlhovej. Najmä na 
začiatku sezóny sa objavili indície, že 
by mohla v  slalome bojovať aj o  me-
dailu. Napokon dosiahla pekný úspech 
v inej disciplíne – skončila piata v su-
perkombinácii. 

Slovenské zjazdové lyžovanie však 
upadá a  niečo v  ňom treba zmeniť. 
Keď chceme robiť tento šport na špič-
kovej úrovni, potrebujeme mať na to 
patričné podmienky. Nehovorím len 
o  finančných prostriedkoch, ale v  pr-
vom rade o tom, aby mládež mala kde 
trénovať. V  súčasnosti u  nás zjazdári 
nemajú žiadny „vlastný“ kopec, takže  
mladým generáciám sa ťažko pripra-
vuje na lyžiarsku budúcnosť.

VŠC Dukla Banská Bystrica dalo 
mne a  mojej dcére Veronike mandát 
osloviť ministra obrany s  cieľom 
utvoriť národné lyžiarske centrum 
v  Jasnej, najlepšom lyžiarskom stre-
disku na Slovensku. Podľa mňa to vô-
bec nie je až také náročné, ale veľmi 

potrebné. Kým nebudeme mať svoje 
„ihrisko“, ťažko môžeme očakávať 
výsledky.

 Vo väčšine slovenských stredísk tré-
nujú pretekári každé ráno od siedmej 
do deviatej. O siedmej býva ešte v zime 
často tma a  o  deviatej už prichádza-
jú rekreační lyžiari, ktorí si zaplatia 
lístok. Vtedy už nie je možné trénovať. 
Ohrozovalo by to zdravie všetkých. Je 
nutné mať niekde paralelnú zjazdov-
ku. Viem si predstaviť aj konkrétne 
miesto, kde by to v Jasnej mohlo byť. Je 
tam dostatočne široký kopec s dobrou 
nadmorskou výškou.

Treba povedať, že jedna zjazdovka 
všetko nevyrieši, lebo bude mať len 
jeden profil a preteky sa konajú na rôz-
nych tratiach. Treba však nejako začať. 
Bol by to aspoň základ, potrebné mini-
mum, aby sme mohli byť v budúcnosti 
úspešní. Keď to začneme teraz budo-
vať, prvé systémové výsledky sa môžu 
dostaviť o šesť až osem rokov.

Zjazdovka by na jednej strane slúži-
la na dobrý tréning pre slovenských ly-
žiarov, najmä mladej generácie, ale tiež 
by slúžila aj na výchovu lyžiarskych pe-
dagógov. V súčasnosti to považujem za 
najlepší a prioritný systémový krok do 
budúcnosti. Dúfam, že bude mať pod-
poru na ministerstve obrany i školstva, 
ktoré zodpovedá za šport. Verím, že aj 
SOV podporí našu myšlienku.

ANKETA

PETRA VLHOVÁ S ADAMOM ŽAMPOM.
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TOMÁŠ ŽAMPA

tréner Adama a Andrea-
sa Žampovcov

S  účinkovaním 
svojich synov Ada-
ma a Andreasa na ZOH som spokojný, 
hoci výsledkovo mohli dosiahnuť viac. 
V alpskej kombinácii mal Adam smolu, 
keďže pri zjazde bol silný vietor. V sla-
lomovej časti zajazdil ôsmy najrýchlejší 
čas a poskočil na 22. miesto. V špeciál-
nom slalome mal výbornú východiskovú 
pozíciu, ale veľká chyba v druhom kole 
ho stála veľa času a  skončil až na 24. 
priečke. Andreas mal výborne rozbeh-
nutý obrovský slalom. Po prvých dvoch 
medzičasoch v druhom kole to vyzeralo 
na vynikajúce umiestenie v  najlepšej 
desiatke. V poslednej tretine trate však 
spravil chybu a preteky nedokončil. 

Verím, že odborná športová verejnosť 
na Slovensku začne už teraz pracovať na 
príprave športovcov na ďalšie ZOH 2022 
v Pekingu. Máme kvalitných pretekárov, 
ale aktuálne im chýba lepšia finančná 
podpora a zázemie.

Prezident SOV Anton Siekel výstižne 
pomenoval jeden z hlavných problémov 
slovenského športu – po hrách v Pjong-
čangu sa končí éra podporovania špor-
tovcov rodinami.

Po ZOH v Soči sme si mysleli, že v na-
šom športe dôjde k  pozitívnej zmene. 
Bohužiaľ, neutíchajúce konflikty medzi 
športovcami a Slovenskou lyžiarskou aso-
ciáciou sa každou sezónou vyhrocovali, 
namiesto toho, aby sa spoločne hľadal 
komplexný systém vedúci k podpore ta-
lentovaných športovcov.

Bez podpory štátu a  jednotlivých 
organizácií, ktoré sú na to určené, to 
z  dlhodobého hľadiska jednoducho nej-

de. Každá sezóna je náročná a  pravdu 
povediac, nikdy dopredu nevieme, či nie 
je posledná. V  marci skončíme sezónu 
a  v  apríli už naplno plánujeme ďalšiu - 
finančne, časovo aj logisticky, keďže sa 
začína 1. mája.

 V súčasnosti sa aspoň začala komuni-
kácia so SLA o príprave novej sezóny. Už 
to je pokrok.

SÁNKOVANIE
JOZEF ŠKVAREK

predseda Slovenského 
sánkarského zväzu

Z  pohľadu výsledkov sme mali v  Pjon-
gčangu vyššie ambície. Jozef Ninis mal 
skvelé výsledky posledné dva týždne 
pred ZOH. Po prvej jazde bol na 7. mies-
te, čo naznačuje, že môžeme bojovať 
s najlepšími. Škoda chyby v druhej jaz-
de, pretože verím, že by to bol dotiahol 
k  najlepšiemu historickému výsledku 
slovenského sánkara na ZOH. Z  tohto 
pohľadu sa náročná práca rozplynula 
v desatinke sekundy.  Šimoňák mal tiež 
kolíziu, čo ovplyvnilo možnosť lepšieho 
výsledku, ale je to veľký talent a napre-
duje veľmi výrazne a rýchlo. Vekom ešte 
juniorka Šimoňáková odjazdila veľmi 
pekné jazdy. Potrebuje dozrieť, dokázať 
riskovať na maximálnej hranici a  mať 
kvalitnejšie sane. Dvojica Solčanský, 
Stuchlák odjazdila pekné jazdy, ale má 
rezervy v maximálnom riziku, absolútne 
ideálnej stope a v lepšom materiáli.  

Rezervy máme v  technickej vyba-
venosti. Potrebujeme lepšie sane, ich 
vývoj špičkové krajiny utajujú. Ak by 
sme sa posunuli v  tejto oblasti, vidím 
šance našich športovcov na vzostup 
veľmi reálne. V  juniorskej kategórii 
máme výrazné talenty.

Samozrejme, chýba nám aj vlastná 
dráha. Jej absencia sa dá suplovať vy-
užívaním dráh v  susedných krajinách 
– samozrejme, za predpokladu dostat-
ku financií na športovú činnosť zvä-
zu. Dúfam, že sa presadia inovatívne 
projekty a  väčšia športová kooperácia 
medzi krajinami. Viem si predstaviť 
rôzne európske multišportové projekty 
postavene na recipročnom základe.

 Verím, že budeme mať kvalitnejšie 
sane, viac tréningu na dráhach a nepo-
chybujem, že sánkari na ZOH v Pekin-
gu budú – a budú aj úspešní. I

SLOVENSKÁ DVOJICA MAREK SOLČANSKÝ, KAROL STUCHLÁK V ĽADOVOM KORYTE 
V PJONGČANGU.

ANKETA
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a slávnosť v  bratislav-
skom hoteli NH Gate One 
19. decembra 2017, čiže 
presne 25 rokov po „zro-
de“ SOV, prišlo dovedna 
18 z  celkového počtu 26 
medailistov v  ére štátnej 
samostatnosti SR, aj ďalší 
štyria ešte z federálnej éry. 
Klenoty nášho športu...

25 OLYMPIJSKÝCH ROKOV: 
ÚSPECH, AJ ZÁVÄZOK
Prostredníctvom videozáznamu pred-
niesli svoje zdravice na diaľku aj prezident 

Medzinárodného olympijského výboru 
Thomas Bach a  prezident Európskych 
olympijských výborov Janez Kocijančič. 
Bach označil SOV za veľmi dôležitú súčasť 
medzinárodného olympijského hnutia. 
Vyzdvihol, že na Slovensku, v malej kra-
jine, sa podarilo vychovať množstvo špič-
kových športovcov.

Prezident SOV Anton Siekel, ktorý do 
najvyššej funkcie v  našom olympijskom 
hnutí nastúpil 26. novembra 2016, cíti 
veľkú zodpovednosť voči celému olympij-
skému hnutiu. „Dvadsaťpäťročná história 
SOV je popretkávaná úspešnými športo-
vými príbehmi. To, čo ľudia spätí s  SOV 

za 25 rokov dokázali, vzbudzuje úctu, no 
zároveň je to aj záväzok, aby bol SOV aj 
naďalej rešpektovaná a  dôveryhodná in-
štitúcia,“ povedal.

To, čo predchádzalo ustanoveniu SOV, 
priblížila čestná členka SOV Mária Mrač-
nová. Od roku 1990 viedla Olympijskú 
spoločnosť Slovenska, ktorá vybudovaním 
základných štruktúr pripravila pevné zák-
lady pre neskorší rýchly rozbeh SOV.

Historicky prvý predseda SOV Vladimír 
Černušák mesiac pred jubileom SOV oslá-
vil už 96. narodeniny a na slávnosti chý-
bal. Vďaka archívu RTVS však prehovoril 
k približne 160 účastníkom slávnostného 

25 ROKOV SOV TEXT: ĽUBOMÍR SOUČEK  FOTO: JÁN SÚKUP, JÁN KUCHTA

Slovenský olympijský výbor bol ustanovený 19. decembra 1992, teda ešte niekoľko dní pred vznikom samostatnej Slovenskej 
republiky. Oslavy svojej štvrťstororočnice poňal ako oslavu našich olympijských medailistov.

N

SOV OSLÁVIL 19. DECEMBRA ŠTVRŤSTOROČNICU, NA POČESŤ NAŠICH 

OLYMPIJSKÝCH MEDAILISTOV Z ÉRY SAMOSTATNOSTI VYDAL KNIHU

MOMENTKA 
Z KRSTU 
KNIHY. MEDZI 
OLYMPIJSKÝMI 
VÍŤAZMI (ZĽAVA) 
MICHALOM 
MARTIKÁNOM, 
PETROM 
ŠKANTÁROM, 
ELENOU KALISKOU, 
LADISLAVOM 
ŠKANTÁROM 
A MATEJOM TÓTHOM 
AUTORI KNIHY 
„NAŠI OLYMPIJSKÍ 
VELIKÁNI 
ŠTVRŤSTOROČIA“ 
JÁN SÚKUP 
A ĽUBOMÍR 
SOUČEK .

OSLAVA JUBILEA BOLA
OSLAVOU MEDAILISTOV
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zhromaždenia vo videozázname presne 
spred štvrťstoročia. A  pridal aj čerstvý 
videopozdrav: „Nech sa vám naďalej darí, 
aby boli športovci a ľudia spokojní.“ Bol to 
profesorov posledný odkaz, 15. januára 
tohto roku sa odobral na večnosť...

Zhruba dve tretiny uplynulého štvrť-
storočia – dovedna rovných 17 rokov 
- pôsobil na čele SOV František Chmelár. 
„Dôležitý bol november 1989, vďaka tomu 
môžeme dnes oslavovať. Nebyť novembra, 
nebola by zrejme ani samostatná Sloven-
ská republika, a teda ani SOV,“ pripome-
nul a  smerom do súčasnosti povedal: 
„Máme množstvo skvelých športovcov, 
ktorí dokazujú, že aj Slováci môžu byť 
najlepší na svete. Musíme iniciovať deti, 
rodičov, učiteľov, aby sa venovali športu 
a celkový život bude kvalitnejší.“ 

KRST KNIHY NAŠI OLYMPIJSKÍ 
VELIKÁNI ŠTVRŤSTOROČIA
SOV poňal oslavu svojho 25-ročného ju-
bilea predovšetkým ako oslavu športovcov, 
našich medailistov z  éry samostatnosti 
Slovenskej republiky. Práve týmto výni-
močným športovcom je venovaná kniha 
autorov Ľubomíra Součka (text) a  Jána 
Súkupa (fotografie), ktorú s názvom „Naši 
olympijskí velikáni štvrťstoročia“ vy-
dal SOV. Kniha obsahuje stručné profily 
všetkých 26 slovenských olympijských 
medailistov „a  stručné príbehy ich 33 
hrdinských medailových vzletov“ (ako sa 
píše v jej podtitule). Do života ju symbo-
lickým poklopkaním zlatými medailami 
po jej obale uviedli Michal Martikán, Ele-

na Kaliská, Ladislav Škantár, Peter Škantár 
a Matej Tóth.

„Cez takéto osobnosti, ktoré sú vzor-
mi pre mládež, sa najlepšie dajú šíriť 
olympijské myšlienky a ideály. Publikácia 
približuje silné a  emotívne príbehy ich 
medailových vzletov na najväčšom špor-
tovom podujatí na svete,“ povedal autor 
textov v knihe Ľubomír Souček.

Nielen medailisti, ale aj všetci prítomní 
si mohli oživiť veľké emócie za uplynulých 
24 rokov prostredníctvom unikátnej vide-
okompilácie „Slovenské olympijské vr-
choly“, ktorú pre SOV vyrobil celosvetový 
digitálny Olympic Channel. Toto pôsobivé 
video v  skratke zachytáva zisk všetkých 
33 olympijských medailí samostatného 
Slovenska do dátumu osláv (tri februárové 
Kuzminovej pochopiteľne ešte chýbali).

DARČEK PRE MÚZEUM
Hoci slávnosť bola venovaná predovšet-
kým jubileu SOV, rezonoval na nej aj kus 
našej dávnejšej olympijskej histórie, spo-
jenej s  československou érou. Veď v  ok-
tóbri si pripomenieme 100. výročie vzniku 
Československej republiky. Vznik ČSR bol 
veľký míľnik, ktorý z dlhodobého pohľadu 
veľmi významne pozitívne ovplyvnil roz-
voj slovenského športu.

Rozlúčkové vystúpenie čs. olympijskej 
výpravy sa odohralo na OH 1992 v  Bar-
celone. A práve k tejto symbolickej „roz-
lúčke“ pod piatimi kruhmi dvoch národov, 
ktoré majú k sebe bližšie ako ktorékoľvek 
iné dva na svete, sa viazala jedna silná 
chvíľa. Na vlaňajšom septembrovom sve-

tovom výmennom stretnutí zberateľov 
olympijských a  športových memorabílií 
v Bratislave vydražil prezident SOV Anton 
Siekel pochodeň z  OH v  Barcelone. Na 
slávnosti ju ako osobný dar do zbierok 
múzea odovzdal riaditeľke SOV – Sloven-
ského olympijského a športového múzea 
Zdenke Letenayovej.

MEDZINÁRODNÝ DIEL OSLÁV V SEPTEMBRI
Ďalší diel osláv štvrťstoročnice SOV, ten-
toraz aj s medzinárodnou dimenziou, sa 
odohrá v  sobotu 22. septembra v  novej 
budove Slovenského národného divadla 
v  Bratislave. Len o  dva dni neskôr totiž 
uplynie presne 25 rokov od uznania SOV 
za Národný olympijský výbor Slovenskej 
republiky na zasadnutí MOV v  Monte 
Carle. Od 24. 9. 1993 je SOV plnoprávnym 
členom svetovej olympijskej rodiny. I

25 ROKOV SOV

POHROMADE 18 Z 26 NAŠICH OLYMPIJSKÝCH MEDAILISTOV V ÉRE SAMOSTATNOSTI. ZĽAVA MICHAL MARTIKÁN, PETER ŠKANTÁR, TIBOR LINKA, 
MARTINA MORAVCOVÁ, ELENA KALISKÁ, DANKA BARTEKOVÁ, LADISLAV ŠKANTÁR, ZUZANA REHÁK ŠTEFEČEKOVÁ, MATEJ TÓTH, PAVOL HURAJT, 
MATEJ BEŇUŠ, JURAJ MINČÍK, JOZEF GÖNCI, JOZEF KRNÁČ, SLAVOMÍR KŇAZOVICKÝ, JURAJ TARR, JURAJ BAČA A ERIK VLČEK.

DAR PREZIDENTA SOV NÁŠMU OLYMPIJSKÉMU 
A ŠPORTOVÉMU MÚZEU – POCHODEŇ OH 1992 
V BARCELONE – PREVZALA RIADITEĽKA 
MÚZEA ZDENKA LETENAYOVÁ.
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ďaka takýmto ener-
gickým ľuďom môže 
poznanie aj precítenie 
presiaknuť do nových 
letokruhov. V  olym-
pijskom hnutí na Slo-
vensku sú takých ľudí, 
zdanlivo neviditeľných, 
desiatky. Dobrovoľníkov 
v  olympijských kluboch, 
komisiách i  zložkách 
SOV a pri realizácii  pro-
jektov SOV – predovšet-
kým tých, ktoré sa viažu 

k  rozvoju olympizmu. Prakticky celá 
táto bohumilá a  prospešná činnosť 
stojí na dobrovoľníkoch. Žiaľ, ich veko-
vý priemer je vysoký...

Emócie šťastia a  radosti, naplnené 
pocitmi hrdosti, stúpajúci adrenalín – 
to všetko prežívajú vrcholoví športovci 
a  im blízki v  prípade výnimočných 
úspechov. Podobné zážitky, aj keď „len“ 
v osobnom prežívaní sa učia spoznávať 
aj tí, ktorí sa len zoznamujú s  ideami 
a poslaním olympijských ideálov.

Ivana Motolíková je nielen funkcionár-
ka, ale aj bývalá vrcholová športovkyňa 

Vrstvenie letokruhov v našich 
životoch prináša viac poznania aj 
precítenia. Miestami však aj viac 
únavy. Vtedy je dôležité stretnúť ľudí, 
ktorí majú energie za tri lokomotívy. 
Taká je aj riaditeľka oddelenia 
olympizmu SOV Ivana Motolíková. V

ROZVOJ OLYMPIZMU TEXT: STANO ŠČEPÁN  FOTO: JÁN SÚKUP, JURAJ BOBULA, ARCHÍV SOV

NIELEN OLYMPIÁDAMI JE SOV ŽIVÝ, ALEBO – 
O OLYMPIJSKÝCH AKTIVITÁCH, PROJEKTOCH A VÍZIÁCH

ROZVOJ OLYMPIZMU 
STOJÍ NA DOBROVOĽNÍKOCH
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– historicky najúspešnejšia slovenská 
moderná gymnastka. Na SOV pôsobí 
už desiaty rok a  práve ona má „pod 
palcom“ zastrešenie množstva aktivít 
v rámci rozvoja olympizmu.

HÝB SA, UČ SA, OBJAVUJ
Slovenský olympijský výbor zastrešuje 
mnohé podujatia a projekty, ktoré pro-
pagujú, približujú a  inšpirujú k  olym-
pizmu. „Jeho rozvoj členíme u nás do 
troch základných pilierov v  duchu 
motta: Hýb sa, uč sa, objavuj,“ vťahuje 
nás do „predsália“ olympijského hnu-
tia na Slovensku riaditeľka oddelenia 
olympizmu SOV.

Olympijských aktivít je podstatne 
viac, ako sme očakávali, resp. viac, 
ako si bežná populácia uvedomuje. 
„Čiastočne to súvisí s  tým, že v  mi-
nulosti každý z  našich projektov na 
rozvoj a podporu olympizmu mal svoje 
logo, pôsobil pre verejnosť autonómne 
a  hoci ho ľudia vnímali, málokedy ho 
spájali priamo so SOV.“

V  rukách držíme štatistické údaje, 
počty hodín, zapájajúcich sa ľudí, pre-
hľady činnosti 21 regionálnych olym-
pijských klubov, pôsobiacich v rôznych 
kútoch Slovenska... Za niekoľko minút 
sa v číslach ľahko stratíte. Nestráca sa 
však hodnota, ktorá je strohou fakto-
grafiou nemerateľná, no súčasne vzbu-
dzuje rešpekt. Rešpekt voči zanieteniu 

stoviek ľudí k  olympijskému hnutiu. 
V rôznych podobách a pre rôzne veko-
vé kategórie.

Skúsime? Pýtame sa s  bezradnos-
ťou Popolušky, ktorá má pred sebou 
pomiešané kôpky zrniečok obrovskej 
mozaiky. Úsmev na tvári Ivany Moto-
líkovej je odzbrojujúci a rýchla kaskáda 
vysvetľujúcich slov otvára brány do 
zázemia, v ktorom pulzujú rôzne vari-
ácie olympijských aktivít. „V  princípe 
ich rozdeľujeme na aktivity pohybové, 
vzdelávacie a poznávacie.“

Len na okamih skúšame uhádnuť, 
ktoré sú dôležitejšie. V duchu olympij-
ských ideálov a  kalokagatie nemáme 
nárok. Všetky. „K  pohybovým patrí 
napríklad Beh Olympijského dňa, Vy-
kročte za zdravím alebo Olympijské 
festivaly detí a  mládeže, ktoré sme 
organizovali desať rokov. Vlani sa do 
festivalov zapojilo 358 škôl (z  toho 
154 materských) a takmer 28-tisíc detí, 
žiakov a študentov. Aktuálne im hovo-
ríme olympijské aktivity na školách.“

OLYMPIJSKÝ DEŇ JE PILOTNÝ 
PROJEKT ROKA
Momentálne sa SOV orientuje najmä 
na Olympijský deň – v tomto roku je to 
pilotný projekt SOV. Ide o  celosvetové 
podujatie na počesť 23. júna 1894, keď 
bol založený Medzinárodný olympijský 
výbor a rozhodlo sa o obnovení antických 

olympijských hier. Oslavuje sa už od roku 
1948, posledných 31 rokov aj množstvom 
akcií po celom svete, medzi ktorými do-
minuje Beh Olympijského dňa.

Najširšie zázemie má Olympijský 
deň u nás v školách. Postupne si však 
získava tradíciu aj v  rámci podujatí, 
ktoré zastrešujú regionálne olympij-
ské kluby, prípadne spoluorganizujú 
samosprávy. Od roku 2005 až do vla-
ňajška sa do rozmanitých pohybových 
aktívít v  rámci Olympijského dňa na 
Slovensku zapojilo spolu 512 831 ľudí, 
vlani 31 356 účastníkov všetkých veko-
vých kategórií v 67 mestách a obciach. 
Pekné čísla, no potenciál aj ambície 
v rámci SOV sú ešte vyššie. 

„Pomohla by nám spolupráca so 
samosprávnymi krajmi, pretože tie 
majú finančné prostriedky na rozvoj 
športu v  regióne. Chápeme, že musia 
podporovať aj lokálne malé podujatia. 
Ale spojením so silnou značkou SOV, 
podpísaním dohôd o spolupráci medzi 
SOV a každým samosprávnym krajom, 
by sme mohli niektoré aktivity zjed-
notiť a docieliť, aby verejnosť vnímala 
Olympijský deň ako jeden ťažiskový 
projekt, aby organizovanie športových 
masových aktivít nebolo roztrieštené.“

Idealistická predstava? Možno. 
Počet rôznych výziev a  programov na 
rekreačné športovanie sa neustále roz-
širuje. No životaschopnosť projektov, 

ROZVOJ OLYMPIZMU

SOV ZASTREŠUJE 
MNOHÉ PODUJATIA 
A PROJEKTY, KTORÉ 
PROPAGUJÚ, 
PRIBLIŽUJÚ 
A INŠPIRUJÚ 
K OLYMPIZMU.

TRADIČNOU AKTIVITOU SOV V PREDOŠLÝCH 
ROKOCH BOL MEDZINÁRODNÝ OLYMPIJSKÝ 
TÁBOR MLÁDEŽE VO VYSOKÝCH TATRÁCH. 
NA FOTOGRAFII ÚČASTNÍCI PRED 
RAINEROVOU CHATOU.
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ako je Olympijský deň, predstavuje 
silný argument, aby „rástol“ po celom 
Slovensku. 

Na akciách v  rámci Olympijského 
dňa sa môžu používať olympijské 
kruhy – bez toho, aby sa porušovala 
ochrana olympijskej symboliky. Je to 
jedinečná príležitosť, ako sa inšpirovať 
a  následne prihlásiť k  olympijským 
myšlienkam.

ZA ZDRAVÍM AJ V SENIORSKOM VEKU
Program olympijských aktivít SOV je, 
pochopiteľne, podstatne bohatší. Čoraz 
úspešnejší je projekt „Vykročte za zdra-
vím“, založený na tom, aby sa seniorky, 
ale už aj seniori viac hýbali. „Pred sied-
mimi rokmi sme zareagovali na výzvu 
Európskej komisie o  zapojení sa do 
populárnych aktivít – nordic walkingu. 
Oslovili sme prezidentku Slovenskej 
asociácie Nordic Walking na Slovensku 
Luciu Okoličányovú a  rozbehli sme aj 
aktivity pre naše maminy,“ spomína 
Ivana Motolíková. Jedným dychom do-
dáva: „Máme už množstvo fitnescen-

tier, jogínskych klubov, posilňovní, kam 
však väčšinou chodia mladé baby. Ženy 
po päťdesiatke až šesťdesiatke si tam 
cestu už zväčša nenájdu. Trochu pôsobí 
ostych, čiastočne aj zameranie lektorov. 
Tí sa nevenujú dostatočne ženám, ktoré 
my voláme seniorky.“

Do projektu „Vykročte za zdravím“ 
sa vlani prihlásili olympijské kluby 
z  13 miest Slovenska. Cvičí sa v  nich 
celoročne. Za niekoľko rokov sa do pro-
jektu zapojilo viac než 1200 žien, ale aj 
muži. Vlani cvičilo pravidelne 350 se-
niorov. Málo? Záleží od uhla pohľadu. 
SOV vyčleňuje na projekt 25-tisíc eur 
ročne. Či už z prostriedkov Olympijskej 
solidarity MOV alebo z  dotácií Minis-
terstva školstva, vedy, výskumu a špor-
tu SR. „Skupiny cvičiacich seniorov 
môžu príspevky použiť na prenájom 
priestorov alebo na prispievanie na 
mzdy lektorkám.“

Súčasťou projektu sú celoslovenské 
semináre, ktoré SOV organizuje viackrát 
ročne. Najskôr mali motivovať najaktív-
nejšie seniorky, no keďže takmer všetky 

cvičia celoročne pravidelne, každý klub 
na seminár posiela štyri až šesť cvičeniek 
a  lektoriek, ktoré následne odovzdávajú 
svoje poznatky a  skúsenosti. „Spolu-
pracujeme aj s  Jednotou dôchodcov na 
Slovensku. Regionálne kluby si vzájomne 
pomáhajú pri organizovaní ďalších aktivít 
a súťaží.“ 

POZNÁVANIE A INŠPIRÁCIA
Druhou výraznou skupinou olympij-
ských aktivít SOV sú súťaže vedomost-
ného alebo umeleckého charakteru. 
Vedomostné pripravujú členovia Slo-
venskej olympijskej akadémie. V minu-
losti zúčastnené školy vysielali na súťaž 
trojčlenné družstvá. Viac žiakov sa však 
môže zapájať do online verzie súťaže, 
ktorá sa realizuje v posledných rokoch. 
Možno sa vedomosti pri tejto forme ne-
ukladajú hlboko v pamäti, no zapája sa 
oveľa viac detí. V každej triede môže byť 
viac družstiev. V  predošlých rokoch sa 
najúspešnejší účastníci mohli zúčastniť 
na medzinárodnom olympijskom tábo-
re mládeže vo Vysokých Tatrách.

ROZVOJ OLYMPIZMU

DO PROJEKTU 
„VYKROČTE 
ZA ZDRAVÍM“ 
SA VLANI 
PRIHLÁSILI 
OLYMPIJSKÉ 
KLUBY 
Z 13 MIEST 
SLOVENSKA.

K OH 2016 V RIU DE JANEIRO 
USPORIADAL SOV 
CELOSLOVENSKÚ 
OLYMPIJSKÚ ŠTAFETU, 
DO KTOREJ SA ZAPOJILI 
VŠETKY OLYMPIJSKÉ KLUBY. 
NA BRATISLAVSKÉ FINÁLE 
PRINIESOL OLYMPIJSKÝ 
OHEŇ MICHAL MARTIKÁN.
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AUDIOVIZUÁLNE VÝCHOVNO-
VZDELÁVACIE PREDSTAVENIE SOV 
„DOTKNI SA HVIEZD“, URČENÉ PRE 
ŽIAKOV ZŠ VO VEKU 8 – 10 ROKOV, MÁ 
ZA CIEĽ PREDSTAVIŤ IM OLYMPIJSKÉ 
SYMBOLY A MYŠLIENKY, PREZENTOVAŤ 
RÔZNE ŠPORTY, ZOZNÁMIŤ ICH S 
ATMOSFÉROU OLYMPIJSKÝCH HIER, 
UČIŤ ICH SPRÁVANIU V DUCHU FAIR 
PLAY A STRETNÚŤ SA SO ŠPORTOVÝMI 
VZORMI – OLYMPIONIKMI

Úspešnú tradíciu majú umelecké 
súťaže. Výtvarná, literárna, aj fotogra-
fická. Každý rok s  inou témou. Vlani 
bola téma výtvarnej súťaže „Olympij-
ský oheň v nás“. Zapojilo sa 1770 detí. 
V tomto roku je téma výtvarnej súťaže 
„Ja a môj olympijský sen“ a  literárnej 
„Výnimočnosť, priateľstvo, rešpekt“. 
Rôznorodosť vekových kategórií po-
skytuje priestor všetkým, veď olympiz-
mus a šport spájajú generácie.

„Od OH 2012 sme literárnu súťaž 
robili aj formou posielania olympij-
ských pohľadníc. Deti písali odkazy 
našim olympionikom, ktoré sme im 
odniesli priamo do olympijskej dediny. 
A  samotní olympionici vyberajú naj-
vydarenejšie, či najvtipnejšie odkazy. 
Pred ZOH v Pjongčangu sme distribuo-
vali 22-tisíc pohľadníc.“ Skutočne milo 
zapôsobilo, keď úspešná Nasťa Kuzmi-
nová vytiahla v  Slovenskom dome 
v  Pjongčangu po svojich medailových 
štartoch práve takéto povzbudzujúce 
pohľadnice a čítala ich novinárom.

ZMENA FILOZOFIE
V  snahe o  intenzívnejšie vnímanie 

aktivít ako uceleného projektu s  pro-
pagáciou olympijských myšlienok po 
celom Slovensku, aj o  osvojovanie si 
rešpektovania všeobecných základ-
ných etických princípov, SOV v tomto 

roku olympijské aktivity koncentruje 
najmä do dvoch mesiacov – máj a jún. 
V  tomto období sa realizujú nielen 
„klasické“ oslavy Olympijského dňa 
v rôznych mestách Slovenska (i v rám-
ci mládežníckeho tábora v  Hoteli 
Lomnistá v  Jasenii pri Podbrezovej), 
ale aj výtvarná, vedomostná aj lite-
rárna súťaž SOV, či seminár k projektu 
„Vykročte za zdravím“ vo Vysokých 
Tatrách. Hlavný je jún 2018, ktorý má 
prívlastok Mesiac olympijských aktivít.

„Došli sme k  potrebe zmene filo-
zofie, pretože v  predošlých rokoch 
sme paralelne organizovali viacero 
projektov – Olympijský deň, Olympij-
ské festivaly Slovenska, Olympijský 
odznak všestrannosti (OLOV), ktoré 
sa obsahovo dosť prekrývali a pre pe-
dagógov a verejnosť boli neprehľadné. 
OLOV bol navyše aj administratívne 
náročný,“ vysvetľuje Ivana Motolíková.

KLUBY, FAIR PLAY, AKADÉMIA 
A PERCENTUÁLNY RÉBUS
V  kategórii poznávacích olympijských 
aktivít SOV má úspech interaktívne 
audiovizuálne 60-minútové predstave-
nie Dotkni sa hviezd, ktoré sa realizuje 
už niekoľko rokov. Je určené pre deti 
prvého stupňa základných škôl. V tom-
to roku SOV plánuje usporiadanie 
predstavenia v  dvoch mestách, iným 

záujemcom o projekt ponúka jeho ob-
sahovú garanciu.

V tejto oblasti môžu pomôcť aktivity 
regionálnych olympijských klubov. Je ich 
21, samozrejme, nie sú všetky rovnako 
aktívne. „Každý si myslí, že sú v  nich 
len bývalí olympionici, no nie je to tak. 
Máme v nich aj nadšencov, napríklad pe-
dagógov, prípadne športovcov, ktorí ne-
súťažili na olympiáde. Naopak, hádam až 
99 percent bývalých olympionikov tvorí 
klub vo Vysokých Tatrách. V  žiadnom 
však nepracujú profesionálni zamest-
nanci. Len dobrovoľníci a nadšenci.“

OLYMPIJSKÝ DEŇ 
AJ MOTIVUJE

V rámci osláv celosvetového 
Olympijského dňa nejde 
len o súťažné športové 

aktivity, ale aj o rôzne motivačné. 
„Napríklad vystúp z autobusu 
o dve zastávky skôr a prejdi ich 
pešo. Alebo nepoužívaj v ten deň 
výťah a chodievaj po schodoch. 
A nemusí ísť ani o pohybové 
aktivity, ale aj o umelecké, 
vedomostné, environmentálne, 
prípadne iné zábavno-
spoločenské aktivity. S cieľom 
prežiť Olympijský deň aktívne,“ 
vysvetľuje Ivana Motolíková.
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Logické vysvetlenie rôznorodej mie-
ry aktívnosti. Stále však platí tvrdenie 
z  čias ich zakladania, že olympijské 
kluby sú predĺžené ruky SOV. Mnohé 
propozície,  metodické pokyny, mo-
tivačné aktivity SOV smerujú cez ne. 
Vrátane finančnej podpory na projekty 
a akcie, do ktorých sa zapájajú. 

Aj vďaka predsedníčke, trojnásobnej 
olympioničke v šerme Kataríne Ráczo-
vej, má SOV silný Klub fair play. „Na 
besedách deťom prízvukujem, že naj-
horší pocit, aký v športe poznám, je, keď 
viete, že ste mohli dosiahnuť viac, no 
premárnite šancu. Mne sa to prihodilo 
na olympiáde v  Montreale 1976.  Ne-
mala som hlavu ani srdce na správnom 
mieste. Bola som nešťastne zaľúbená – 
a odrazilo sa to aj na mojom výkone,“ 
priznala v jednom z rozhovorov.

Dnes však má hlavu aj srdce na 
správnom mieste a  klub každoročne 
zbiera podklady a  udeľuje ceny fair 
play v kontexte pozitívnych príkladov, 
ktoré majú poslúžiť pri propagácii 
a  šírení základných etických pravidiel 
športu. A aby sme nezabudli. Členovia 
klubu nechodia na besedy len k deťom 

a školákom, ale napríklad aj na Univer-
zitu tretieho veku... 

Slovenská olympijská akadémia 
(SOA) zastrešuje akademickú obec. 
Pomáha najmä po odbornej stránke 
pri popularizácii olympizmu. V  rámci 
vzdelávacích programov SOV v  spo-
lupráci so SOA vydáva aj množstvo 
edukačných pomôcok pre školy. 
V tomto roku napríklad novú reedíciu 
olympijských plagátov, alebo publiká-
cie Jána Grexu „Míľniky slovenského 
športu“ a „Olympijské príbehy“.

Chvíľu ešte skloňujeme poslanie 
a  prínos komisií SOV, snahu o  väčšie 
zaangažovanie žien aj perspektívy 
ďalšieho smerovania olympijských ak-
tivít, keď sa vrátime k podstate. Koľko 
percent činnosti a  programu má SOV 
venovať zabezpečovaniu vrcholového 
športu, olympionikov, ktorí reprezen-
tujú Slovensko a  koľko percent olym-
pijským aktivitám, ktoré by mali mať 
celospoločenský preventívno-zdra-
votný aj popularizačno-motivačný 
prínos? 50 na 50? Či 20 na 80? To je 
vážna diskusia. Vec vízie, možností aj 
celkového smerovania SOV...

ROZVOJ OLYMPIZMU

VIETE, ŽE...
...  rokoch 2012 a 2016 v  rámci Olym-

pijského dňa vyvrcholila celoslo-
venská olympijská štafeta k  OH 
v Londýne, resp. v Riu de Janeiro, na 
ktorej sa zúčastnili desaťtisíce ľudí?

...  keď pred OH  v  Riu de Janeiro 
v rámci literárnej súťaže SOV Olym-
pijské pohľadnice Rio 2016 mohli 
deti posielať pozdravy našim olym-
pionikom, zaslali dovedna 90 kíl 
papierových pohľadníc, plus 1668 
elektronických?

...  audiovizuálne výchovno-vzdelá-
vacie predstavenie SOV „Dotkni 
sa hviezd“, určené pre žiakov ZŠ 
vo veku 8 – 10 rokov, má za cieľ 
predstaviť im olympijské symboly 
a  myšlienky, prezentovať rôzne 
športy, zoznámiť ich s atmosférou 
olympijských hier, učiť ich správa-
niu v duchu fair play a stretnúť sa so 
športovými vzormi – olympionikmi?

...  projekt SOV „Vykročte za zdravím“ 
odštartoval v Bratislave v roku 2013, 
postupne nadobudol celoslovenský 
charakter a zapojila sa doň aj Jed-
nota dôchodcov na Slovensku?

...  rada olympizmu SOV formálne 
zastrešuje všetky subjekty, pôsobia-
cich v  oblasti olympijských aktivít 
(zastúpenie v  nej majú komisia 
športovcov SOV, komisia SOV pre 
ženy a šport aj environmentálna ko-
misia SOV, Združenie olympijských 
klubov SR, Klub fair play SOV, Slo-
venská olympijská akadémia, SOV 
– Slovenské olympijské a športové 
múzeum) a koordinuje ich činnosť?

NA VLAŇAJŠOM 
HLAVNOM 

OLYMPIJSKOM DNI 
V BANSKEJ BYSTRICI 

S DEŤMI SÚŤAŽILI 
AJ OLYMPIONCI 
– HÁDZANIE NA 

PRESNOSŤ SI SKÚSILI 
KAJAKÁRI TIBOR 

LINKA, JURAJ TARR AJ 
MARTINA KOHLOVÁ, 

VPRAVO SA PRIZERÁ 
ATLÉTKA MARTINA 

HRAŠNOVÁ.
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IVANA MOTOLÍKOVÁ (40)
Riaditeľka oddelenia 
olympizmu SOV. Na 
pracovisku jej pomáhajú 
Silvia Remiašová a na 
čiastočný úväzok Vladimír 
Miller, v rámci výkonného 
výboru SOV má túto oblasť 
na starosti viceprezident pre 
olympizmus Zdenko Kríž, 
ktorý aj stojí na čele rady 
olympizmu. Je absolventka 
VŠMU v Bratislave 
(choreografia baletu – 
titul magisterka umení) 
a Masarykovej univerzity 
v Brne (trénerstvo modernej 
gymnastiky). Kariéra 
v modernej gymnastike: 
Historicky najúspešnejšia 
slovenská pretekárka – 
mnohonásobná majsterka SR 
a účastníčka viacerých MS 
aj ME, dlhoročná úspešná 
trénerka a medzinárodná 
rozhodkyňa (aj na OH 
2016), kratší čas bola aj 
predsedníčka zväzu.

UDRŽATEĽNÉ PROJEKT Y
Ivana Motolíková pozná úskalia vrcholo-
vého športu, funkcionárskeho zázemia, aj 
mravčej práce okolo olympijských aktivít. 
Tvrdí, že olympionika má SOV k dispozí-
cii len na krátky čas. Viac ním disponuje 
športový zväz, prípadne sponzor. „Mu-
síme intenzívnejšie využívať jeho pozi-
tívny príklad, pokiaľ na to SOV má dosah 
a priestor. Niektorí sú ochotní chodiť na 
naše aktivity, venujú svoj čas, záujem, 
aj invenciu a  nasadenie. Čo však máme 
stále k dispozícii, to sú olympijské kruhy. 
Myšlienky a ideály. Aktivity, ktorými mô-
žeme získavať nové talenty a vytvárať im 
priestor, aby ich nadchol olympizmus ako 
generácie pred nimi.“

Olympijské aktivity ponúkajú veľký vý-
ber. Nie každý má možnosť behať, skákať, 
hrať futbal, tenis, no môže športovať len 
pre svoj dobrý pocit. Prípadne sa venovať 
umeleckým alebo vzdelávacím súťažiam. 
Výber je fajn. Len musíme mladú generá-
ciu naučiť, aby mala už v prvom kroku aj 
o ten výber záujem... 

Životaschopné sú dlhodobo udržateľ-
né projekty, pri ktorých sa dá zvládnuť aj 
administratíva. Budúcnosť olympijských 
aktivít je aj v hľadaní adekvátnych partne-
rov na projekty, ktoré nie sú tak veľmi na 

očiach, ako olympijské medaily. Vrstvenie 
letokruhov v našich životoch prináša viac 
poznania. Aj v aktivitách, ktoré pomáha-
jú propagovať a šíriť olympijské hodnoty. 
Je cenné, pokiaľ ich chceme posúvať ďalej 
a  ešte cennejšie, pokiaľ dokážeme o  po-
znanie vzbudiť záujem. I

ŠTATISTIKA ÚČASTNÍKOV AKTIVÍT 
OLYMPIJSKÉHO DŇA VŠETKÝCH 
VEKOVÝCH KATEGÓRIÍ OD ROKU 
2005 DO ROKU 2017:

ROKY ÚČASTNÍCI

2005 91 031
2006 28 925
2007 26 541
2008 37 089
2009 34 465
2010 28 012
2011 49 820
2012 55 160
2013 32 095
2014 39 562
2015 31 034
2016 27 741
2017 31 356
SPOLU 512 831

KEĎ PRÍDU OLYMPIONICI MEDZI DETI, 
AUTOGRAMIÁDA ZVYČAJNE NECHÝBA.
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V STREĽBE SI UŽ 
NEMUSÍM NIČ 
DOKAZOVAŤ

NEPREKÁŽA MI, ŽE PATRÍM K STARŠÍM, MÁM NAJVIAC 

SKÚSENOSTÍ, VRAVÍ STRELKYŇA ZUZANA REHÁK ŠTEFEČEKOVÁ
V PEKINGU 2008 

ZÍSKALA STRIEBRO.

Mama ju nazvala silnou ženou 
s krásnou mäkkou dušou. 
ZUZANA REHÁK ŠTEFEČEKOVÁ (34) 
je už roky slovenskou kráľovnou 
športovej streľby. Z dvoch olympiád 
sa vrátila so striebornou medailou, 
na tretiu necestovala, ale bola 
šťastná. Prednosť dostala rodina 
a jej prvý potomok. Dnes má Nathan 
už dva roky a jeho mama naďalej 
úspešne páli na letiace terče.



OLYMPIC.SK JAR / LETO 2018   49

C Ako ste zvládli návrat na strelnicu po 
materskej dovolenke?
Na strelnicu som sa vybrala už mesiac 
po pôrode. Aj vďaka tomu, že malý dobre 
spával, nerobilo mi to problémy. Bolo pre 
neho úplne prirodzené, že ideme robiť 
bum-bum. Po tom, čo nastúpil na rodičov-
skú dovolenku manžel Martin, už nabrala 
moja príprava pravidelnejší charakter. 
Navyše obaja mohli so mnou cestovať na 
preteky či sústredenia, čo bolo skvelé. Ko-
čovný život nám dal všetkým zabrať. Ob-
čas sme boli doma len tri dni a stihli sme 
si iba oprať veci, ale napokon sme asi našli 
kompromis, lebo Maťo tvrdil, že by išiel na 
rodičovskú aj pri ďalšom dieťati.

C Dva mesiace po pôrode ste si vystrie
ľali zlato na európskom šampionáte 
v talianskom Lonate. Prekvapilo vás to?
Ani neviem, ako sa mi to podarilo. Lona-
to sme dobre poznali, na tréningu sa mi 
dobre strieľalo, tak sme sa rozhodli, že 
tam pôjdeme. Vyrazili sme autom na noc, 
aby malý prespal čo najväčšiu časť cesty. 
My sme prišli dolámaní, ale on bol úpl-
ne v pohode. Vedela som, že je blízko, je 
o neho dobre postarané a preteky som si 
celkom užívala.

C Kam ste sa ešte vybrali strieľať celá 
rodina?
Malého sme neťahali na majstrovstvá 
sveta do Moskvy ani na európsky šampi-
onát do Baku, ale inak cestoval so mnou 

takmer všade. Na Svetovom pohári na 
Cypre ochorel. Rozhodovali sme sa, či ho 
vezmeme do nemocnice a prežívala som 
veľký stres. Napokon nám pomohol lekár 
výpravy Wili Recabarren.

C Strieľa sa vám lepšie, keď sú pri vás 
najbližší?
Som vo väčšej psychickej pohode. Na 
druhej strane, keď som sama, strieľam 
s pocitom, že oni tiež zatiaľ doma bojujú.

C Kedy ste prvýkrát odišli na dlhšie od 
syna? 
Cestovala som na štyri dni do Spojených 
arabských emirátov, Nathan nemal ešte 
rok. Chlapci to zvládli v pohode, pre mňa 
to bolo horšie. Manžel sa staral o syna od 
narodenia, zvládal všetky procedúry a ešte 
bola s  nimi aj moja mama. Keď som sa 
o tom rozprávala s ostatnými streleckými 
mamami, vraveli, že dieťa vníma odchod 
celkom prirodzene, lebo vie, že sa vrátim. 

C Darí sa vám manažovať čas a deliť ho 
medzi rodinu, streľbu a osobný život? 
Nathan je od októbra minulého roka 
v  jasliach, takže mám pol dňa pre seba, 
na kondičnú prípravu, starostlivosť o do-
mácnosť. Dáva mi to väčšiu voľnosť. Od 
pol roka chodieval som mnou do posil-
ňovne. Spočiatku platilo, že kam som 
ho položila, tam zostal, ale neskôr mi už 
tréner musel kričať, čo mám robiť, lebo 
naháňal malého. 

C Nedávno ste poznamenali, že ste naj
staršia trapistka medzi prvými šestnás
timi strelkyňami vo svetovom rebríčku. 
Došlo v  špičke vo vašej disciplíne ku 
generačnej obmene?
Asi to bude tým, že starnem (so smie-
chom). Kedysi som pri pohľade do štartovej 
listiny riešila, že či v nej nájdem ešte nie-
koho mladšieho a teraz si na finále Sveto-
vého pohára hovorím, fajn, je tu ešte jedna 
staršia. Veľa žien, ktoré strieľali so mnou, 
už skončilo, alebo majú odmlku. Patrím už 
k najstaršej generácii. Ale neprekáža mi to, 
znamená to, že mám najviac skúseností.

NAD TOKIOM EŠTE NEPREMÝŠĽA
C Tento rok začnete boj o  účasť na 
olympijských hrách 2020, ale ani hry 
v Tokiu by nemuseli byť vaše posledné.
Dúfam, že nie. Verím, že budem medzi tra-
pistkami dlho zvyšovať vekový priemer.

C Koľko budete mať možností vybojovať 
si olympijskú miestenku?
Na majstrovstvách sveta v  Kórejskej re-
publike a  na budúci rok na európskom 
šampionáte, v pretekoch Svetového pohá-
ra a na Európskych hrách.

C Poteší vás, ak budete mať olympijskú 
miestenku vo vrecku už v septembri?
Vôbec nad tým teraz nepremýšľam.

C Od začiatku tohto roka platia vo vašej 
disciplíne nové pravidlá, v  kvalifikácii 

HOSŤ ČÍSLA

NAMIESTO JEDNÉHO 
DLHÉHO SÚŤAŽNÉHO 
DŇA MÁME TERAZ 
DVA. TELO SA MUSÍ 
AJ NA DRUHÝ DEŇ 
NAŠTARTOVAŤ. 
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triafate 125 namiesto 75 terčov. Je to pre 
vás veľká zmena?
Nie je to pre mňa úplná novinka, lebo 
v minulosti som veľakrát strieľala s muž-
mi na 125 terčov alebo som si v  rámci 
tréningu päťdesiat pridala. Je to skôr 
o osobnom nastavení. Namiesto jedného 
dlhého súťažného dňa máme teraz dva. 
Telo sa musí aj na druhý deň naštarto-
vať. Napríklad na Cypre som sa dokázala 
v prvý deň nabudiť, ale na druhý už nie. 
Súťaž je však otvorená. Nemusí vám vyjsť 
úvod, ale v druhej časti môžu chybovať aj 
súperky a dovolia vám poskočiť vyššie.

C V  apríli ste s  Erikom Vargom trium
fovali v  disciplíne miešaný trap na 
podujatí Svetového pohára v  kórejskom 
Čchangwone. Ako sa vám strieľalo?
Boli sme tam dosť dlho, čo bolo pre mňa 
náročné najmä na psychiku, lebo sa mi 
cnelo za rodinou. V mixe som už strieľala 
s emočným vypätím, mala som zlý štart, 
v druhej položke som snažila, ale nebolo 
to vidieť, takže som si hovorila, že to so 
cťou dobojujem. Po dvoch položkách som 
nerátala s tým, že by sme mohli niečo do-
siahnuť. Vo finále som už hľadela na to, 
aby som nebola horšia ako Erik.

C Streľba je individuálny šport, ale 
v  mixe rozhoduje o  úspechu a  neúspe
chu výkon oboch pretekárov. Čo to pre 
strelca znamená?
Môže vás to naštartovať, ale zároveň to 
zväzuje ruky. Strieľate s vedomím, že mô-
žete svojho tímového kolegu potiahnuť, 
no aj potopiť, lebo keď vám to nejde, on 
sa môže aj na strelnici aj zodrať, ale dobrý 
výsledok nedosiahnete.

C Súťaže miešaných tímov sú novou 
olympijskou disciplínou a ich zaradenie 
do olympijského programu vyvolalo 
v  streleckom hnutí značnú polemiku. 
Vnímate mix ako ďalšiu šancu na zisk 
cennej medaily?
Asi áno, hoci keď sme vyhrali s  Erikom 
Vargom mix na Európskych hrách v Baku 
pred tromi rokmi, tak som to brala skôr ako 
,púťové  ́preteky. Medzinárodná strelecká 
federácia robí všetko preto, aby spravila 
z  mixu atraktívne preteky pre fanúšikov. 
Napríklad zaviedla možnosť pre trénerov 
vybrať si oddychový čas. Azda bude mix 
pre divákov zrozumiteľný a prijmú ho. Ne-
gatívom je pre mňa, že sa zaradením mixu 
natiahol čas, ktorý strávim na pretekoch, 
takže som dlhšie mimo domova. 

C Kedy si môže tréner vybrať oddycho
vý čas a na čo je to dobré?
Vo finále. Je však otázne, či si ho vyberie, 
aby povzbudil nejako svojho zverenca ale-
bo trochu vyviedol z rytmu konkurenciu...

NOVÝ ROK VÍTALA STREĽBOU
C Skôr než ste dostali ku streľbe, ve
novali ste sa iným športom, napríklad 
tenisu, ale prezývka Steffi, podľa legen
dárnej nemeckej tenistky Steffi Grafo
vej vám dlho nevydržala. Prečo?
Lebo sa mi na kurtoch nechcelo be-
hať... Ale nie. Teraz poviem, že pán Boh 
nechcel, aby som hrala tenis. V  treťom 
ročníku na základnej škole to ani s tréne-
rom nesedelo a tenis už ma nenapĺňal ako 
na začiatku.

Dali ste sa na volejbal, ale neskôr ste to 
označili za úplný omyl...
Ale aspoň som si vyskúšala ďalší šport 
a  ďalšiu základnú školu. V  kolektívnom 
športe sa dá veľmi ľahko stratiť a ja som 
sa rada strácala. Volejbal mi vôbec nešiel. 
V šiestom ročníku som začala so streľbou 
a viem, že keď ma chceli vziať na volejba-
lový zápas, tak som odmietla, lebo som 
mala strelecký tréning.

HOSŤ ČÍSLA

S TRÉNEROM BRANISLAVOM SLAMKOM.

AJ KEBY SOM ZASE 
MALA PORODIŤ 
TESNE PRED 
OLYMPIÁDOU, NA 
KTORÚ VYBOJUJEM 
MIESTENKU A VEZME 
SI JU NIEKTO INÝ, 
POVIEM SI – NO A ČO. 
JA SI UŽ NEMUSÍM 
V STREĽBE NIČ 
DOKAZOVAŤ.



OLYMPIC.SK JAR / LETO 2018   51

C Strelecký impulz prišiel od vášho 
otca, ktorý sa dodnes venuje inej bro
kárskej disciplíne – skeetu. Pamätáte si, 
kedy ste si prvýkrát zastrieľali?
Prvý výstrel z  brokovnice padol na 
Nový rok 1996. V auguste som ako ske-
etarka bola na prvom veľkom sústre-
dení, no tam som už začala koketovať 
s  dvojitým trapom. Tréner Branislav 
Slamka vraj vo mne už vtedy videl 
potenciál. Asi potreboval do kolektívu 
novú krv.

C Ako sa otec skeetar zmieroval 
s  tým, že prechádzate na trap, čiže 
k streleckým rivalom?
Ťažko. Jediný argument, ktorý u  neho 
ako tak zabral, bol, že dvojitý trap patril 
na rozdiel od skeetu medzi olympijské 
disciplíny, hoci ja som vtedy o nejakej 
olympiáde nechyrovala. Ale otca bolo aj 
tak veľmi ťažké presvedčiť.

C Spomínali ste, že prvýkrát ste 
strieľali z brokovnice na Nový rok 1996...
Áno, vonku z  dverí. Oslavovali sme prí-
chod Nového roka. Tak ako iní ľudia od-
paľovali petardy, my sme päť minút po 
polnoci strieľali z brokovnice.

C Na olympiáde ste mohli strieľať už 
v roku 2004, ale nedostali ste voľnú kar
tu. Boli ste sklamaná?
Vôbec som to neprežívala. Mala som 
výsledky – veď v  roku 2003 som ešte 
v juniorskom veku obsadila tretie miesto 
na majstrovstvách sveta – ale neviem, 
či som už bola mentálne zrelá, aby som 
strieľala na olympiáde. Viem, že o voľnú 
kartu vtedy bojoval môj tréner i  strelec-
ký zväz, ale ja dodnes tvrdím, že keď sa 
nemáš na olympiádu dostať tak, že si 
miestenku vybojuješ sám, tak nemá takú 
hodnotu.

BÁLA SA, AKO ZAREAGUJE TRÉNER
C V  Pekingu 2008 ste pri olympijskej 
premiére  získali striebro. Aké máte na 
to spomienky? 
Na rozdiel od londýnskej olympiády 
o  štyri roky neskôr, nikto odo mňa 
nič nečakal. Dodnes si pamätám, že 
keď som vošla do Slovenského domu 
v  Pekingu, tak tam bola na paneli fot-
ka Danky Bartekovej, ale moja nikde. 
Potešila som sa, že ma nepasujú medzi 
adeptov na medailu. Keď som sa dostala 
do finále, povedala som si, že už mám 
splnený limit a všetko ostatné už bude 

iba bonus, lebo Vlado Slamka bol v tra-
pe na olympiáde v Atlante 1996 šiesty. 
Na druhej strane, zisk medaily som 
v Pekingu a v Londýne prežívala úplne 
inak. V Číne som sa už tešila domov, ale 
v  Londýne som si mohla striebro vy-
chutnať v kruhu najbližších.

C V  Londýne 2012 ste už patrili medzi 
tromf y slovenskej výpravy a  nechceli 
ste sklamať ani dvadsaťpäť členov vášho 
osobného fanklubu v hľadisku.
Tlak od príbuzných a  priateľov som ne-
pociťovala, dobre ma poznajú, vedeli, aké 
mám zo súťaže nervy. V deň oficiálneho 
tréningu sa väčšina z nich vybrala na výlet 
po Londýne, posielali mi fotky a napísali, 
že je jedno, ako to na strelnici dopadne, 
lebo im celkom stačí, že sú tu. Čiže tlak 
médií a samej na seba bol oveľa silnejší.

C Olympiádu v  Riu ste rada oželeli, ča
kali ste potomka. Ako zareagoval tréner 
Slamka?
Priznám sa, že som sa jeho reakcie bála 
viac, ako bolo treba. Čo mal povedať? Po-
tešil sa, hoci hneď vzápätí prišla otázka, 
čo bude s  Riom. Odvetila som, že môže 
zháňať náhradu. 

HOSŤ ČÍSLA

S ERIKOM VARGOM VYHRALA MIX V TRAPE 
NA EURÓPSKYCH HRÁCH V BAKU 2015 AJ TENTO ROK 
NA PRETEKOCH SVETOVÉHO POHÁRA V KÓREI.
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C Prehováral vás?
Skúšal, že či by sa to predsa len nedalo, 
ale v približne rovnakom čase otehotne-
la aj jeho dcéra, tak som sa ho spýtala, či 
by ju do Ria poslal a on odvetil, že nie. 

NA STRELNICI NIE JE SAMA
C Od istého momentu je pevnou sú
časťou vášho života charita. Aj štúdium 
cestovného ruchu ste kedysi vymenili za 
Vysokú školu zdravotníctva a  sociálnej 
práce. Čo vás na pomoci druhým oslovi
lo?
Zanechať štúdium cestovného ruchu 
bolo dobré rozhodnutie, pamätám si 
zoň iba najlepšiu kamarátku a zapeka-
nú žemľu v bufete. Na charite a sociálnej 
práci ma zaujalo, čo sa o tom dá všeličo 
dozvedieť a  potom je tu aj kresťanský 
rozmer, keďže som veriaca. Momentál-
ne pomáham skôr tak spontánne, kde 
viem a kde sa dá. Minulý rok som bola 
prvýkrát súčasťou projektu Misia, kde 
sa roznášajú po Bratislave certifikáty 
a za vyzbierané peniaze sa pomôže pia-
tim rodinám. Partia ľudí, ktorá sa v tom 
angažuje, sa mi veľmi páči. Stretávajú sa 
viackrát počas roka, nielen v ten jeden 
deň. 

C Už po olympiáde v Pekingu ste chceli 
v  rámci charitatívneho projektu stráviť 
niekoľko týždňov v  Afrike, no napokon 
ste cestu odložili.
Pán Boh nechcel, aby som tam išla už vte-
dy, ale netajím, že som aj dostala strach. 
Malo to tak všetko byť. 

C Čo pre vás znamená viera v spojení so 
streľbou?
To, že na strelnici nie som sama. A tiež, 
že  môžem odovzdať spoluzodpovednosť 
niekomu inému.

C Ako sa majú v Afrike vaše dve adoptívne 
deti, ktoré na diaľku podporujete?
Alex bude čochvíľa dospelý muž, má se-
demnásť. Ruth je mladšia, trieska ňou 
puberta, je tvrdá, ale veľmi čestná. Pri-
znám sa, že sme dlhší čas nepísali listy ani 
nenahrávali pre nich videá, nestíhala som. 

C Dlho bol vašim neodmysliteľným 
štvornohým súputníkom westhighland
ský biely teriér Alex. Ako sa má?
Stále je s nami, ale má rád pokoj a už ho 
neťaháme na strelecké preteky. Bude mať 
trinásť rokov, slabšie vidí aj počuje, ale 
inak je čiperný. S Nathanom výborne vy-
chádzajú, keď sa malý na chodbe rozplače, 
tak Alex pribehne a oblizuje ho. 

C Tušíte, čo bude robiť o desať rokov?
Zatiaľ ma to baví celé tak, ako to je. Ale 
čelila som už otázke od manžela, ako bu-
deme takto cestovať s dvoma deťmi.

C Ako znela vaša odpoveď?
Nemám plán. Aj keby som zase mala po-
rodiť tesne pred olympiádou, na ktorú 
vybojujem miestenku a vezme si ju niekto 
iný, poviem si – no a čo. Ja si už nemusím 
v streľbe nič dokazovať.

C Pôsobíte v Nadácii Slovenského olympij
ského výboru, ktorá prostredníctvom pro
jektu „Ukáž sa!“ podporuje mladé športové 
talenty. Ako sa vám táto práca pozdáva?
Myslím si, že je to výborný projekt. 
Snažím sa ho propagovať na sociálnych 
sieťach, kde funguje veľa mladých ľudí. 
Minulý rok som videla všetky videá a ža-
sla som nad kreativitou detí, aké príspev-
ky nakrútili. I

HOSŤ ČÍSLA

ZUZANA REHÁK  
ŠTEFEČEKOVÁ
Narodila sa 15. januára 1984 
v Nitre. Súťaží v streleckej 
disciplíne trap, príležitostne 
aj mix trap. K jej najväčším 
úspechom patria dve 
olympijské strieborné medaily 
(Peking 2008 a Londýn 2012). 
V Mníchove 2010 získala 
v trape titul majsterky sveta 
(okrem toho má z MS ešte dva 
bronzy), dvakrát (2015 a 2016) sa 
stala európskou šampiónkou. 
Na Európskych hrách 2015 
získala spolu s Erikom 
Vargom zlato v mix trape. Je 
vydatá, má syna Nathana.

ZUZANA A JEJ NAJVÄČŠÍ POKLAD - SYN NATHAN
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OLYMPIJSKÁ VRCHNOSŤ PREJAVILA BEZHRANIČNÚ ÚSTRETOVOSŤ 

K NOVÝM ŠPORTOM A NA STRANE DRUHEJ PROGRAMOVÁ KOMISIA 

NÚTILA OLYMPIJSKY TRADIČNÉ ODVETVIA , ABY SA USKROMNILI

ZMENY V PROGRAME OH

VŠETKO TU UŽ BOLO. MIEŠANÁ C2 
DEBUTOVALA NA MS 1955 V TACENE, 
PO MS 1981 JU POCHOVALI – A DNES 
OŽIVUJÚ. NA SNÍMKE SLOVÁCI EVA 
DIEŠKOVÁ A TOMÁŠ DZURNÝ POČAS 
MS 2017 JUNIOROV A PRETEKÁROV 
DO 23 ROKOV V ČUNOVE.

TEXT: MARIÁN ŠIMO   FOTO: JÁN SÚKUP, TASR/AP, TASR/MICHAL SVÍTOK

QUO VADIS? 
PROGRAMOVÉ DILEMY 
OLYMPIJSKÝCH HIER
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lympizmus patril dlhé 
desaťročia medzi kon-
zervatívne hnutia, ale 
v poslednom období ako 
keby chcel rýchlo a  za 
každú cenu dohnať, čo 
zameškal najmä v  ére, 
keď ho viedol ortodoxný 
americký apoštol ama-
terizmu Avery Brunda-
ge (1952 – 1972). Pod 
kepienok modernizácie, 
ak sa deje v  hektike, sa 

môže napchať všeličo. Hnutie takých 
vysokých a  eticky silných ideálov, aké 
dostal do vienka novoveký olympizmus, 
by malo postupovať opatrnejšie a pred-
vídavejšie, než sme práve svedkami.

Politika Medzinárodného olympij-
ského výboru (MOV) vždy niesla silnú 
pečať jeho prezidentov. Zo španielske-
ho markíza Juana Antonia Samarancha 
(1980 – 2001) sa rýchlo vykľul Brunda-
geov protipól – otvoril dvere komercii, 
aby po sérii bojkotov zasýtil podvyži-
vené hnutie. Žiaľ, až tak dokorán, že sa 
cez ne na najvyššie poschodie vkradla 
korupcia. Škandál okolo voľby Salt 
Lake City za dejisko ZOH 2002 zatienil 
aj nesporné pozitíva jeho éry.

To za Samarancha prestal byť MOV 
čisto pánskym klubom – v  roku 1981 
doň nezvolili len Slováka Vladimíra 
Černušáka, ale aj prvé dámy: Nórku Pi-
rjö Häggmanovú a Venezuelčanku Flo-
ru Isavovú-Fonsecovú, ktorá sa o deväť 
rokov stala aj prvou ženou v exekutíve. 
Hodno pripomenúť, že za jeho vlády sa 
viac než zdvojnásobil počet ženských 
súťaží na OH (z 50 na 120) a začal pla-

tiť úzus, že nový šport musí obsahovať 
disciplíny pre obe pohlavia.

V ÚSTRET Y MLADI A ŽENÁM
Belgický šľachtic Jacques Rogge (2001 
– 2013) bol povolaním chirurg, no na 
rozdiel od jeho niektorých predchodcov 
demokrat, zásadový chlap s vrodeným 
odporom ku korupcii a tiež k dopingu. 
Sprvu aj voči megalománii olympiád - 
„sú priveľké, pridrahé a  musia odtuč-
ňovať, aby ich raz mohli usporiadať aj 
v  Afrike,“ tvrdil. V  prípade ZOH 2014 
však obhajoval rázny nárast disciplín 
(o  12). Aj trend podpory adrenalíno-
vých športov odštartovaný v  Nagane 
1998 – medzi tuctom nových súťaží 
v Soči figurovalo až osem z programu 
pre mlaď „ikonických“ X-Games! Tri zo 
zvyšnej štvorice boli rodovo miešané 
disciplíny v  športoch, pre ktoré vôbec 
nie sú typické: sánkárske a biatlonové 
mužsko-ženské štafety a  krasokorču-
liarske družstvá.

Rogge prvý pochopil, že ak olympiz-
mus nevykročí v ústrety mladým, pre-
hrá v konkurenčnom boji s dramaticky 
rastúcou ponukou pasívnych zábav 
internetovej doby a stratí na tom celý 
šport. Jeho iniciatívy zrodu európskych 
mládežníckych festivalov (dnes EYOF, 
pri zrode v  roku 1991 EYOD) a  olym-
pijských hier mládeže (2010) úplne 
docení až história. Otázne však je, či 
sa do svojich „detí“ nezamiloval až 
príliš, tak, že nedokázal rozlíšiť medzi 
tínedžerským „fun“ na margo mieša-
ných súťaží a  potrebami špičkového 
športu. Jeho odporúčanie zaradiť ich 
aj do programu olympijských hier do-

Mladistvejšie, mestskejšie 
a viac žien – sľubuje slogan 
MOV charakterizujúci najbližšie 
hry olympiády po dramatickom 
rozšírení a výraznej inovácii 
ich programu. O dva roky 
v Tokiu pribudne 5 športov 
a 33 disciplín, čiže počet 
medailových súťaží stúpne 
na 339, čo je takmer o tretinu 
(102) viac ako pred tridsiatimi 
rokmi v Soule! Zmien je však 
oveľa viac, nastali v dvoch 
tretinách športov – aj 
v dôsledku snahy okatý nárast 
disciplín kompenzovať aspoň 
kozmetickým poklesom počtu 
športovcov (o 285 na 11 090).

O
ZMENY V PROGRAME OH

Oslovili sme viacero známych 
bývalých aj súčasných sloven-
ských olympionikov s otáz-
kami, čo si myslia o zmenách 
v olympijskom programe. 

MICHAL MARTIKÁN 
(vodný slalom, účastník 5 OH, 2x zla-
tý, 2x strieborný a 1x bronzový v C1)

,,Olympijský program by mal byť 
zložený z tradičných a aj nových 
športov a disciplín, ale najmä by 
mal byť zaujímavý pre divákov. 

V našom športe po olympiáde 
v Riu de Janeiro zrušili kategóriu 
dvojkanoe mužov (C2) a nahradili 
ju ženským singlkanoe. Je to pod-
ľa mňa príklad toho, že nasilu vy-
rovnávať počet žien a mužov nie 
je vhodné. Kategória C2 je dosta-
točne divácky atraktívna, aby 
zostala v olympijskom programe.

V zaraďovaní nových športov 
do programu OH nevidím nič 
zlé. Sú však športy, ako aj náš, 
ktoré by potrebovali navýšiť 
počet športovcov. Olympiáda by 

nemala byť prezentáciou množ-
stva športov, ale mali by na nej 
súťažiť najlepší športovci sveta, 
čo by zvýšilo divácku atraktivitu. 

Vyrovnávanie počtu žien 
a mužov za každú cenu je 
zbytočné. Rodová rovnosť je 
v tomto prípade násilná a ne-
domyslená. Najmä v niektorých 
tradičných a výsostne ženských 
športoch. Mňa by nenad-
chlo sledovať na OH mužov 
v synchronizovanom plávaní 
alebo v modernej gymnastike...“

AKO TO VIDIA 
NAŠE OSOBNOSTI?

TEXT: ŠTEFAN ŽILKA 
FOTO: TASR/MICHAL 
SVÍTOK, JAKUB KOTIAN, 
PAVEL NEUBAUER
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spelých zaskočilo aj niektoré medziná-
rodné športové federácie, ktoré jediné 
nesú zodpovednosť za rozvoj odvetvia 
a  majú odborné predpoklady posúdiť 
užitočnosť nových disciplín. 

Belgičanov nástupca, mazaný ne-
mecký právnik Thomas Bach, bývalý 
skvelý šermiar, prvý olympijský šam-
pión na čele MOV, vyrukoval so širo-
kospektrálnym projektom Agenda 2020 
s  tromi prioritami: udržateľnosť, kre-
dibilita a  omladenie. Prvé dve súviseli 

s potrebou akútne riešiť hrozivý pokles 
záujmu o usporiadateľské práva na let-
né aj zimné hry. Požiar ešte nie je zaha-
sený, ale Bach ho dostal pod kontrolu. 
MOV urobil z  núdze cnosť: využil, že 
o Hry 2024 sa bili dvaja kandidáti (Paríž 
a Los Angeles) a šikovnou diplomaciou 
zabil dve muchy jednou ranou. To tu 
ešte nebolo: hostiteľa OH 2028 MOV 
určil s 11-ročným predstihom. 

Mladým nadbiehal už Rogge, Bacho-
vou pridanou hodnotou je kurizovanie 

ženám, aktuálne ešte módnejšie ako 
v  roku zrodu Agendy (2014). V poradí 
jedenásty z jej 40 bodov nariaďuje pod-
poru rovnosti pohlaví. Na londýnskych 
OH 2012 tvorili ženy 44,2 percenta zo 
všetkých športovcov, predvlani v  Riu 
de Janeiro 45,6 a  v  Tokiu 2020 by ich 
malo byť 48,8 percenta. Pomer 50:50 
v  počte športovcov i  disciplín chce 
olympijská vrchnosť dosiahnuť na OH 
2024 a ZOH 2026.

PÁNI VERZUS DÁMY 
Olympizmus historicky tápal v  posto-
ji k  spoločným súťažiam mužov a  žien. 
Sprvu aj celkove k  ženskému športu – 
francúzsky barón Pierre de Coubertin ne-
patril medzi jeho prívržencov. Paradoxne 
pôsobí fakt, že jedinými športmi, v  kto-
rých desaťročia mohli či dokonca museli 
medzi sebou súťažiť muži a ženy, boli prá-
ve odvetvia vojenského pôvodu – streľba, 
jazdectvo a jachting (z holandského yacht 
znamenajúceho lov, pôvodne plavidlo na 
boj s pirátmi). 

V  konskom sedle mali právo súťažiť 
o  olympijské medaily ešte aj na Hrách 
1948 iba oficieri. A  to nie hocakí, len 
z  povolania. Keď sa zopár mesiacov po 
londýnskych OH prevalilo, že jeden člen 
víťazného kvarteta švédskych drezúristov 
mal len prepožičanú dôstojnícku hodnosť, 
celý tím diskvalifikovali a musel vrátiť zla-
té medaily. O štyri roky v Helsinkách 1952 
však MOV povolil štartovať už aj civilom, 
ba v drezúre i ženám a Dánka Lis Hartelo-
vá získala historicky prvé dámske striebro. 
Na OH 1956 otvorili nežnému pohlaviu aj 
skokové disciplíny a v roku 1964 tiež súťa-
že vo všestrannej spôsobilosti.

Jazdectvo je šport s  najstabilnejším 
olympijským programom: od Londý-

ZMENY V PROGRAME OH

MATEJ TÓTH
(atletika, účastník 4 OH,  
olympijský víťaz v chôdzi na 50 km)

„Vývoj olympijského progra-
mu sa podľa mňa neuberá 
správnym smerom. Rozumiem 
snahe o jeho modernizáciu 

a uvedomujem si, že peniaze sú 
aj v olympijskom hnutí dôležité, 
aj že príjem z vysielacích práv je 
veľmi podstatný. Z toho prame-
ní, že televízie si často diktujú 
podmienky viac, ako športové 
hnutie. Ale olympiáda je olym-
piádou najmä vďaka tradičným 
olympijským myšlienkam 
a tradíciám všeobecne. V tomto 
som určite konzervatívny.

Zatiaľ som rád a spokojný, 
že sa nám podarilo udržať 
atletické disciplíny v tradičnom 

formáte. Tlak na zmenu je 
však obrovský. Ohrozené sú 
50 km chôdze aj desaťboj. 

Nemám námietky proti 
čoraz väčšiemu zavádza-
niu miešaných disciplín do 
olympijských športov. Najmä 
miešané štafety sú atraktívne 
a zapojiť sa do nich môže na 
kvalitnej úrovni viac krajín, 
ako do klasických štafiet.

Priznám sa však, že na nervy 
mi už lezie rodová rovnosť. 
Nerozumiem tejto politike – 

a nielen v športe. Veď je to 
pozitívna diskriminácia. Ak 
máme v niečom šikovných 
mužov, tak prečo tam chceme 
silou mocou presadiť ženy? A to 
platí aj opačne. Aby sme umelo 
tlačili ženy do rôznych silových, 
bojových, extrémnych disciplín 
a naopak mužov do tradične 
ženských, to mi nedáva zmysel.“

TRI NAJLEPŠIE MIEŠANÉ DVOJČLENNÉ POSÁDKY V TRIEDE NACRA 17 V JACHTINGU V RIU 2016. 
AK NERÁTAME HRY LOPTOVÉHO TYPU (MIEŠANÚ ŠTVORHRU V BEDMINTONE A TENISE), ŠLO O VÔBEC 
PRVÝ „MIX“ V LETNOM ŠPORTE POD PIATIMI KRUHMI.
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na 1948 až dodnes má šesť rovnakých 
disciplín a  od Tokia 1964 sú spoločné 
pre mužov aj ženy. Drezúru, ktorú mnohí 
označujú za „konský balet“, dámy s  jed-
nou výnimkou (1984) nepretržite vyhrá-
vajú od Mníchova 1972 a Nemka Isabell 
Werthová je s  desiatimi medailami (6 
zlatých, 4 strieborné) v úžasnom rozpätí 
1992 – 2016 najúspešnejšou jazdkyňou či 
jazdcom olympijskej histórie! 

Aj v streľbe ženy dlho súťažili s mužmi 
(od roku 1968), v brokových disciplínach 
ešte na OH 1992. Len čo však Číňanka Šan 
Žang v  Barcelone senzačne vyhrala nad 
všetkými mužmi a ako prvá žena vystrie-
ľala zlato (v skeete), open-éra na strelnici 
sa skončila. V Atlante 1996 ho diskriminu-
júco nemohla obhajovať, lebo v  ponuke 
figuroval len mužský skeet – ženský až 
v Sydney 2000. 

ERIK VARGA
(športová streľba, účastník 3 OH)

„Čím ďalej, tým viac sa stretávam 
s názormi, že olympiáda a veci 
s ňou spojené sú spolitizované.

Mám určité výhrady k vý-
voju a pokiaľ ide o streľbu, 

poviem na rovinu, že som bol 
z viacerých zmien sklamaný. 

Miešané súťaže v streľbe 
priniesli niečo nové. Na spestrenie 
nie sú zlé, ale u mňa sa v nich 
trochu stráca čaro individuálnej 
disciplíny. Podotýkam, že to nie 
je úplne fair ku krajinám, ktoré si 
nemôžu dovoliť postaviť miešané 
družstvá. Treba aj dodať, že v mixe 
v brokovej streľbe už Slovensko 
dosiahlo viacero úspechov.

Zavádzanie nových športov 
do programu OH by určite 

nemalo byť na úkor základ-
ných športov, ktoré boli pri 
ich zrode. Chápem však 
potrebu inovácií, veď treba 
istým spôsobom hry spestriť 
a motivovať mládež. Zaradenie 
nových športov tomu môže 
pomôcť. Implementovať do 
športu silou-mocou rodovú 
rovnosť ako nástroj politiky 
však považujem za veľmi 
nešťastné rozhodnutie MOV. Sú 
veci, v ktorých sa muži nevedia 
vyrovnať ženám – a naopak.“

SLAVOMÍR KŇAZOVICKÝ 
(rýchlostná kanoistika, účastník 
3 OH, 1 strieborná medaila, dnes 
reprezentačný tréner kanoistov SR) 

„Program hier v poslednom 
období dosť výrazne ovplyvňuje 
komercia, bez ktorej by olympijské 

PÄŤDESIATKA ODOLALA. CHODCI BUDÚ NA NAJDLHŠEJ TRATI SÚŤAŽIŤ AJ V TOKIU, MATEJ 
TÓTH MÔŽE OBHAJOVAŤ OLYMPIJSKÉ ZLATO.

BACHOVOU 
PRIDANOU 
HODNOTOU JE 
KURIZOVANIE 
ŽENÁM, AKTUÁLNE 
EŠTE MÓDNEJŠIE 
AKO V ROKU ZRODU 
AGENDY (2014). 
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V jachtingu boli pre obe pohlavia otvo-
rené všetky súťaže až do Soulu 1988, kde 
zaradili prvú čisto ženskú (trieda 470). 
V Londýne 2012 však už nebola ani jedi-
ná – len 6 mužských a 4 ženské. Predvlani 
v  Riu de Janeiro jachtári odprezentovali 
súťaž miešaných dvojčlenných posádok 
v triede Nacra 17 – ak nerátame hry lop-
tového typu (miešanú štvorhru v  bed-
mintone a tenise), šlo o vôbec prvý „mix“ 
v letnom športe pod piatimi kruhmi. Vzá-
pätí sa s nimi roztrhlo vrece...

KADE VIETOR, TADE PLÁŠŤ...
Jachting je protipól konsolidovaného 
alebo (ak chcete) konzervatívneho jaz-
dectva: v histórii novovekých olympiád 
prestriedal už 47 disciplín! Po odobre-
ní jachtárskeho programu OH 2020, 
ktorý je kópiou minulých, sa zdalo, že 
šport konečne našiel optimálnu sklad-
bu. Omyl! Koncom vlaňajška prezident 
a  generálny riaditeľ World Sailing Dán 
Kim Andersen a Brit Andy Hunt poslali 
hnutiu „projekt radikálnej renovácie 
jachtárskeho programu na OH 2024“. 
Namiesto 5 mužských, 4 ženských a jed-
nej miešanej súťaže presadzujú po tri 
mužské i ženské a až štyri mixy! Dva na 
úkor jedinej mužskej a ženskej windsur-
fingovej triedy RS:X.

Kade vietor, tade plášť... Aj jachtárski 
šéfovia zistili, po čom piští duša vyjed-
návačov MOV, len im to dlhšie trvalo, čo 
v športe, kde hrá vietor vážnu rolu, pre-
kvapilo. Možno však rátali, že za premiéru 
mixu dostanú bonus – namiesto toho im 
o 30 zredukovali počet účastníkov, a  tak 
sa rozhodli postupovať štýlom „na hrubé 
vrece hrubá záplata“.

Čo si o návrhu myslí trojnásobný olym-
pionik Patrik Pollák (1996, 2000, 2008), 

stále domáca jednotka, ale už aj tréner 
a  člen výkonného výboru Slovenského 
jachtárskeho zväzu?

„Projekt sa v hnutí stretol so značným 
odporom – nielen preto, že chce meniť 
veľa vecí naraz, ale najmä preto, že ich 
chce meniť nekoncepčne,“ reagoval. 
„Žiaľ, svetovú federáciu nevedú jachtá-
ri, ale manažéri, ktorí robia krátkodobé 
rozhodnutia vyhovujúce tradičným 
jachtárskym krajinám so silnou štátnou, 
lotériovou aj sponzorskou podporou 
a  naopak ubíjajúce rozvoj v  ostatných 
krajinách. Jachting je finančne i  tech-
nicky vysoko náročný šport. Chápem 
volanie po rovnovážnosti ženských 

a mužských súťaží, hoci pomer športov-
cov ani náhodou nie je 50:50. Pri skladbe 
dvojice sú rozhodujúce somatotypy, nie 
pohlavie, takže aj z  kombinácie muž 
– žena môže byť dobrá osádka. Každú 
novú triedu však treba budovať odspodu, 
čo si vyžaduje čas – a nie s ňou hneď ísť 
na olympiádu.“

Košičan Pollák, ktorý aj po štyridsiat-
ke patrí medzi windsurfingovú elitu 
(veteránsky majster sveta 2016 v triede 
Raceboard), si netrúfa predpovedať, 
akým smerom sa uberie olympijský 
jachting. „Aktuálne vládne chaos, 
jedna trieda sa chce zachrániť na úkor 
druhej,“ konštatuje.

hnutie samozrejme nedokázalo 
fungovať na súčasnej úrovni. Podľa 
mňa je veľmi dôležité správne 
balansovať na pomyselnej hrane 
medzi komerciou a potrebami 
športovcov. To sa však v posled-
nom čase MOV príliš nedarí. 

Niektoré zmeny v programe 
hier vnímam pozitívne. V rých-
lostnej kanoistike je príkladom 
ženské kanoe. Ale niektoré zmeny 
sú šité horúcou ihlou. Navyše, 
robiť zmeny v programe OH počas 
prebiehajúceho olympijského 

cyklu považujem za neprípustné. 
Športovci musia mať dostatok času 
na adaptáciu a prípravu na novú 
disciplínu. V našom športe sa situá-
cia v zmenách programu stáva ne-
prehľadnou – a to nielen pre laikov.

Trend zaraďovania miešaných 
súťaží mužov a žien ma neoslovuje. 
Uplatňovanie rodovej rovnosti 
takýmto spôsobom mi pripadá 
násilné. Dostatočne nereflektuje 
prirodzený vývoj a nezohľadňuje 
ani úroveň športových disciplín. 
Pokiaľ by to však išlo prirodzeným 

spôsobom a nie účelovo, nemal 
by som s tým vôbec problém.“

JANA GANTNEROVÁ
(zjazdové lyžovanie, 
účastníčka 3 ZOH, dlhoroč-
ná funkcionárka FIS)

„Momentálne sa do programu 
olympiád dostávajú športy, 
ktoré sú zaujímavé aj pre 
mladú generáciu. Je dobré, že 
do súťažného diania na hrách 
pribúdajú nové disciplíny. 

Zavedenie nových športov 
pre konkrétnu edíciu OH, 
ako prvý raz uvidíme na OH 
2020 v Tokiu, je podľa mňa 
veľmi dobrý krok. Zvyšuje 
to zaujímavosť olympiád pre 
domáce publikum. Podľa 
mňa k zvýšenému záujmu 

V TOKIU BUDE MAŤ PREMIÉRU AJ SURFING. TAHIŤAN MIHIMANA BRAYE POČAS SÚŤAŽE 
SVETOVEJ LIGY V SURFINGU V IZRAELSKOM MESTE NETANJA.
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INOVÁCIE A NEGÁCIE (LIMITOV)
Zmeny sa ľahšie navrhujú, ako obhajujú 
a vôbec najťažšie je ich presadiť do života 
tak, aby väčšina uznala, že naozaj posú-
vajú dopredu vývoj. Keď ich je veľa naraz, 
vzniká problém kompatibility, čo je aj 
prípad inovácií v olympijskom programe.

Agenda 2020 otvorila dvere flexi-
bilným zmenám disciplín, ale zároveň 
stanovila ich horný limit na 310 a počet 
účastníkov na 10 500. Tokijskou realitou 
však bude 339 súťaží a 11 090 športovcov! 

Inak to nemohlo dopadnúť, keď Agen-
da odporučila zvýšiť počet ženských 
disciplín a zaradiť aj ďalšie miešané. Na-
vyše ponúkla organizátorovi Hier mož-

nosť navrhnúť „jednu alebo viac nových 
súťaží“ a olympijské plénum tokijskému 
schválilo až päť – a nie súťaží, ale športov! 
Konkrétne: bejzbal (muži), resp. soft-
bal (ženy), karate, skejtbording, surfing 
a športové lezenie. Disciplín v rámci tých-
to piatich (presnejšie šiestich) odvetví je 
až osemnásť.

Blahosklonnosť k  návrhom hostiteľa 
Hier prekvapila a nie je dobrou správou. 
Ide o precedens – nabudúce môže niekto 
vyrukovať s  ešte širším návrhom. Práva 
nových športov sa síce vzťahujú len na 
jedny OH, ale funkcionári všetkých de-
klarovali presvedčenie, že o dva roky tak 
očaria, že sa objavia aj v Paríži 2024. 

SLOVENSKÉ STRAT Y A NÁLEZY
Olympijská vrchnosť na jednej strane 
prejavila bezhraničnú ústretovosť voči 
novým športom a  na strane druhej 
programová komisia nekompromisne 
nútila olympijsky tradičné odvetvia, 
aby sa uskromnili a prispeli k vyrovna-
niu počtu súťaží oboch pohlaví. K  nu-
lovému variantu dotlačila aj kanoistiku 
a  streľbu – dva športy, v  ktorých Slo-
vensko získalo 23 z 28 letných medailí 
samostatnej éry, zároveň však aj odvet-
via s krikľavým nepomerom mužských 
a ženských disciplín.

Strelci museli oželieť tri mužské 
disciplíny (po jednej puškovej, piš-
toliarskej a  brokovej), ale nepribudli 
ženám, nahradili ich súťaže miešaných 
tímov. „Je to krok vedľa,“ bola prvá 
reakcia dlhoročného prezidenta slo-
venskej streľby Miloslava Bencu. „Mixy 
nemajú tradíciu ani šancu nahradiť 
svetovo najrozšírenejšiu disciplínu, le-
žačkovú malokalibrovku, v ktorej Jozef 
Gönci získal prvú slovenskú medailu na 

OH, alebo ľubovoľnú pištoľ, obľúbenú 
disciplínu Pavla Koppa. Som za podpo-
ru ženských súťaží, ale nie násilne, lež 
postupne a systematicky.“ 

Triumfy trapovej dvojice Zuzana 
Rehák Štefečeková a Erik Varga na Eu-
rópskych hrách 2015 v Baku a na aprí-
lovom Svetovom pohári v  kórejskom 
Čchangwone naznačujú, že prinajmen-
šom v brokovom mixe by náš pár v To-
kiu mohol patriť do okruhu favoritov. 
Vyradenie mužského slalomárskeho 
deblkanoe je však nenahraditeľnou 
stratou: Slováci z ôsmich zlatých v C2 
v olympijskej histórii získali štyri (Pavol 
a Peter Hochschornerovci 2000 – 2008, 
Ladislav a Peter Škantárovci 2016). 

UMIERAČIK MUŽSKEJ C2?
Vodný slalom je v  Medzinárod-
nej kanoistickej federácii mladším 
a  podceňovaným bratom rýchlostnej 
kanoistiky, čo ilustruje tretinový po-
diel disciplín aj účastníkov na OH. 
Hrozbu vyradenia celého odvetvia 
pre nákladnosť výstavby kanála spred 
desaťročia síce odvrátil, ale poškodila 
mu renomé. Najviac to pocítila inak 
atraktívna mužská disciplína C2: na 
MS 2011 v Čunove v nej štartovalo ešte 
44 dvojíc zo 17 krajín, no na lanských 
vo francúzskom Pau len 18 z 8 krajín. 
To už však bolo, ako priznal vicepre-
zident ICF Tony Estanguet, štyri roky 
(!) po rozhodnutí federácie vymeniť ju 
v olympijskom programe za ženskú C1. 

ICF dlhodobo vybíjala energiu 
zmenami dĺžok rýchlostných disciplín 
namiesto toho, aby podporila rozvoj 
ženskej kanoistiky na hladkej i divokej 
vode (ešte na OH 2008 bolo rodové skó-
re 12:4). Zaspatá federácia: najnovšie 

určite v budúcnosti prispeje aj 
zaraďovanie miešaných súťaží 
mužov a žien. Aj toto je dobrý 
spôsob ako zvýšiť zaujíma-
vosť olympijských športov.

Nie som proti rodovej 
rovnosti, ale myslím si, že 
MOV musí veľmi pozorne 
zvažovať, ako to urobiť , aby 
nedošlo k zníženiu kvality 
súťaží aj diváckej sledo-
vanosti daného športu.“ 

NATÁLIA ŠLEPECKÁ
(akrobatické lyžovanie, 
účastníčka 1 ZOH)

„Zavádzanie divácky atraktív-
nych športov, ako sú napríklad 
skejtbording, či freestylové 
disciplíny lyžovania a snoubor-

dingu, je prirodzeným vývo-
jom. Škoda, že v Pjongčangu 
nepridali big air do programu aj 
lyžiarom – v snoubordingu bola 
táto súťaž skvelou šou. Sama 
som zvedavá, čo olympiáda 
v Tokiu urobí so skejtbordingom, 
ktorý je naozaj veľmi špecifický 
v porovnaní s tradičnými olym-
pijskými športmi. Je však isté, 
že títo športovci budú vďaka 
svojim osobnostiam naozaj 
čerstvým závanom v olympiz-
me – a na to sa veľmi teším!

Určite je fajn, že ženy majú 
takmer rovnaký podiel svojich 
disciplín ako muži. Medzi ženami 
nie je o nič menej talentu ako 
u mužov a dnešné malé dievčatá 
potrebujú športové vzory, aby 
dali prednosť športu pred mobi-
lom, či trávením času v nákup-
ných centrách.“ I

BLAHOSKLONNOSŤ 
K NÁVRHOM 
HOSTITEĽA HIER 
PREKVAPILA A NIE JE 
DOBROU SPRÁVOU. 
IDE O PRECEDENS 
– NABUDÚCE MÔŽE 
NIEKTO VYRUKOVAŤ 
S EŠTE ŠIRŠÍM 
NÁVRHOM. 
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chce navrhnúť miešané deblkanoe do 
programu OH 2024 – keby s tým vyru-
kovala pred pol druha rokom, mohlo 
sa jazdiť už v Tokiu 2020. Len tak mi-
mochodom, trojnásobný olympijský 
šampión Estanguet, medzičasom už 
aj predseda organizačného výboru OH 
2024, na vlaňajších MS vyzýval deblka-
noistov, aby nerezignovali – naznaču-
júc, že im Paríž možno dá šancu vrátiť 
sa pod päť kruhov. Keďže však viacerým 
po vyradení disciplíny z olympijského 
programu doma výrazne zredukovali 
podporu, aktuálne sa zdá pravdepo-
dobnejšie, že mužskej „cédvojke“ na 
pražských ME 2018 zazvoní umieračik.

Trochu života do umierania možno 
prinesie malá exkurzia do histórie. 
Všetko tu už bolo, aj miešaná C2 – de-
butovala na MS 1955 v  Tacene (vtedy 
juhoslovanskom, dnes slovinskom) 
a prvý titul získala vtedy českosloven-
ská (česká) dvojica Dana Martanová 
a  Jiří Pecka (na OH 1948 strieborný 
v C2 na 10 km na hladkej vode). Po MS 
1981 ju pochovali – a dnes oživujú.

FETIŠ PEŇAZÍ A TELEVÍZNY DIKTÁT
Programová komisia MOV tlačila špor-
tové federácie aj do nezmyslov. Atletika 
mala zrušiť mužskú chôdzu na 50  km 

OLYMPIJSKÝ HISTORIK 
A HUMORISTA JÁN GREXA:

MUSÍ TO MAŤ 
MIERU, INAK 
NEBUDE MIERU
C Počet disciplín narástol na 339, 
kým počet športovcov klesne o 285, 
takže v niektorých ich bude súťažiť 

len 10 – 20. Očakávali ste, že Agenda 
2020 prinesie také veľké zmeny?
Inovácia športového progra-
mu je potrebná, aj v minulosti 
sa reagovalo na vznik nových, 
atraktívnych a  vo svete rozší-
rených športov. Lenže terajšie 
tempo zmien začína byť „bol-
tovské“ a MOV stojí pred úlo-
hou preliať vodu z litrovej fľaše 
do dvojdecovky, čo sa nedá 
ani zázrakom, takže zmeny 
pôjdu na úkor početnosti 
pretekárov. Pri takomto tempe 
hrozí, že počet športov prevýši 
počty športovcov... 

C Hostiteľská krajina dostala 
právo navrhnúť aj nové športy – Ja-
ponsku povolili až päť. Francúzsko 
si však v Paríži 2024 možno vyberie 
úplne iné. Nevracia sa olympizmus 
tam, kde bol v začiatkoch, keď mal 
organizátor v  skladbe programu 

väčšie slovo než MOV? Alebo je to 
ešte inak – že až nebezpečne veľký 
vplyv na ňu majú televízne spoloč-
nosti?
Túžba po zisku často vedie 
k risku: napríklad, že domáci ob-
ľúbený šport bude mať vo svete 
malú sledovanosť. Pre MOV by 
už malo stačiť, že televízne spo-
ločnosti určujú poradie chodu 
súťaží bez ohľadu na potreby 
súťažiacich. Isteže, v súčasnosti 
musí MOV záujemcom o  Hry 
skôr kurizovať ako im nariaďo-
vať, no všetko musí mať mieru, 
inak nebude mieru pod piatimi 
kruhmi. Ak by bolo dejiskom hier 
Slovensko, tak by som sa bál, že 
navrhneme skok do výškodiaľ-
ky ponad vatru zvrchovanosti. 
Možno však športové lezenie 
do programu patrí, lebo ukázalo, 
ako si vie u olympijskej vrchnosti 
„šplhnúť“...

C V  minulosti nepovoľovala, 
nanajvýš v niektorých športoch tr-
pela miešané súťaže mužov a žien 
– teraz do nich tlačí aj športy, 
v ktorých „mixy“ nemajú tradíciu. 
Je správne, aby takto ovplyvňova-
la vývoj a smerovanie jednotlivých 
športov?
MOV by mal vývoj olympij-
ského programu samozrej-
me ovplyvňovať, ale nie ho 
diktovať a  už vôbec nie dať 
si diktovať. Isteže, ja ako les-
bik (pretože mám rád nežné 
pohlavie) tvrdím, že ženy sú 
ozdobou aj športovej spoloč-
nosti – hoci dotlčené boxerky 
v ringu či vzpieračky by mi na 
OH rozhodne nechýbali. Ale 
ani vyšperkovanie olympijské-
ho programu nemá smerovať 
do olympijského matriarchátu: 
rodová rovnosť môže totiž aj 
kriviť prirodzený vývoj. (mo)

TREND PODPORY ADRENALÍNOVÝCH 
ŠPORTOV NA ZIMNÝCH HRÁCH 
ODŠTARTOVAL V NAGANE 1998, 
V OLYMPIJSKOM PROGRAME UŽ 
FIGURUJE VIACERO DISCIPLÍN 
Z POPULÁRNYCH X-GAMES.
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a  nahradiť ju chodeckou miešanou 
štafetou na 4x5000 m – dôvodila nielen 
tým, že ako jediná disciplína nemá žen-
skú verziu, ale aj nezáujmom mladých 
divákov o  dlhé súťaže. A  z  chodeckej 
dvadsiatky mala byť chôdza na 21,1 
km – asi preto, aby sa jej mohlo vravieť 
chodecký polmaratón, keď už nebude 
päťdesiatka, označovaná za chodecký 
maratón...

Chodecká komisia IAAF kapitulovala, 
ale elitní chodci nie. Petícia, ktorú inicio-
vali aj olympijskí šampióni 2012 a 2016 
Jared Tallent a  Matej Tóth, a  vplyvný 
lobing slovinského šéfa komisie špor-
tovcov Rožleho Prezelja napokon za-
brali. Federácia odmietla diktát a zvolila 
cestu podpory ženskej chôdze na 50 km 
s  ambíciou jej zaradenia na program 
neskorších Hier. Všetko však chce svoj 
čas – v jej premiére na lanských atletic-
kých MS v Londýne štartovalo len sedem 
chodkýň a do cieľa došli štyri, ale na toh-
toročných MS chodeckých tímov šliapalo 
päťdesiatku už 32 pretekárok a do cieľa 
ich došlo 29.

Chvalabohu, že sa chodci vzbúrili. 
Športovci sa musia búriť, lebo ich záujmy 
sú posledné, na ktoré myslia funkcioná-
ri, keď vyberajú dejiská podujatí a najmä 
pri podpisovaní lukratívnych zmlúv 
s  televíznymi spoločnosťami. Dnes sú 
paradoxne v  situácii ešte horšej ako 
v  minulosti, keď nemali svoje komisie 
v MOV či vo svetových športových fede-
ráciách, lebo nevládol taký fetiš peňazí.

Mementom by mala byť realita 
z  pjongčanských ZOH: ranné súťaže 
v  športoch zvyknutých na večerné časy 
a  naopak neskoro večerné až nočné 
v tých, v ktorých sa súťažieva za denného 
svetla. Po dôkaz, že nejde o výnimku, sa 
vráťme k atletike: na budúcoročných MS 
v  katarskej Dohe odštartujú chodecké 
preteky (mužských i ženských 20 km aj 
spoločných 50 km mužov a premiérovo 
žien) polhodinu pred polnocou, oba ma-
ratóny o polnoci a záverečné disciplíny 
desaťboja a  sedemboja dokonca až po 
hodine duchov...

Takže už aj gloriola IAAF sa tak trochu 
váľa v prachu: zachovala sa fér v prípade 
OH 2020, keď akceptovala len bežec-
ký mix na 4x400 m, aj ten s  výhradou, 
že je nerozumné nútiť esá k  siedmim 
štyristovkám (tri v  sólovom behu, dve 
v mužskej alebo ženskej štafete na 4x400 
m a ďalšie dve v miešanej), a potom stra-
tila zdravý rozum, keď súhlasila s takým 
časovým programom vlastného šampio-
nátu.

ŠPORT Y NA OH 2020 - ZÁKLADNÝCH 28
(podľa abecedy s počtami disciplín v Tokiu 2020 – celkove, mužské, 
ženské, miešané a rozdiel v počte v porovnaní s OH 2016)

Atletika 48 24 23 1 + 1
Basketbal 4 2 2 0 + 2
   Halový 2 1 1 0 0
   Uličný (3 x 3) 2 1 1 0 + 2
Bedminton 5 2 2 1 0
Box 13 8 5 0 0
Cyklistika 22 11 11 0 + 4
   Bikros 4 2 2 0 + 2
   Cestná 4 2 2 0 0
   Dráhová 12 6 6 0 + 2
   Horská 2 1 1 0 0
Džudo 15 7 7 1 + 1
Futbal 2 1 1 1 0
Golf 2 1 1 0 0
Gymnastika 18 9 9 0 0
   Moderná 2 0 2 0 0
   Športová 14 8 6 0 0
   Trampolína 2 1 1 0 0
Hádzaná 2 1 1 0 0
Jachting 10 5 4 1 0
Jazdectvo 6 0 0 6 0
Kanoistika 16 8 8 0 0
   Rýchlostná 12 6 6 0 0
   Vodný slalom 4 2 2 0 0
Lukostreľba 5 2 2 1 + 1
Moderný päťboj 2 1 1 0 0
Plavecké športy 49 23 25 1 + 3
   Bazénové plávanie 35 17 17 1 + 3
   Diaľkové plávanie 2 1 1 0 0
   Skoky do vody 8 4 4 0 0
   Synchronizované plávanie 2 0 2 0 0
   Vodné pólo 2 1 1 0 0
Pozemný hokej 2 1 1 0 0
Ragby 2 1 1 0 0
Stolný tenis 5 2 2 1 + 1
Šerm 12 6 6 0 + 2
Športová streľba 15 6 6 3 0
Taekwondo 8 4 4 0 0
Tenis 5 2 2 1 0
Triatlon 3 1 1 1 + 1
Veslovanie 14 7 7 0 0
Volejbal 4 2 2 0 0
   Halový 2 1 1 0 0
   Plážový 2 1 1 0 0
Vzpieranie 14 7 7 0 - 1
Zápasenie 18 12 6 0 0
   Grécko-rímsky štýl 12 6 6 0 0
   Voľný štýl 6 6 0 0 0

+ Nové odvetvie: 
basketbal 3 x 3 
(muži, ženy, po 
8 štvorčlenných 
družstiev).

+ Nové miešané 
súťaže: 
atletika – 4x400 m, 
džudo – družstvá, 
lukostreľba – družstvá, 
plávanie – 4x100 m 
polohové preteky, 
stolný tenis – miešaná 
štvorhra, streľba – 
družstvá vzduchová 
puška, vzduchová 
pištoľ a trap, 
triatlon – štafeta.

+ Nové disciplíny: 
box – plus 2 ženské 
kategórie, cyklistika 
– dráhová: madison 
(muži, ženy), bikros: 
freestyle (muži, ženy), 
kanoistika – rýchlostná 
C1 200 m (ženy), C2 
500 m (ženy), slalom 
C1 (ženy), plávanie – 
800 m (muži), 1500 m 
(ženy), šerm – družstvá 
šabľa (muži) a fleuret 
(ženy), veslovanie 
– štvorveslica bez 
kormidelníčky (ženy).
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VÝCHODISKO? ROZUM DO HRSTI 
„Zavedenie miešaných súťaží počas 
prípravy Agendy 2020 podporil aj Slo-
venský olympijský výbor, lebo dvíhajú 
šance menších krajín,“ pripomína jeho 
bývalý dlhoročný šéf František Chme-
lár. „Nie sú však všeliek a ani adekvátna 
náhrada za tradičné disciplíny, ako je 
chodecká päťdesiatka či ľubovoľná ma-
lokalibrovka. Vítam aj medzi mladými 
populárne adrenalínové športy, ale vy-
žadujú selekciu. Snoubording sa vydaril, 
kým skejtbording ešte nemá dohodnuté 
pravidlá tokijských súťaží – zatiaľ ho 
vnímam ako trochu divokú pouličnú 
aktivitu. Osobne by som uprednostil 
kolieskové korčuľovanie. Na surfing 

majú zasa podmienky len pobrežné štá-
ty. Každý nový šport je potrebné najskôr 
zo všetkých hľadísk odborne zvážiť a to 
isté platí aj o  vyraďovaní takzvaných 
starých. Nepokladám za šťastné, že zá-
kladným kritériom ako keby sa stával 
záujem televíznych spoločností, ktoré 
už určujú aj začiatky súťaží.“

V  rýchlej dobe sa rodia rýchle roz-
hodnutia. V  kombinácii s  mamonom 
peňazí však môžu byť cestou do pekla. 
Inovácie za každú cenu, lebo byť „in“ 
je módne, olympizmu nesvedčia. A už 
vôbec nie v  takej citlivej veci, ako je 
program olympijských hier. Nebolo to 
z večera do rána, naopak, mnohoročný 
proces, ale novoveký svet akceptoval 

olympizmus a štáty, ba aj viaceré veľké 
privátne firmy mu prispôsobili mieru 
podpory jednotlivým druhom športov, 
dokonca aj disciplín.

Prítomnosť v  olympijskom progra-
me je pre niektoré otázkou života 
a  smrti. Tento fakt nielenže nesmie 
brať Medzinárodný olympijský výbor 
na ľahkú váhu, ale zvyšuje jeho zodpo-
vednosť. 

Východiskom je triezvosť a uvážlivosť. 
Cit pre mieru a pre pravý čas. Inovácie 
áno, ale nie za každú cenu. Nech sa páči, 
aj adrenalín – ale len na športovisku, nie 
za zeleným stolom.  I

„TOKIJSKÉ“ ŠPORTY 
BEJZBAL / SOFTBAL
+  Bejzbal: 6 mužských tímov (do-

vedna 144 hráčov, bol na OH 
už v  r. 1992 – 2008), softbal: 6 
ženských tímov (90 hráčok, bol 
na OH už v r. 1996 – 2008). 

+  Postupový kľúč: bejzbal – 2 prvé 
tímy z WBSC Premiere 12 (no-
vember 2019), víťazi africko-eu-
rópskej, americkej a  svetovej 
kvalifikácie plus usporiadateľ-
ské Japonsko, softbal – víťaz 
MS 2018 (august), víťazi afric-
ko-európskej a  ázijsko-oceán-
skej kvalifikácie, prvé dva tímy 
z americkej kvalifikácie a uspo-
riadateľské Japonsko.

+  Slovensko vo svetovom rebríč-
ku (február 2018): bejzbal 32. 
miesto, softbal 63. miesto. 

KARATE
+  Dve odvetvia: kata (súborné 

cvičenie) – 1 mužská a 1 ženská 
súťaž, kumite (súboj) – 3 muž-
ské (do 67, 75 a nad 75 kg) a 3 
ženské (do 55, 61 a nad 61 kg), 
v každej kategórii po 10 účast-
níkov, dovedna 80.

+  Postupový kľúč: 16 mužov a  16 
žien podľa svetového rebríčka, 
po 12 zo svetovej kvalifikácie 
v  Paríži v  máji 2020 a  po 12 
miest rozdelených podľa kon-
tinentov – z krajiny maximálne 
jeden v kategórii.

+  Karate na Slovensku: v ére samo-
statnosti získali reprezentanti 
SR na MS 9 medailí (1 – 1 – 7) 
a na ME 37 medailí (6 – 9 – 22), 
na posledných MS 2016 dva 
bronzy (v  kumite Ingrid Su-
chánková do 61 kg a Dominika 
Tatárová nad 68 kg) a na má-
jových ME jeden bronz (v kata 
Dorota Balciarová). 

SKEJTBORDING
+  Dve disciplíny: parková súťaž (1 

mužská a 1 ženská súťaž) a ulič-
ná súťaž (1 + 1), 80 pretekárov 
(po 20 mužov a 20 žien v kaž-
dej disciplíne), znenie pravidiel 
a  rozhodovania ešte len určí 
Medzinárodná skejtbordová 
rozhodcovská komisia. 

+  Postupový kľúč: kvalifikačné 
preteky budú od 1. januára 2019 
do 15. júna 2020, každý konti-
nent (aj hostiteľská krajina) má 
garantované minimálne jedno 
miesto v každej súťaži.

+  Skejtbording na Slovensku: od r. 
2017 ho zastrešuje skejtbordová 
sekcia Slovenského rýchlo-
korčuliarskeho zväzu, ktorý 
je členom World Skate (nový 
názov Medzinárodnej federácie 
kolieskových športov – FIRS). 
Košičan Richard Tury (25 r.) 
skončil tretí v  celkovej klasifi-
kácii kategórie Street (uličné 
preteky) seriálu Svetového 
pohára 2017 (pred ním skončili 
len Francúzi Benjamin Garcia 

a  Vincent Milon), v  prvých 
pretekoch SP 2018 v Hirošime 
druhý za Japoncom Kedom 
Daisukem. 

SURFING
+  Disciplíny: 1 mužská a 1 ženská, 

po 20 účastníkov, za krajinu 
maximálne 2 + 2, hostiteľ (Ja-
ponsko) minimálne 1 + 1.

+  Postupový kľúč: WSL (Svetová 
surfová liga) majstrovská tour 
2019: prvých 10 mužov a 8 žien, 
Svetové surfové hry ISA (Me-
dzinárodná surfová asociácia) 
2019: 4 muži a 4 ženy (najlepší 
muž a  žena z  kontinentov Af-
rika, Ázia, Európa a  Oceánia), 
Panamerické hry 2019: 1 muž 
a  1 žena, Svetové surfové hry 
ISA 2020: 4 muži a 6 žien.

+  Surfing na Slovensku: od r. 2008 
sa na pobreží Atlantiku vo 
francúzskom Seignosse koná 
komerčný kemp a  preteky 
s  názvom České a  slovenské 
surfové majstrovstvá – nie je 
to však oficiálny šampionát; 
špecializované surfové kluby 
u  nás neexistujú, no od 2007 
funguje Športový klub Slo-
venská surfová asociácia so 
sídlom v Bratislave organizujúci 
surfové sústredenia najmä na 
Kanárskych ostrovoch, v  Por-
tugalsku a vo Francúzsku, a od 
2011 ho eviduje Medzinárodná 
surfingová asociácia ako svoj-
ho člena – nie je však organi-

záciou typu oficiálne uznaného 
národného športového zväzu.

ŠPORTOVÉ LEZENIE
+  Disciplína: trojkombinácia (muži 

a  ženy) – postupne lezenie na 
rýchlosť (s  lanom na 15 m vy-
sokú stenu na čas), bouldering 
(voľné lezenie na nízkej stene 
s  4 – 5 bouldrami s  časovým 
limitom na každý, zratúvajú 
sa dosiahnuté topy – vrcholky 
a  bonusy – nižšie chyty, pri 
zhode rozhoduje nižší počet 
pokusov) a lezenie na obťažnosť 
(s lanom na 15 m stene, rozho-
duje najvyššie držaný chyt, po-
mocné kritérium čas). 

+  Účasť: 20 mužov a 20 žien (na 
základe svetovej a kontinentál-
nych kvalifikácií)

+  Športové lezenie na Slovensku: 
súťažné lezenie od pionierskych 
rokov skalolezenia v  sedem-
desiatych rokoch zastrešuje 
Slovenský horolezecký spolok 
JAMES, člen Medzinárodnej 
horolezeckej únie (UIAA). 

+  Naše nádeje: muži - Handlov-
čan Peter Kuric (17 r.), šiesty na 
juniorských MS 2017 v premiére 
olympijskej trojkombinácie, čím 
sa nominoval na OH mládeže 
v októbri 2018 v Buenos Aires, 
ženy - Bratislavčanka Vanda 
Michalková (16), viacnásob-
ná medailistka kadetských 
a juniorských ME, obťažnosť 8c 
(2017, Slovinsko a Španielsko).



OLYMPIC.SK JAR / LETO 2018   63

ZMENY V PROGRAME OH

rátko po oslave zlata bratran-
cov Ladislava a  Petra Škan-
tárovcov na OH 2016 v  Riu 
de Janeiro si len málokto 
na Slovensku pripúšťal, že 
šancu na obhajobu v  Tokiu 
2020 nedostanú. Definitíva 
padla  až o  rok neskôr. Ale 
podľa viceprezidenta Európ-
skej kanoistickej federácie 
Miroslava Haviara sa takéto 
rozhodnutie dalo očakávať. 

„Bola tu jednoznačná požiadavka 
Medzinárodného olympijského výboru 
na rodovú rovnosť. To znamená rovnaký 
počet mužov a žien. A vo vodnom slalome 
bol až doteraz pomer tri ku jednej, čo bolo 
z  hľadiska požiadaviek MOV neakcepto-
vateľné.“

Netrvalo dlho a slalomárska kategória 
C2 definitívne skončila na  majstrovstvách 
sveta či na pretekoch Svetového pohára. 
Podľa člena prezídia Slovenskej kanoistiky 
a trénera Róberta Orokockého to pre za-
interesovaných nebolo veľké prekvapenie. 
„Čakali sme to, ale že sa to stalo až tesne 
pred sezónou, nebolo zo strany Medziná-
rodnej kanoistickej federácie korektné.“ 

SLOVENSKÉ TICHO PRED BÚRKOU
Disciplína, ktorej obetovali bratia Peter 
a Pavol Hochschornerovci alebo aj Škan-
tárovci celý život, tak prakticky prestala zo 
dňa na deň existovať. A hoci sa o možnom 

rušení C2 hovorilo niekoľko rokov, u nás 
bola podľa Haviara táto téma tabu. „Slo-
vensko v  kategórii C2 absolútne domi-
novalo. Veď za posledných dvadsať rokov 
sme vyhrali takmer všetko, čo sa dalo.“ 

Róbert Orokocký tvrdí, že nešlo o str-
kanie hlavy do piesku, ale o taktiku, kto-
rá priniesla v Riu posledné zlaté ovocie. 
„Je ťažké povedať pretekárovi rok pred 
olympiádou, že jeho kategória to už asi 
dlho nevydrží... To nie je veľmi motivač-
né. Takže sme ich radšej držali v strehu 
všetkých. Vraveli sme im, chalani, tvrdo 
sa pripravujte, je tu Rio, olympiáda.“

DOBA HOCHSCHORNEROVSKÁ
Vodní slalomári sa prvýkrát objavili už 
na olympijských hrách 1972 v Mníchove. 
Pod piatimi kruhmi sa opäť zišli až v roku 
1992. V Barcelone to boli hry s posledným 
spoločným federálnym tímom. V kategó-
rii C2 sa predstavili tri československé 
lode s českými posádkami. 

O štyri roky neskôr cestovala do ame-
rickej Atlanty historicky prvá samostatná 
slovenská výprava. Jej súčasťou boli aj 
dve slalomárske dvojice. Bola to posledná 
olympiáda, na ktorej v kategórii C2 nezís-
kalo Slovensko cenný kov. 

V  roku 2000 sa totiž na svoju prvú 
olympiádu vybrali bratislavské dvojičky 
Peter a Pavol Hochschornerovci. V Syd-
ney triumfovali, takisto ako v Aténach 
2004 a v Pekingu 2008.  Po zlatom het-

riku vystavili vlajkovú loď slovenského 
vodného slalomu aj v olympijskom mú-
zeu v Lausanne. Ani Hochschornerovci 
však nemali  nikde nič predplatené, čo 
ukázal Londýn 2012, kde im musel sta-
čiť bronz. 

NÁVRAT JE NEPRAVDEPODOBNÝ 
V  Riu sa odohrala v  C2 posledná zlatá 
rozprávka. Vodácka mlaď, ktorá sledovala 
olympijské jazdy Hochschornerovcov či 
Škantárovcov so zatajeným dychom, už 
nemá kde ich majstrovstvo napodobiť. 

„Mladí majú smolu. Partia kanoistov, 
ktorá začala s tréningom neskôr s túžbou 
nadviazať na úspechy mojich synov ale-
bo Škantárovcov, je z celého vývoja dosť 
rozčarovaná,“ povzdychol si pri hučiacej 
divokej vode čunovského kanála otec zla-
tých dvojičiek Peter Hochschorner. 

Obnovenie športovej kategórie C2 je 
aspoň zatiaľ absolútne vylúčené. Prvé in-
formácie o jej možnom konci totiž ovplyv-
nili rozdelenie financií na pretekárov 
v  jednotlivých kanoistických federáciách 
po celom svete.

„Nabralo to lavínový efekt. Už v  roku 
2015 sme na MS nemohli naplniť ani 
kategóriu do 23 rokov. Už súťažili iba tí, 
čo mali šancu sa dostať na olympiádu. 
A dnes, aj keby sme chceli oživiť túto ka-
tegóriu, tak nie je z čoho. Mládež sa jej už 
nevenuje,“ smutne skonštatoval Róbert 
Orokocký. I

TEXT: IVAN JANKO  FOTO: AUTOR

K

PREČO 
STROSKOTALA 
VLAJKOVÁ LOĎ
V ére slovenskej samostatnosti 
sme nemali na olympiádach 
úspešnejšiu športovú 
disciplínu. Mužská kategória 
C2 vo vodnom slalome 
Slovensku priniesla v rokoch 
2000 až 2016 štyri zlaté 
a jednu bronzovú medailu.

NAŠI ZLATÍ OLYMPIJSKÍ DEBLKANOISTI. VĽAVO HOCHSCHORNEROVCI, VPRAVO ŠKANTÁROVCI.
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NOVÉ ŠPORTY NA OH 2020 TEXT: ĽUBOMÍR SOUČEK, JÁN ŠILLER  FOTO: JÁN SÚKUP, PETER WOLF, 
TASR/MILAN KAPUSTA A BRANISLAV RAČKO, SHUTTERSTOCK.COM

Tretí august 2016 vošiel do olympijskej histórie. V ten deň Medzinárodný olympijský výbor 
na svojom zasadnutí  v Riu de Janeiro do programu OH 2020 v Tokiu dodatočne zaradil päť 

nových športov – bejzbal/softbal, karate, skejtbording, športové lezenie a surfing.

TOKIJSKÉ NOVINKY 
LÁKAJÚ AJ NAŠICH

AKÉ SÚ ŠANCE, ŽE SA V NIEKTOROM Z PIATICH NOVÝCH ŠPORTOV 

V PROGRAME OH 2020 PREDSTAVÍ AJ SLOVÁK?
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ké reálne sú šance, že v  nie-
ktorom z  piatich nových 
športov v  programe OH 2020 
v Tokiu sa predstaví aj Slovák? 
V bejzbale/softbale, čo sú ko-
lektívne športy, vzhľadom na 
dlhodobé postavenie sloven-
ských reprezentačných tímov 

v medzinárodnom rebríčku je šanca nulo-
vá. V surfingu ako krajina bez mora zatiaľ 
nemáme pretekára zvučného medzinárod-
ného mena. Ale v ďalších troch športoch by 
slovenské úsilie nemuselo byť márne...

KARATE: TRI ŽENY VÁŽNE V HRE
Najreálnejšie vyzerajú slovenské vyhliadky 
v karate. V športovom zápase kumite máme 
totiž až tri ženy (všetko členky Vojenského 
športového centra Dukla Banská Bystrica), 
ktoré patria do svetovej špičky. K  skúse-
ným bronzovým medailistkám z  MS WKF 
v  Linzi 2016 Ingride Suchánkovej (do 61 
kg) a  Dominike Tatárovej (nad 68 kg) sa 
v  poslednom čase pridala mladšia Miro-
slava Kopúňová (do 68 kg). Všetky tri ka-
ratistky sú ovenčené viacerými pódiovými 
úspechmi na turnajoch Svetového pohára 
a v aktuálnom svetovom rebríčku vo svojich 
váhových kategóriách sú na štvrtom mieste 
z  222 hodnotených (Tatárová), na piatom 
z 367 (Kopúňová), resp. na deviatom mieste 
zo 424 (Suchánková).

„Vyhliadky, že na OH v Tokiu bude súťa-
žiť aj slovenská karatistka, vidím optimis-
ticky,“ hovorí prezident Slovenského zväzu 
karate Daniel Líška a rozvádza to: „Tri diev-
čatá majú veľmi vysokú výkonnosť a aj keď 
rozhodujúcim kritériom pre postup na OH 
bude postavenie vo svetovom rebríčku až 
k 6. aprílu 2020, majú dobré šance. Suchán-
ková má najviac skúseností a  na veľkých 
súťažiach sa už viackrát výrazne presadila. 
Zranenie kolena ju síce po vlaňajšom zisku 
bronzu na Svetových hrách vo Wroclawe 
na štyri mesiace vyradilo z prípravy, ale na 
jar sa úspešne vrátila na súťaže a na turnají 
v Salzburgu už bola na stupni víťaziek. Ta-

tárová sa tiež už dlhšie drží medzi svetovou 
špičkou a  Kopúňová v  poslednom období 
výrazne výkonnostne vyrástla a na štyroch 
turnajoch SP získala tohto roku medailu.“

A čo šance medzi mužmi? Veď štipendis-
ta Olympijskej solidarity Medzinárodného 
olympijského výboru k OH v Tokiu Dominik 
Imrich získal vlani medailu na majstrov-
stvách Európy... „Má veľký potenciál, ale 
priznávam, že jeho postup na OH by bol 
príjemným prekvapením. Jednak medzi 
mužmi je ešte väčšia konkurencia a  pre 
olympiádu budú zlučovať jeho hmotnostnú 
kategóriu s  vyššou, a  jednak je ešte pri
mladý. Len teraz na jar maturoval,“ hovorí 
Líška.

Karate na OH v Tokiu bude mať v porov-
naní so zvyklosťami na súťažiach svetovej 
federácie WKF viacero odlišností. Namiesto 
tradičných piatich hmotnostných kategórií 
v kumite mužov aj žien sa bude pod piatimi 
kruhmi súťažiť len v  troch – u  mužov do 

NOVÉ ŠPORTY NA OH 20202020
A

„VYHLIADKY, 
ŽE NA OH V TOKIU 
BUDE SÚŤAŽIŤ 
AJ SLOVENSKÁ 
KARATISTKA, VIDÍM 
OPTIMISTICKY,“ 
HOVORÍ PREZIDENT 
SLOVENSKÉHO 
ZVÄZU KARATE 
DANIEL LÍŠKA

TOKIJSKÉ NOVINKY 
LÁKAJÚ AJ NAŠICH

INGRIDA SUCHÁNKOVÁ 
V KUMITE DO 61 KG 
MÁ V ZBIERKE 
BRONZOVÉ MEDAILY 
Z MAJSTROVSTIEV 
SVETA WKF 2016 
AJ ZO SVETOVÝCH 
HIER 2017 A Z TRIA 
NAŠICH ŠPIČKOVÝCH 
KARATISTIEK MÁ 
NAJBOHATŠIE 
SKÚSENOSTI.
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67 kg, do 75 kg a nad 75 kg, u žien do 55 
kg, do 61 kg a nad 61 kg. Dohromady sa 
predstaví len po 40 mužov i žien (po 10 
v  každej disciplíne kumite a  takisto 10 
v  súbornom cvičení kata). Kvalifikačný 
proces sa začal 2. júna 2018 a  skončí sa 
30. júna 2020. Po 16 mužov i žien vzíde zo 
svetových rebríčkov k 6. aprílu 2020, ďal-
ších po 12 z kvalifikačného turnaja v máji 
2020 v  Paríži a  po 12 prerozdelí WKF 
v spolupráci s tripartitnou komisiou MOV 
pre kontinentálne federácie.

Ako vidno z  olympijských hmotnost-
ných kategórií, Suchánková (do 61 kg) 
nemusí zhadzovať ani priberať. Tatárovej 
a Kopúňovej v olympijskej kategórii nad 
61 kg však do zlúčeného rebríčkového po-
radia, utvoreného z  tradičných kategórií 
WKF do 68 a nad 68 kg, pribudnú v porov-
naní so zvyklosťami mnohé súperky.

Zo všetkých piatich nových športov na 
OH je len karate „echt“ japonské. Najroz-
šírenejšie bojové umenie na svete (WKF 
má 179 členských federácií) dostane 
v  krajine svojho pôvodu šancu zatieniť 
kórejské taekwondo, ktoré je v programe 
OH nepretržite od OH 2000 v  Sydney. 
„Dejiskom olympijského turnaja bude 
slávny budokan, najväčšia tokijská hala 
pre bojové športy. Zmestí sa tam okolo 
desaťtisíc divákov a  vždy tam býva fan-
tastická atmosféra. Bude to veľká reklama 
karate,“ očakáva Líška, ktorý pripomína, 
že zaradenie karate na OH v  Tokiu (aj 
na OH mládeže v Buenos Aires) rapídne 
zvýšilo záujem mládeže na celom svete 

o tento šport, i konkurenciu na turnajoch. 
„Niekedy až na dvojnásobok predchádza-
júcich počtov. Na turnajoch SP preto mu-
seli začať limitovať účasť na 64 pretekárov 
v  každej kategórii. A  len prvých 50 zo 
svetového rebríčka v každej kategórii má 
istý štart,“ dodáva šéf slovenského karate.

ŠPORTOVÉ LEZENIE: NAJVÄČŠIA 
NÁDEJ MÁ ŠESTNÁSŤ
Štipendistka Olympijskej solidarity MOV 
k OH v Tokiu Vanda Michalková má ako 
jediná žena na Slovensku vylezené dve 
cesty klasifikácie 8c. Vrátane posilňovne 
trénuje šesťkrát týždenne po 2,5  4 hodi-
ny. Je vlaňajšia mládežnícka vicemajster-
ka Európy v boulderingu, v lezení na lane 
skončila tretia. V súčte bodov aj za umies-
tenie v lezení na rýchlosť (speed) dosiahla 
celkové prvenstvo práve v novovzniknutej 
olympijskej disciplíne – kombinácii. 

Medzi mužmi je našou nádejou pre 
Tokio 2020 Peter Kuric – vôbec prvý Slo-
vák, ktorý sa kvalifikoval na tohtoročné 
olympijské hry mládeže v  Buenos Aires. 
Je paradox a zároveň večná škoda, že na 
štart na OH mládeže v  Buenos Aires je 
Michalková, súťažiaca už medzi ženami, 
primladá… Nezmestila sa do vekového 
limitu obmedzeného dvoma po sebe na-
sledujúcimi ročníkmi narodenia.

Medzi dospelákmi začala Vanda súťa-
žiť tento rok. Pri premiére v seniorskom 
Svetovom pohári sa umiestila v  hornej 
polovici výsledkovej listiny. „Bola to vy-
nikajúca skúsenosť. Zistila som, že silovo 

som na tom podobne, ako staršie baby 
a že tie chyty nie sú až také ,nemožné´, 
ako vyzerajú v televízii,“ zhodnotila vtedy 
len 15ročná lezkyňa svoju vzácnu skúse-
nosť.

Podobne ako ostatným lezcom, ani 
jej sa spočiatku nepozdával olympijský 
„mačkopes“, pretože donedávna zrejme 
nikto na svete zároveň netrénoval boul-
dering, lano a  aj lezenie na rýchlosť. Po 
prvotnej nevôli sa lezecká obec s  novou 
disciplínou zmierila a lezci sa pripravujú 
na kombináciu. Pre lezcov sú totiž určené 
iba dve sady olympijských medailí (jedna 
mužská a  jedna ženská) a  kompetentní 
nechceli nikoho ukrátiť.

Teraz musia byť lezci všestrannejší. 
„Speedoví lezci majú úplne inú postavu, 
držanie tela, techniku, oni vlastne reálne 
nemusia vedieť liezť. Idú vždy to isté, ces-
ta je normovaná, všade rovnaká a oni ju 
len behajú horedole. Takže oni to majú 
najťažšie,“ vysvetľuje Vanda úskalia olym-
pijskej prípravy.

V Tokiu sa predstaví len po 20 najlep-
ších mužov a žien. Z toho 18 bude úspeš-
ných kvalifikantov, jeden domáci zástupca 
a jeden držiteľ voľnej karty. Kvalifikácia sa 
uskutoční v rokoch 2019 a 2020.

Jednou z  možností získania olympij-
skej miestenky bude svetový šampionát 
v  novovzniknutej kombinácii, ktorý sa 
uskutoční práve v  Tokiu. Ďalšie budú 
kontinentálne šampionáty, či triumf na 
podujatí Svetového pohára. Najlepších 20 
lezcov podľa aktuálneho rebríčka dostane 

NOVÉ ŠPORTY NA OH 2020

LEZKYŇA VANDA MICHALKOVÁ VLANI VYHRALA 
MLÁDEŽNÍCKE MAJSTROVSTVÁ EURÓPY V OLYMPIJSKEJ 
DISCIPLÍNE KOMBINÁCIA. NA FOTOGRAFII Z PRETEKOV 
V BOULDERINGU V PREŠOVE.

KARATISTKY INGRIDA SUCHÁNKOVÁ A DOMINIKA TATÁROVÁ S BRONZOVÝMI 
MEDAILAMI Z PREDVLAŇAJŠÍCH MAJSTROVSTIEV SVETA V LINZI.
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príležitosť aj na osobitnom kvalifikačnom 
podujatí. Každý lezec si môže vybojovať 
miestenku len sám pre seba, nie pre iného 
krajana, ktorého by neskôr nominoval ná-
rodný olympijský výbor. 

Športové lezenie na Slovensku zastre-
šuje Slovenský horolezecký spolok JAMES. 
Jeho predseda a zároveň generálny sekre-
tár Igor Koller si je vedomý náročnej úlohy, 
ktorá stojí pred našimi želiezkami v ohni. 
Ich šance štartovať na olympiáde však vidí 
pozitívne: „Krivka výkonnosti Michalkovej 
aj Kurica v poslednom čase prudko stúpa. 
Vanda je výsledkovo naša jednotka a robí 
veľké pokroky. Peťo je obrovský bojovník, 
berie to vážne a  dáva do toho všetko. 
Obaja sú práve v období telesného vývoja, 
preto ťažko predpokladať smerovanie ich 
výkonnosti. Pokiaľ stúpajúci trend bude 
pokračovať, šancu určite majú.“ 

Možnosti slovenských reprezentantov 
bližšie priblížia už najbližšie mesiace. 
Vandu Michalkovú čakajú MS mládeže 
v  Moskve, aj seniorské MS v  Insbrucku. 
Peter Kuric si zmeria sily so svetovou 
špičkou svojho veku v októbri na mládež-
níckej olympiáde v Buenos Aires.  

SKEJTBORDING: RICHARD 
TURY PATRÍ K ŠPIČKE
Skejtbording patrí medzi najrýchlejšie sa 
rozvíjajúce športy. Nepozná hranice a ne-
ustále napreduje. Ponúka neobmedzené 
množstvo trikov a ich variácii, jazdcov pri-
ťahuje najmä dynamika a adrenalín.

Keď padlo rozhodnutie, že skejtbording 
bude patriť medzi päť nových športov na 
olympiáde v roku 2020, pre celú „skejťác-
ku” obec to bola senzácia.

V rámci komunity skejterov sa pohľady 
na zaradenie skejtbordingu na olympij-
ské hry líšia. Nie všetci skejteri uznávajú 
súťažné jazdenie, a  preto to bude vždy 
téma na dlhé diskusie. Zástupcovia sekcie 
skejtbordingu v Slovenskom rýchlokor-
čuliarskom zväze však majú veľkú radosť. 
Pribudli im príjemné starosti spojené 
s budovaním reprezentačného tímu a so 
snahou kvalifikovať sa do Tokia.

Najvýraznejšie výsledky spomedzi Slo-
vákov dosahuje 25ročný Košičan Richard 
Tury. Jazdí disciplínu street. V  predchá-
dzajúcej sezóne Svetového pohára v skejt
bordingu (WCS) skončil na celkovom 
treťom mieste. Momentálne patrí medzi 
svetovú špičku, a preto ako jediný Slovák 
nedávno dostal pozvánku zúčastniť sa na 
jedných z  najťažších pretekov na svete 
v  čínskom Nankingu. V  nabitej konku-
rencii obstál a vydal jasný signál, že Tokio 
2020 je preňho reálny cieľ. „Skejtbording 
na  olympiáde vnímam pozitívne. Získa 
si tým rešpekt a  uznanie. Pomôže to 
k  výstavbe nových parkov, dotáciám pre 
športovcov. Možno verejnosť prestane 
tento šport vnímať negatívne a s optikou, 
že mladí jazdci len všetko ničia,“ povedal 
vlani pre Nový Čas.

Aj keď v našich zemepisných šírkach 
vídať na skejtbordoch prevažne chlapcov, 
v olympijskom hnutí rezonuje myšlienka 
rodovej rovnosti. Právo olympijského 
štartu preto získa po 20 mužov a 20 žien 
v disciplínach street aj park, teda doved-
na 80 ľudí. Miestenky sa dajú vyjazdiť 
len na konkrétne meno a  na základe 
tzv. svetového olympijského rebríčka, 
zostaveného podľa bodov získaných od 

1. januára 2019 do 31. mája 2020. Body 
možno nadobudnúť na národných i kon-
tinentálnych šampionátoch a na ďalších 
piatich typoch podujatí stanovených 
organizáciou World Skate. Najlepší traja 
účastníci MS 2020 sa do Tokia kvalifiku-
jú priamo.

Disciplína street predstavuje najbež-
nejšie jazdenie, ktoré možno najčastejšie 
vidieť na skejtbordových súťažiach vo 
svete. Jazdí sa na rovine s  niekoľkými 
briežkami. V  tejto disciplíne ide o  kom-
plexné jazdenie v  skejtparku. Pozostáva 
z technickej jazdy na rôznych múrikoch, 
zábradliach, schodoch, lavičkách a obrub-
níkoch. Hodnotí sa náročnosť trikov, ich 
počet a predvedenie, originalita, rýchlosť, 
výška, štýl jazdca, či využitie prekážok 
skejtparku. 

Disciplína park sa jazdí vo vyhĺbenej 
„vani” rôznych tvarov. Tá má strmé, 
priam vertikálne, prípadne takmer ver-
tikálne okraje. Medzi najväčšie lákadlá 
tejto disciplíny patrí úžasná výška, ktorú 
jazdci dosahujú pri vystúpaní do strmej 
steny v  rýchlosti a  triky, ktoré stihnú 
predviesť vo vzduchu. Často si pri tom 
chytia dosku a snažia sa o rotáciu. Nie-
ktorí jazdci predvádzajú aj rovnováhu 
na hrane vane. Rozhodcovia v  oboch 
disciplínach okrem trikov hodnotia 
celkovú plynulosť jazdy, načasovanie 
prvkov a stabilitu. 

Neodmysliteľnou súčasťou skejťáckych 
podujatí je hudba. Tá na OH 2020 prispeje 
k sviežej a pulzujúcej atmosfére aj v tokij-
skom Aomi Urban Sports Venue, ktoré 
bude okrem skejtbordingu dočasným 
domovom aj pre športových lezcov. I

SKEJTBORDING 
PATRÍ MEDZI 
NAJRÝCHLEJŠIE 
SA ROZVÍJAJÚCE 
ŠPORTY. NEPOZNÁ 
HRANICE 
A NEUSTÁLE 
NAPREDUJE. NAJLEPŠÍ SLOVENSKÝ SKEJTBORDISTA RICHARD TURY PATRÍ V OLYMPIJSKEJ DISCIPLÍNE STREET DO SVETOVEJ ŠPIČKY.
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OLYMPIJSKÉ HRY MLÁDEŽE

ZJEDNODUŠENÁ MAPKA 
ROZLOŽENIA JEDNOTLIVÝCH 
ŠPORTOVÍSK .

PO SINGAPURE 2010 
A ČÍNSKOM NANKINGU 
2014 PRICHÁDZAJÚ 
OLYMPIJSKÉ HRY 
MLÁDEŽE DO JUŽNEJ 
AMERIKY. TRETIU 
KAPITOLU NAPÍŠU 
6. – 18. OKTÓBRA 2018 
V BUENOS AIRES.

HLAVNÁ DOPRAVNÁ TEPNA BUENOS 
AIRES S DOMINANTOU V PODOBE 

OBELISKU BUDE DEJISKOM OTVÁRACIEHO 
CEREMONIÁLU OHM 2018.

MLÁDEŽNÍCKA 
OLYMPIÁDA BUDE 
V PARKOCH
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rojmiliónová argentínska 
metropola bude hostiť 
druhý olympijský vrchol 
tohto roka. Zúčastní sa na 
ňom minimálne jedenásť 
mladých športovcov zo 
Slovenska, ale šance kva-
lifikovať sa majú aj ďalší. 
Celkove MOV predpokla-
dá účasť 1999 chlapcov 
a 1999 dievčat z 200 krajín. 
V  rámci 32 športových 
odvetví sa uskutoční 
241 medailových súťaží, 
okrem toho 468 športo-

vých, kultúrnych a vzdelávacích podujatí 
pre športovcov aj verejnosť. O propagáciu 
podujatia sa ako „športové vzory“ starajú 
aj argentínske tenisové legendy David 
Nalbandian či Gabriela Sabatiniová.

POCÍŤ BUDÚCNOSŤ, UČ SA A ZDIEĽAJ
OH mládeže majú osobitné postavenie 
v rozvoji športovcov vo veku 15 – 18 rokov. 
Nemajú len ambíciu stať sa prvým sve-
tovým multišportovým podujatím, ktoré 
mladí absolvujú, ale majú byť aj užitočnou 
prípravou na účasť na veľkej olympiáde.

„Dnes máme výborné štatistiky, 
na ZOH v  Pjongčangu bolo viac než 
240 účastníkov zo ZOH mládeže 2012 
v Innsbrucku, niektorí aj získali medaily. 
Viacerí športovci otvorene hlásia, že účasť 
na OHM im pomohla zbaviť sa stresu, 
upokojiť sa, naučiť sa, ako existovať v mul-
tikultúrnom a multišportovom prostredí, 
aj akým spôsobom si naplánovať tréning, 
mediálne aktivity atď.,“ kvituje myšlienku 
mládežníckej olympiády členka Medzi-
národného olympijského výboru (MOV) 
na Slovensku Danka Barteková, ktorá je 
členkou koordinačnej komisie MOV pre 
toto podujatie. 

Oficiálne motto OHM 2018 znie „Po-
cíť budúcnosť“. Cieľom podujatia nie 

je len naučiť deti súťažiť o  medaily, ale 
predovšetkým vzdelávať ich. Dôležitou 
súčasťou je kultúrny a vzdelávací program 
v duchu myšlienky „uč sa a zdieľaj“. Mladí 
ľudia sa učia, ako sa správať v športe, ako 
sa zdravo stravovať, ako správne spať, re-
generovať sily, prekonávať časové posuny, 
ako sa vyhnúť zraneniam, ale napríklad 
aj ako zladiť športovú kariéru s osobnost-
ným rastom, či ako zvládnuť časový ma-
nažment, aby človek popri športe mohol 
aj študovať. Výučbu uskutočňujú experti 
čiastočne z Argentíny, čiastočne z MOV.

PARKOVÝ KONCEPT PODUJATIA
Buenos Aires spĺňa všetky predpoklady 
zorganizovať úspešnú olympiádu mláde-
že. Je to jedno z  najšportovejších miest 
na svete. Na každom kroku možno vidieť 
ľudí behať, bicyklovať, či plávať v  jazere. 
Športové kluby majú niekoľko desiatok 
tisíc členov. Aj priemerné kluby, ktorých 
je tam niekoľko tisíc, sú na vynikajúcej 
úrovni. Je zážitok vidieť kvalitu miestnych 
športovísk. Organizačný výbor tvorí mla-
dý medzinárodný tím.

Koncept mládežníckej olympiády 
v  Buenos Aires je vskutku atraktívny 
a jedinečný, v histórii nemá obdobu. Hry 
budú po meste rozmiestnené v  štyroch 
parkoch: Zelený park, park Tecnópolis, 
Mestský park a  Olympijský park. Každý 
z  nich zahŕňa športoviská, javiská na 
kultúrny program, ale aj miesta na vyskú-
šanie nových športov, ktoré majú perspek-
tívu stať sa mestskými športmi. Napríklad 
Tecnópolis je vedecko-výskumný park pre 
deti. Počas OHM sa zmení na miesto, kde 
sa mladí ľudia budú vzdelávať o  športe, 
športovej výžive, či o prevencii zranení. 

Organizátori zvolili parkový koncept 
preto, aby celé mesto žilo olympiádou. 
Aby z nej nemali osoh len účastníci OHM, 
ale aj miestna mládež. Aby sa okrem 
povzbudzovania mladých športovcov 

T
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OLYMPIJSKÁ DEDINA 
V BUENOS AIRES. 

ZHRUBA POLOVICA 
ŠPORTOVÍSK OHM SA 

NACHÁDZA V PEŠEJ 
VZDIALENOSTI 

OD NEJ.

CIEĽOM PODUJATIA 
NIE JE LEN NAUČIŤ 
DETI SÚŤAŽIŤ 
O MEDAILY, ALE 
PREDOVŠETKÝM 
VZDELÁVAŤ 
ICH. DÔLEŽITOU 
SÚČASŤOU 
JE KULTÚRNY 
A VZDELÁVACÍ 
PROGRAM V DUCHU 
MYŠLIENKY 
„UČ SA A ZDIEĽAJ“.
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miestni tínedžeri mohli sami zúčastniť 
na podujatiach, ktoré môžu prispieť k ich 
osobnostnému rozvoju, zapáliť v  nich 
športový oheň a ukázať im možnosti, ako 
sa venovať športu. Parky budú verejne 
prístupné, ale športovci v nich budú mať 
vytvorené osobitné zázemie na tréning aj 
relax. Po pretekoch sa v parku môžu zapo-
jiť do kultúrno-vzdelávacieho programu.

OTVORENIE NA NAJŠIRŠEJ ULICI SVETA
Mesto Buenos Aires je zvyknuté na 
športové podujatia obrovského formátu. 
Organizátori sa rozhodli, že aj otvárací 
ceremoniál chcú urobiť na pomery tohto 
mesta. Uskutoční sa preto pri miestnej 
dominante - Obelisku na ulici 9 de Ju-
lio Avenue, čo je najširšia ulica na svete. 
Otvorenie OHM teda bude môcť naživo 
sledovať až pol milióna ľudí.

Danka Barteková mala ako členka 
koordinačnej komisie po zverejnení tejto 
informácie okamžite na stole otázky ohľa-
dom bezpečnosti športovcov. „Rodičom 
bolo treba vysvetliť, že v Buenos Aires sú 
na organizáciu takýchto masových po-
dujatí zvyknutí a garantujú stopercentnú 
bezpečnosť. Na rozdiel od Singapuru 
2010, kde sa celý projekt ešte len konci-
poval a ľudia sa zoznamovali s formátom 

OHM, teraz to bude obrovské podujatie, 
na ktorom bude celé mesto oslavovať 
olympijské hry. Vzhľadom na to, ako sú 
miestni zvyknutí na športovú kultúru, 
myslím si, že to bude oslava športu v tom 
najlepšom svetle,“ nazdáva sa.

Slovenská strelkyňa v  službách MOV 
dodáva: „OHM sa stali obrovským kataly-
zátorom rozvoja športovej infraštruktúry 
v  južnej časti mesta. Tá je chudobnejšia 
a  nedostatočne rozvinutá, je tam vyššia 
miera kriminality. Preto je dobre, že práve 
tam postavili olympijskú dedinu, ktorá je 
na vysokej úrovni. Bytové domy sú posta-
vené podľa najnovších štandardov s  po-
užitím najnovších technológií. Navyše je 
to ekologická stavba s veľkým množstvom 
zelene. Na holej pláni vyrástol komplex 
budov, ktoré po skončení hier poslúžia 
ako sociálne bývanie.“

POLOVICA ŠPORTOVÍSK V BLÍZKOSTI DEDINY
Olympijská dedina je otvorená od kon-
ca apríla, jej správu prevzal organizačný 
výbor OHM. Pozostáva z  30 budov v  6 
blokoch. Výhodou polohy dediny je, že 
asi polovica športovísk je od nej vzdialená 
do päť minút chôdze. V jej tesnej blízkosti 
totiž ako súčasť revitalizácie celého tamoj-
šieho územia vyrástol Olympijský park. 

Zahŕňa relatívne nízkorozpočtové špor-
tové haly pre džudo, bedminton a  ďalšie 
športy, aj bazén.

Takto vyrastajú nové športoviská, 
ktoré sa majú stať budúcim argentín-
skym centrom pre vrcholový šport i  pre 
mládež. Týmto spôsobom krajina pred-
chádza tomu, aby olympijské športoviská 
po hrách schátrali. V Argentíne bola celá 
výstavba dlhšie plánovaná a  OHM k  jej 
realizácii len dopomôžu. V Buenos Aires 
množstvo športovísk aj zrekonštruovali. 
Napríklad zo schátranej, takmer až de-
ravej streleckej haly, je dnes nová multi-

„MYSLÍM SI, ŽE TO BUDE OSLAVA ŠPORTU 
V TOM NAJLEPŠOM SVETLE,“  HOVORÍ DANKA 
BARTEKOVÁ

VODÁCKE SÚŤAŽE NA OHM BÝVAJÚ ATYPICKÉ – SLALOM SA JAZDÍ MEDZI BRÁNKAMI 
NA HLADKEJ VODE, PRIČOM SA ŠTARTUJE Z RAMPY. V NANKINGU 2014 PRÁVE POKAZENÝ 
ŠTART VO FINÁLOVEJ JAZDE OBRAL JAKUBA GRIGARA (VĽAVO) O ZLATO.
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LONGOVÁ 
V NOVEJ ÚLOHE
Lukostrelkyňa  Alex Longová, olym-
pionička z Ria de Janeiro 2016, bude 
v Buenos Aires pôsobiť v novej úlohe. 
Slovenský olympijský výbor ju vybral 
a  MOV schválil do pozície Young 
Change Maker (YCM). Úlohou YCM 
je pracovať s členmi výpravy zo svo-
jej krajiny nielen počas OHM a  pred 
nimi, ale aj následne, a  pomáhať im, 
aby sa vo svojom okolí stali „nositeľmi 
zmien“ (chang-makers). Priamo na 
OHM budú okrem iného podnecovať  
mladých športovcov k aktívnej účasti 
na kultúrno-vzdelávacom programe 
a celkove ich viesť k tomu, aby z účasti 
na tomto jedinečnom podujatí vyťažili 
pre svoj budúci (nielen športový) roz-
voj čo najviac. V minulosti túto úlohu 
plnili takzvaní mladí ambasádori – zo 
Slovenska v  Singapure 2010 dnešná 
členka MOV Danka Barteková, v Nan-
kingu 2014 bedmintonistka  Monika 
Fašungová.

AJ BREAK DANCE
OH mládeže majú pre MOV slúžiť aj 
ako testovacie podujatie pre „veľké“ 
OH z hľadiska skúšania nových špor-
tov a vhodnosti súťažného programu 
pre súčasnú mládež. Každé podujatie 
prináša nejakú novinku. Úplnú pre-
miéru na hrách zažije v Buenos Aires 
break dance. Cieľom OHM je aj ta-
kýmto spôsobom osloviť účastníkov 
hier, miestnu mládež, ale aj mládež 
celosvetovo. Aby si našli svojich 
hrdinov, svoje idoly, ktoré ich zo-
známia s olympijskými hodnotami.
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funkčná aréna, ktorá v budúcnosti môže 
hostiť ďalšie významné podujatia.

Vzdialenosť z  dediny do  ostatných 
parkov je 18 – 25 km. Vzhľadom na pre-
dimenzovanú dopravu v  argentínskej 
metropole cesta na športovisko môže 
trvať do hodiny a pol. Zopár športovísk sa 
nachádza aj mimo parkov, napríklad pre 
golf alebo jachting. Dlhšia cesta na špor-
tovisko by však veľkým problémom byť 
nemala. Predpokladá sa, že športovec 
ráno opustí dedinu, príde do parku, kde 
bude mať tréning alebo súťaž, ale môže 
tam stráviť aj celý deň. Práve preto aj 

vzdelávacie a kultúrne aktivity budú pria-
mo v parkoch.

Denné aktivity pre mladých športovcov 
nebudú povinné, ale MOV sa ich snaží 
programom prilákať. Cieľom MOV je 
spolupracovať s trénermi a naučiť ich, že 
výkon je dôležitý, ale rovnako aj to, aby sa 
mládež športom bavila a vzdelávala. Aby 
z účasti na OH mládeže profitovali nie len 
športovo, ale aj osobnostne.

Samotné hry budú vyvrcholením 
štvorročnej snahy MOV o  propagáciu 
olympizmu v  krajine. V  rámci projektu 
Buenos Aires 2018 sa už do dnešného dňa 
v Argentíne uskutočnilo množstvo podu-
jatí a aktivít, ktoré mali dosah na státisíce 
detí – športové podujatia, oslavy Olympij-
ského dňa, školské súťaže v  dizajnovaní 
loga, školské ligy.... I

TRAJA SLOVENSKÍ MEDAILISTI Z PREDCHÁ-
DZAJÚCICH OH MLÁDEŽE – MICHAELA PEŠKO-
VÁ ZÍSKALA STRIEBRO V BEHU NA 400 M 
PREK., VODNÍ SLALOMÁRI NA HLADKEJ VODE 
KAJAKÁR JAKUB GRIGAR (VĽAVO) A SINGLIS-
TA MARKO MIRGORODSKÝ PRIDALI STRIEBRO 
A BRONZ. O DVA ROKY NESKÔR GRIGAR 
ÚTOČIL V RIU DE JANEIRO UŽ NA „VEĽKÚ“ 
OLYMPIJSKÚ MEDAILU, SKONČIL PIATY.
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ISTÝCH ZATIAĽ 
11 SLOVÁKOV
Zo Slovákov ako prvý získal miesten-
ku do Buenos Aires športový lezec 
Peter Kuric. K nemu sa pridala stolná 
tenistka Tatiana Kukuľková a boxerka 
Jessica Triebeľová.  Okrem tejto troji-
ce malo Slovensko k 20. máju istých 
ďalších osem miesteniek - dve kano-
istické, dve cyklistické, dve plavecké 
a dve cyklistické v BMX.
O  svoju účasť ešte nádejne bojujú 
atléti i džudisti a šancu máme aj v te-
nise a v gymnastike. Situácia sa vyvíja 
sľubne aj okolo našich futsalistov. 
Síce sú zatiaľ v  pozícii náhradníkov, 
ale keďže každá krajina môže spo-
medzi všetkých kolektívnych športov 
v Buenos Aires postaviť len jeden tím, 
šance našich futsalistov sú veľké. Ak 
by sa im podarilo získať miestenku, 
Slovensko bude v  Buenos Aires 
reprezentovať približne 25 mladých 
športovcov.
Designovaný vedúci slovenskej výpra-
vy v Buenos Aires Boris Demeter pre 
športovcov a ich sprievod predbežne 
rezervoval 38 leteniek v termíne 1. - 20. 
októbra. Náklady na cestu a účasť čle-
nov výprav na OHM hradí MOV – pod 
podmienkou, že účastníci zotrvajú 
v dejisku po celý čas ich trvania.

HRY BUDÚ BEZPEČNÉ
Bezpečnosť  účastníkom OHM v Bue-
nos Aires zaručia súkromná bezpeč-
nostná služba aj štátne bezpečnostné 
zložky. Okolo športovcov a  ďalších 
akreditovaných osôb na športovisku 
aj na otváracom ceremoniáli bude 
utvorený bezpečnostný perimeter. 
Športovci  budú zároveň hlavnými 
aktérmi ceremoniálu. Záujemcovia 
o  vstupenky sa musia zaregistrovať 
cez webovú stránku, bude nasledo-
vať bezpečnostná previerka žiadate-
ľa. Záverečný ceremoniál bude pre 
verejnosť uzavretý.
Organizátori okrem státisícov záu-
jemcov o vstupenky zaznamenali aj 
veľký záujem o  pozície dobrovoľní-
kov. Na miesta potrebných osemtisíc 
pomocníkov sa prihlásilo 30-tisíc ľudí.  

BUDÚCA EDÍCIA 
V AFRIKE
Európa si na organizáciu letnej verzie 
olympijských hier mládeže ešte bude 
musieť počkať. Po Ázii a Amerike má 
byť podľa MOV v roku 2022 dejiskom 
OHM Afrika. Definitívne rozhodnutie 
padne práve v októbri v Buenos Aires. 
V Európe sa konali len zimné OHM – 
v  roku 2012 v rakúskom  Innsbrucku 
a v roku 2016 v nórskom Lillehammeri.

TROJNÁSOBNÁ 
DORASTENECKÁ 
MAJSTERKA 
EURÓPY V BOXE 
JESSICA TRIEBE-
ĽOVÁ BUDE JED-
NÝM Z TROMFOV 
SLOVENSKEJ VÝ-
PRAVY V BUENOS 
AIRES.
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ič z  toho, čo dosiahol, 
nevzišlo z  bezbrehej 
túžby vyniknúť, ale 
z  návyku robiť všetko 
čo najsvedomitejšie. 
Tak ho sformovali po-
mery, z  ktorých vyšiel. 
Rodina, chudoba, voj-
na – otec sa mu vrátil 
z  koncentráku až dva 
mesiace po nej... Azi-
mutom v rýchlo sa me-
niacich režimoch doby 
mu bolo svedomie. 

Ako chlapec za šesták pomáhal bulhar-
ským zeleninárom montovať stánky na 
trenčianskom trhu, rezal vŕbové prútiky 
pre košikára, odnášal kufre zo stanice 
a  z  Kočinej hory znášal drevo, aby bolo 
v ich domci v Kubrej čím kúriť.

Prvý box naživo videl z balkóna soko-
lovne na Sihoti, keď ubzikol nepozornému 
biletárovi. Očaril ho a  už na druhý deň 
v klube žobronil o prijatie. Mal 14 rokov 
a  45 kíl. „Príď, keď zmocnieš,“ odporučil 
mu tréner Martin Podhradský. Prihovoril 
sa však zaňho šéf klubu, ktorý sa náhodou 
objavil v  telocvični: „Do ringu ho pošli, 

až keď priberie, ale zatiaľ nech trénuje.“ 
Oj, ako mu len bol povďačný.

O  tri roky, na jeseň 1945, sa Zachara 
stal prvým povojnovým juniorským maj-
strom Slovenska a v septembri 1946 ako 
18-ročný debutant reprezentácie ČSR 
zažiaril na I. všeslovanských pästiarskych 
majstrovstvách. Plná pražská Lucerna po 
jeho víťazstvách na body nad Poliakom 
Stasiakom a  Juhoslovanom Djulajom 
čakala rovnaký verdikt aj po súboji s o 12 
rokov starším Rusom Segalovičom, ibaže 
bodoví rozhodcovia vyhlásili remízu, 
takže šampiónmi sa stali obaja. „Zachara 

JUBILEUM TEXT: MARIÁN ŠIMO  FOTO: JÁN SÚKUP, ARCHÍV SOV - SOŠM

Nenápadný chlap postavou aj vystupovaním, a  predsa vzácny človek. Nestor a  nezmar zároveň. Najstarší žijúci slovenský 
olympijský víťaz, z Helsínk 1952, fenomenálny pästiar Ján Zachara, neskôr úspešný tréner, ktorého naši novinári ako prvého vyhlásili 
za Športovú legendu, čoskoro dovŕši deväťdesiatku. Oslávi ju asi o deň skôr. Dvadsiaty siedmy august totiž pripadá na pondelok, 
a ten deň, podobne ako stredu a piatok, aj v tomto požehnanom veku trávi na boxerskom tréningu.

N

NAJSKÔR SI VYTANCOVAL 
MANŽELKU, POTOM ZLATO

JUBILANT JANKO ZACHARA NESTOR A NEZMAR: TRÉNUJE AJ NA PRAHU DEVÄŤDESIATKY

JÁN ZACHARA 
V OLYMPIJSKOM 
MÚZEU V LAUSANNE   
SO SVOJOU ZLATOU 
MEDAILOU.
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je skutočný šermiar pästí, ktorý v prípade 
potreby dokáže uplatniť aj tvrdý fight. 
Mladý Slovák ukazuje, že boxing je naozaj 
krásny šport,“ konštatoval pražský denník 
Lidová demokracie.

OBĽÚBENEC JANKO MAŠINKA
Nielen futbal, aj proletársky box bol po 
vojne v kurze. Zvlášť v ére repatriácií. 
V  roku 1946, koketujúc s  presťahova-
ním, sa v  Bratislave zjavil futbalista 
Ladislav Kubala a pästiar László Papp 
– neskôr jeden preukázal genialitu 
v  Španielsku, druhý po návrate do 
Maďarska. Ešte predtým však mladý 
Papp v drese klubu Železničiari Slova-
kia utŕžil v  semifinále čs. šampionátu 
v  Redute prehru od budapeštianske-
ho spolurodáka Júliusa Tormu, vtedy 
boxera Baťovian. Ten si napokon zvolil 
vlasť rodičov a  po 6 maďarských titu-
loch získal až 10 československých.

Všeslovanský majster Zachara sa stal 
objektom záujmu šíbrov Železničiarov 
aj ako náhrada za Pappa. Napokon však 
zakotvil v Baťovanoch. Skôr než ich pre-
menovali na Partizánske, Baťovanci Janka 
Zacharu premenovali na Janka Mašinku. 
V ringu pripomínal skôr tanečníka, ale tak 
strojovo šiel od víťazstva k víťazstvu v dre-
se ich klubu, ktorému výdatne pomohol 
k senzačnému čs. tímovému titulu v roč-
níku 1947 – 1948. Viac len Torma, ktorý 
bol čosi ako hrajúci tréner a  v  Londýne 
1948 vyhral olympiádu. 

Do Londýna pôvodne nominovali aj 
Zacharu. Hoci v  roku 1948 povyhrával 

takmer všetko, čo sa dalo, a  vzali mu aj 
miery na olympijský oblek, napokon ho 
nechali doma. Namiesto neho poslali 
funkcionára, ktorý sa z Londýna zabudol 
vrátiť – emigroval. „Cítil som krivdu a aj 
keď som mal len dvadsať rokov, uvažoval 
som, či mi box stojí za úsilie, ktoré vyna-
kladám,“ spomína. „Tormov triumf a  po 
návrate najmä jeho farbisté vykreslenie 
toho, čo zažil, však rýchlo zahnali moje 
chmúrne myšlienky.“

ODCHOVANEC JUŽANSKEJ ŠKOLY
Torma sa ochotne a rád delil o to, čo sa na-
učil v Budapešti ako zverenec legendárne-
ho trénera Zsigmonda Ádlera – viedol aj 
Pappa a Maďari mu hovorili „nagy kisem-
ber“, veľký malý človek. Ktovie, či Torma 
aj to prevzal od neho, ale nemusel dlho 
vysvetľovať, lebo na všetko mal „hlášku“. 
Hlavu nemáš na to, aby ti ju otĺkali, ale aby 
rozmýšľala, povedal raz Zacharovi – a za-
pamätal si to na celý život. 

„Mne vyhovoval učiteľ maďarskej 
školy, lebo bola južanskejšia, čiže technic-
kejšia,“ vraví. „Na silový box som nemal 
fyzické predpoklady, navyše sa mi nepáčil. 
Ak som niečím vynikal, tak šikovnosťou 
a rýchlosťou nôh aj rúk.“

O  šesť rokov starší Torma trpel na 
Zacharu a  veľa súbojov s  ním prežil ako 
sekundant. Ale až po jeho debute na 
ME 1949. V ringu so strieškou uprostred 
futbalového trávnika na štadióne Bislet 
v nórskom Osle mal Torma sám najvyššie 
ambície, ktoré aj naplnil – získal titul vo 
welterovej kategórii a  podobne ako rok 

predtým na olympiáde ho vyhlásili za naj-
technickejšieho boxera turnaja. Zacharu 
však už v  1. kole odrovnali rozhodcovia. 
V  súboji s  Dánom Hennigom Jensenom 
mal takú prevahu, že spravodajca ame-
rickej agentúry United Press nečakal ani 
na verdikt a poslal do sveta správu, že na 
body vyhral Čechoslovák Zachara, ale vzá-
pätí ju musel dementovať.

„Zažil som ešte zopár iných diskutabil-
ných rozhodcovských výrokov, ale väčšiu 
nespravodlivosť už našťastie nie,“ konšta-
toval s odstupom rokov.

BUĎ AJ ZACHARA, ALEBO ANI TORMA
V roku 1950 povolali na „vojnu“ aj Zacha-
ru. Prvý rozkaz znel hlásiť sa v Sabinove, 
opravený ho však nasmeroval na opačný 
koniec, do ATK Praha. Z veľkomiest mal 
vždy obavy – vyhol sa Bratislave a  na-
pokon zakotvil ešte vo väčšom. Vedno 
s kamarátmi z  ringu: v  rovnaký deň na-
rukovali aj Moravania František Majdloch 
a Horymír Netuka. O dva roky všetci traja 
leteli na olympijské hry do Helsínk. 

Ale veľa nechýbalo – a  Zachara by 
medzi nimi chýbal. S  Majdlochom boli 
príbuzní váhou aj náturou. Na závereč-
nom sústredení na Sázavsku zabávali celú 
partiu: Franta hral rád a skvele na píšťalku 
a Janko zasa rád a dobre spieval. Spoločne 
si pravidelne a  dobrovoľne pridávali beh 
po pražcoch železničnej trate a  po ňom 
ešte kamarátsky „sparing“. Jeden sa však 
skončil predčasne a  nanajvýš nešťastne: 
Zacharovým roztrhnutým obočím. Zá-
vodný lekár Baťovej fabriky v  Zruči nad 

JUBILEUM

NA VRCHOLE KARIÉRY.

NAPOKON VŠAK ZAKOTVIL 
V BAŤOVANOCH. SKÔR 
NEŽ ICH PREMENOVALI NA 
PARTIZÁNSKE, BAŤOVANCI 
JANKA ZACHARU PREMENOVALI 
NA JANKA MAŠINKU. 
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Sázavou mu ho spojil svorkami, ale začalo 
hnisať, a tak musel cestovať za odborným 
zošitím do Prahy. Hneď sa to rozchýrilo 
a  nahralo zväzovým funkcionárom, ktorí 
chceli zúžiť nomináciu. Našťastie, na roz-
hodujúcej porade v Tyršovom dome sedel 
aj Torma, a  ten už v  jej úvode vyhlásil: 
„Aby bolo jasné: Buď aj Zachara, alebo ani 
Torma!“

S ANTONKOM V TRENÍRKACH
Box prišiel na rad v  programe Hier XV. 
olympiády až v  ich druhej polovici, kým 
atletika bola v prvej, takže piati čs. pästiari 
prežili s legendárnym Emilom Zátopkom 
aspoň prvé dve kapitoly jeho zlatej hel-
sinskej trilógie – v čase maratónu už mali 
povinné váženie. Fandili mu a  tešili sa 
s ním. Torma so Zacharom počas finále na 
10 km aj tŕpli. Nie, či Zátopek vyhrá, ale 
či splnia tajné poslanie. Usporiadateľmi 
ostro sledovaný režisér Čeněk Duba, ktorý 
bez povolenia nakrúcal celovečerný filmo-
vý dokument, ich uprosil, aby mu pomohli 
nenápadne vyniesť z  hľadiska čerstvo 
nakrútenú kazetu. Kameraman snímal 
iba posledné kolo, potom kotúč vybral 
a strčil do aktovky, ktorú si pod sedadlami 
krajania posúvali, až sa dostala na koniec 
radu k boxerom, a tí sa v čase popretekovej 
eufórie vytratili ako gáfor...

Z  ringu sa nenápadne nevytratíš. 
V najlepšom prípade ťa vynesú na rame-
nách, v tom horšom – radšej nedomýšľať... 
Pedant Zachara si po príchode do univer-
zitného mestečka v  Otaniemi, ktoré sa 
počas Hier zmenilo na olympijskú dedinu 
„východného bloku“, prifercoval dovnút-
ra trenírok talizman: drobnú plechovú 
miniatúru svätého Antonka, ktorú mu 
jeho sestra doniesla z púte do Skalky pri 
Trenčíne. 

Perová váha (do 57 kg) bola najpočet-
nejšou kategóriou OH 1952 – štartovalo 
30 boxerov, čo znamenalo päť stupňov 
ku zlatej. Prvé dva proti starším a skúse-
nejším súperom vykráčal Zachara hravo: 
jednoznačne vybodoval Švéda Åkeho 
Wärnströma aj Kórejčana Sua Byeong-ra-
na. Vo štvrťfinále narazil na Maďara Jáno-
sa Erdeia – aj naňho našiel recept a jeho 
výhodu dlhých rúk, poučený lanskou jas-
nou prehrou, eliminoval rýchlosťou svo-
jich nôh. Po zápase mal však lekár našej 
výpravy, neskôr renomovaný bratislavský 
profesor Pavel Handzo problém ho spo-
znať. „To som tak zrichtovaný?“ spýtal sa 
ho Zachara. „Nie až tak, aby si nemohol 
vyhrať aj semifinále,“ hlesol doktor.

Janko si vždy v  duchu dával veci do 
súvislostí. Vedel, že Handzo stál za Tor-
movým triumfom na londýnskych OH 

1948. Niežeby sa už vtedy videl v role jeho 
následníka, lebo o  Tormovej štvrťfinálo-
vej prehre sa dozvedel až večer, no každé 
povzbudenie poteší, od lekára zvlášť. Na 
druhý deň mu Erdei po Tormovi odkázal, 
že ak v semifinále zdolá Juhoafričana Leo-
narda Leischinga, má uňho štangľu uhor-
skej salámy. Nechal temperamentného 
súpera sa vyblázniť a potom si taktickými 
útokmi pripisoval plusové body. Zrazu bol 
vo finále!

NA SLZY PO FINÁLE NEBOLO SÍL
Zacharov finálový súper Talian Sergio 
Caprari mal o  štyri roky a  jeden zápas 
v nohách menej, lebo v prvom kole mal 
voľný žreb. Vzorom mu bol krajan Ernesto 
Formenti, ktorého triumf z OH 1948 chcel 
zopakovať a vzápätí prestúpiť medzi pro-
fesionálov. Na profíka sa hral už v šatni: 
tancoval, až sa mu čierne kučery natria-
sali, a pritom vyspevoval. „Nevšímaj si ho, 
cirkusanta,“ utrúsil Torma, ktorý Zacharu 
aj s trénerom Králíčkom sprevádzal. 

„Trikrát udri a uteč, radil mi Julo. Ale 
nepovedal, kam,“ smial sa neskôr Zachara. 
V zásade sa však držal jeho rady – vďaka 
tomu a rýchlym nohám sa úspešne uhýbal 
Talianovým pokusom o háky ľavačkou, na 
ktoré odpovedal výpadmi s  bleskovými 
sériami obojručných mäkších, no presnej-

S PREZIDENTOM 
MOV THOMASOM 
BACHOM, KTORÉMU 
V LAUSANNE 
VENOVAL 
SUVENÍROVÉ 
BOXERSKÉ 
RUKAVICE 
S AUTOGRAMOM.
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ších úderov. Caprari tušil, že je zle a v tre-
ťom kole už útočil hlava-nehlava. Aj jeho 
súper však s pribúdajúcou únavou občas 
nevedel, či má hlavu ešte na krku. 

Gong bol vykúpením pre oboch. Verdikt 
rozhodcov však potešil len jedného: Švéd 
Ericson (59:57) a Poliak Laukedrej (59:58) 
sa priklonili na Slovákovu a Belgičan van 
Eecken (58:60) na Talianovu stranu.

Zacharu rozradostení kamaráti z rin-
gu aj spod košov vyniesli na ramenách 
a  bujaro oslavovali jeho úspech. Jemu 
však akoby nedochádzalo, čo dosiahol. 
Ani keď stál na piedestále a znela hym-
na. Dodnes úplne nechápe, len tuší, 
prečo nevyronil ani slzu: „Torma sa 
v  Londýne rozplakal, kým ja v  Helsin-
kách nie. Pritom, keby ste videli moje oči 
na pohreboch či pri sledovaní televíznej 
Pošty pre teba... Hlavou som bol ešte 
v ringu. Finále ma stálo neskutočne veľa 
síl. Keď zaznel gong, bol som predovšet-
kým rád, že sa skončilo. V  prvej chvíli 
mi bolo jedno, či ma vyhlásia za víťaza, 
alebo nie. Uvedomte si: za šesť dní päť 
zápasov. Pred každým sakramentsky 
ťažká noc. Čo súper, to iný štýl, na kaž-
dého vymyslieť vhodnú taktiku, správne 
sa naladiť a nad každým vyhrať. A potom 
príde finále, po ktorom ste grogy fyzicky 
aj psychicky. Máte superdôvod sa rozcit-
livieť, no nemáte síl.“

NAJVAČŠÍ ÚSPECH PO – SVADBE 
Zacharova zlatá bola v Helsinkách sied-
ma pre ČSR, ale prvá slovenská. Fakt, že 
ju získal ako člen pražského ATK, svedčil 
o  tom, kde vládli najlepšie podmienky 
a odkiaľ bolo do reprezentácie najbližšie. 
Minister obrany Alexej Čepička mu po-
daroval nemecké hodinky a za odmenu 
ho povýšil na podporučíka. Šampióna 
však v armáde neudržal – mundúr nemi-
loval a to, čo súrne potreboval, totiž byt 
pre rodinu, mu ponúkli v práve zaklada-
nej Rudej hvězde Praha. 

„Olympijské oblečenie sme museli 
vrátiť. Aj tričko. Len číslo 258, s ktorým 
som súťažil, som si mohol nechať,“ 
spomína. „Pamiatkou sú ešte špeciálne, 
v  Dánsku vyrobené rukavice, v  ktorých 
som boxoval olympijské finále – Fíni mi 
ich poslali poštou mesiac po olympiáde.“

O helsinskom triumfe dodnes s nad-
ľahčením vraví ako o „druhom najväčšom 
úspechu – po svadbe“. Manželku Anku 
si vytancoval. S  tanečnicou folklórneho 
súboru Kubran, vyučenou krajčírkou, si 
padli do oka na zábave v  rodnej (vtedy 
ešte samostatnej) dedine. Ich dcérka 
vraj v  deň otcovho olympijského víťaz-
stva prvý raz vyslovila „tata“. Syn k nej 

pribudol uprostred júna 1957, teda až po 
druhých Zacharových OH. 

V  austrálskom Melbourne 1956 sa 
prebojoval do štvrťfinále, v  ktorom na-
razili na seba dvaja helsinskí šampióni. 
Súboj s Fínom Penttim Hämäläinenom, 
ktorý postúpil o kategóriu vyššie, sa dve 
kolá vyvíjal v Zacharov prospech. „V tre-
ťom Hämäläinen stavil všetko na jednu 
kartu. Bil dosť nečisto, ale malo to úči-
nok: toto kolo vyhral. Výsledok však znel 
celý v prospech Hämäläinena!“ zapísal si 
Janko do denníka.

V  čase melbournských Hier bol ešte 
členom RH Praha, no len na papieri. 
Prvého mája 1956 sa s rodinou vrátil na 
Slovensko a druhého nastúpil do roboty 
v  dubnických Závodoch ťažkého stro-
járstva. Núkali mu post vychovávateľa 
v učilišti aj normovača, ale on chcel do 
výroby. Večerne vyštudoval priemys-
lovku a  vo fabrike vydržal bez šiestich 
mesiacov 30 rokov. 

Naďalej trénoval, ale už len po šichte 
– aj „omladinu“, ako vraví dorastu. Ku 
koncu kariéry zažil ešte ovácie siedmich 
tisícok divákov v londýnskom Wembley, 
keď v  medzištátnom stretnutí Anglicko 
– ČSR (14:6) v najkrajšom súboji večera 
vybodoval domáceho Edgea.

TRI ZACHAROVE TRÉNERSKÉ TITULY
Neskôr ho nahovorili, aby prevzal post 
hlavného trénera dubnického Spartaka. 
Prijal s  podmienkou, že nie ako povola-
nie – mám svoje, vymienil si. S Rudolfom 
Gondášom dali dokopy tím, ktorý v roku 
1969 vyhral federálnu extraligu a k prvé-
mu titulu pridal v  rokoch 1971 a  1972 
ďalšie dva!

Keď jeho manželke objavili nádor na 
mozgu a pri jednej z operácií narušili sta-
tiku, prevzal bez rečí jej rolu v domácnos-
ti: „Mám jej čo vracať z mladosti, keď som 
bol viac preč ako doma.“ Žiaľ, už šiesty rok 
chodí za ňou len na cintorín. 

Denno-denných sto schodov cestou 
naň je len odrobinka telesných aktivít 
bodrého penzistu. „Nepoznám vitálnej-
šieho chlapa v  jeho veku, ani väčšieho 
dobráka ako je Zachara,“ prisahá Dušan 
Bučko, jeho bývalý zverenec, ktorý dlho 
pôsobil ako tréner slovenskej repre-
zentácie. Aj vďaka nemu je však taký 
– trikrát týždenne ho vyzdvihne v  jeho 
dome v  Novej Dubnici a  idú spolu tré-
novať boxerov do Ilavy. „Gymnastickú 
časť tréningov vedie zásadne Janko – on 
ich spotí za dvadsať minút, ja najskôr za 
tridsať.“

Prečo do Ilavy? „Jáj, to má smutné 
pozadie,“ vysvetľuje Bučko. „V  Dubnici 

nad Váhom nás pred vyše tromi rokmi 
nové vedenie klubu vyhnalo z telocvične 
– vymenilo na nej zámok. Keby len mňa, 
ale aj pána Zacharu, čestného občana 
mesta. Tak sme si v neďalekej Ilave našli 
telocvičňu za 80 eur a  v  nej trénujeme 
boxerov, ktorí reprezentujú bratislavský 
BC Ružinov. Zacharu prijal klub za čest-
ného člena a chce si pripomenúť aj jeho 
jubileum.“

V  Dubnici, kedysi pästiarskej mekke, 
vraj dnes nie je klasický box... No zbohom! 

Jankovi však naopak srdečné a úprim-
né: Na zdravie! Ešte veľa rokov. I

JÁN ZACHARA
Narodený: 27. augusta 1928 
v Kubrej (dnes súčasť Trenčína)
Kluby: RŠK Trenčín, ŠK 
Baťovany, ATK Praha, RH Praha, 
ZŤS Dubnica nad Váhom, 
Iskra Svit (rozlúčka 1959)
Športové úspechy: olympijský 
víťaz 1952, štvrťfinalista OH 
1956, štvornásobný účastník 
ME, víťaz I. všeslovanských hier 
(1946), štvornásobný majster 
Československa, trojnásobný 
majster Slovenska
Trénerské úspechy: hlavný tréner 
Spartaka SMZ Dubnica, čs. 
majstra družstiev 1969, 1971 a 1972, 
pripravoval o. i. na OH 1968 boxera 
Vojtecha Stantiena, pomáhal 
v kondičnej príprave prvej 
slovenskej olympioničke 
v bedmintone Eve Sládekovej
Ocenenia: majster športu (1953), 
zaslúžilý majster športu (1958), 
zaslúžilý tréner (1972), Olympijský 
rad v striebre (1997), Čestný člen 
SOV (1997), Zlaté kruhy SOV (2000), 
Rad Ľ. Štúra II. triedy (2003), Za 
zásluhy o výstavbu (1958), Cena 
fair play UNESCO (1992), Slovenská 
športová legenda (2010), čestný 
občan Dubnice nad Váhom, 
Novej Dubnice a Partizánskeho
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be olympiády sa kona-
li na pozadí napätej, 
neraz až dramatickej 
spoločensko-politickej 
situácie, ktorá panova-
la takmer na všetkých 
kontinentoch.

Vo Vietname stále 
zúrila vojna a  s  tým 
súvisiace masové 
protesty sa konali 
v  USA i  Európe, vo 
Francúzsku sa stavali 
na uliciach barikády 
a situácia v krajine hra-

ničila až s občianskou vojnou, podobné 
strety prebiehali aj v  Severnom Írsku 
medzi katolíkmi a  protestantmi a  zá-
padné Nemecko zaplavili demonštrácie. 
V  Československu vrcholil obrodný 
proces známy ako Pražská jar a Spojené 

štáty americké boli zase svedkom poli-
tických atentátov na Martina Luthera 
Kinga a Roberta Kennedyho.

POLITIKA PRENIKLA AJ DO ŠPORTU
Rok 1968 bol teda plný všetkého možné-
ho, len nie pokoja a mieru, čo sú hlavné 
ideály olympizmu. Politika sa logicky 
dostala aj do športu, čomu sa nedalo vy-
hnúť, keďže športové zväzy a športovci 
nežili v izolovanom svete.

Českých a  slovenských najviac 
ovplyvňovali zmeny na domácej scéne, 
ktoré mali od januára do 21. augusta 
1968 priam raketový priebeh. Proces 
postupného uvoľňovania komunistic-
kého režimu sa naštartoval v  rokoch 
1963-1964 a  mal stúpajúcu intenzitu. 
Keď sa potom začiatkom roka 1968 stal 
prvým tajomníkom ÚV KSČ Alexander 
Dubček a spolu s ním sa do vrcholných 

TEXT: TOMÁŠ ČERNÁK  FOTO: ARCHÍV SOV – SOŠM, TASR, PROFIMEDIA

O
SOVIETSKY TANK NA NÁMESTÍ SNP V BRATISLAVE. OKUPÁCIA ZNAMENALA KONIEC REFORMÁM V ČESKOSLOVENSKU.

POČAS ROKA 
1968 SA ZAČALI 
OZÝVAŤ HLASY 
NA REFORMU 
CELÉHO 
ŠPORTOVÉHO 
HNUTIA V ČSSR

BÚRLIVÝ ROK 
1968

PAMÄTNÉ OKAMIHY

Rok 1968 nebol len obdobím prelomových politických 
zmien a významných historických medzníkov, ale aj rokom 
olympijským. V tomto z mnohých hľadísk búrlivom čase 
sa uskutočnili X. zimné olympijské hry vo francúzskom 
Grenobli a taktiež aj Hry XIX. olympiády v Mexico City. 

OBDOBIE PRED 50 ROKMI BOLO PLNÉ VŠETKÉHO MOŽNÉHO, LEN NIE IDEÁLOV OLYMPIZMU
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funkcií dostali ďalší reformní komunisti, 
občianska spoločnosť úplne ožila a žia-
dala zásadné zmeny, často nezlučiteľné 
s  politikou komunistickej strany a  s jej 
vedúcou úlohou. Týkalo sa to aj športu. 

Ten v  krajine spadal pod Českoslo-
venský zväz telesnej výchovy (ČSZTV), 
resp. jeho ústredný výbor a predsedníc-
tvo. ČSZTV združoval všetky športové 
zväzy v republike a bol súčasťou Národ-
ného frontu. Počas roka 1968 sa začali 
ozývať hlasy na reformu celého športo-
vého hnutia v ČSSR, hovorilo sa o osa-
mostatnení jednotlivých športových 
zväzov, o  federatívnom usporiadaní 
tejto organizácie podľa vzoru pripravo-
vanej česko-slovenskej federácie a  vy-
skytli sa aj hlasy volajúce po zavedení 
profesionalizmu. Začali sa tiež ozývať 
niekdajší funkcionári Sokola, ktorí mali 
záujem obnoviť jeho činnosť v  takej 
podobe, v  akej pôsobil pred februárom 
1948. Zjavná však bola snaha silných 
a  masových športov (týkalo sa to naj-
mä futbalu) o  samostatné fungovanie 
v rámci vlastného zväzu mimo ČSZTV.

RAŠKA SKÁKAL PO MEDAILY
Keď československá výprava odchádzala 
na zimné olympijské hry do Grenoblu, 
proces zásadných spoločensko-poli-
tických zmien, ktorý s  veľkou nevôľou 
sledovali Sovieti i ďalšie krajiny východ-

ného bloku, bol na začiatku. X. zimné 
olympijské hry sa uskutočnili 6. – 18. 
februára 1968 a v porovnaní s mexický-
mi letnými hrami v menej vypätej poli-
tickej situácii. Československú výpravu 
so 48 športovcami (z toho siedmimi Slo-
vákmi) viedol podpredseda ÚV ČSZTV 
Richard Nejezchleb. Vlajkonosičom 
našej výpravy bol skokan na lyžiach Jiří 
Raška. 

Zimná olympiáda v  Grenobli bola 
dovtedy najväčšia a pre československú 
výpravu aj najúspešnejšia vrátane histo-
ricky prvého zlata. Postaral sa oň práve 
skokan Raška. Zlato získal na strednom 
mostíku a pridal k nemu ešte aj striebro 
na veľkom. 

Mladá krasokorčuliarka Hana Maš-
ková si vybojovala bronz a  naši hoke-
jisti po dramatickom priebehu turnaja 
skončili tesne pod vrcholom na druhom 
mieste. Zo Slovákov boli v striebornom 
hokejovom olympijskom mužstve Jozef 
Golonka a Vladimír Dzurilla. K vytúže-
nému olympijskému zlato chýbali iba 
milimetre. Československý tím totiž 
vyhral po heroickom výkone nad So-
vietskym zväzom 5:4 a nebyť remízy 2:2 
v poslednom zápase so Švédskom, Go-
lonka a spol. by skončili prví. V Greno-
bli sa predstavili napríklad aj slovenskí 
krasokorčuliari Ondrej Nepela a Marián 
Filc, ale bez medailového umiestenia.

HOKEJISTI ZDOLALI ZBORNÚ, 
ALE ZLATO IM UNIKLO
Vráťme sa ešte na chvíľu k hokejovému 
turnaju v Grenobli a najmä k českoslo-
venskému mužstvu, ktoré bolo síce pred 
turnajom podceňované, no siahalo až na 
zlato. 

Náš tím vedený trénerskou dvojicou 
Jaroslav Pitner a  Vladimír Kostka si 
najprv pohodlne poradil s  hokejistami 
USA, následne s  Nemeckou spolkovou 
republikou (oboch súperov zdolal 5:1), 
až prišiel dramatický zápas s Fínskom. 

Fíni vyhrávali v  prvej tretie prekva-
pujúco 1:0, v  druhej československí 
hokejisti otočili na 3:1 a  na začiatku 
tretej tretiny zvýšil Nedomanský už na 
4:1. Severania sa však nevzdávali a dve 
minúty pred koncom znížili na 3:4. 
Dzurilla však ďalší gól do svojej siete ne-
pustil a hokejisti ČSSR tak vydreli tesné 
víťazstvo. Po tejto dráme nasledovala 
opäť chuťovka, výhra nad Nemeckou 
demokratickou republikou 10:3.

Sériu štyroch víťazstiev v  rade 
prerušila až Kanada vedená Jackiem 
McLeodom a rímskokatolíckym kňazom 
pátrom Bauerom. Javorové listy vyhrali 
po bezgólovom úvode zápasu druhú tre-
tinu 3:0 a vytvorili si tak dobrý náskok 
pred záverečnom fázou stretnutia. V tej 
naši hráči strelili napriek tlaku len dva 
góly a  zápas sa tak skončil víťazstvom 

PAMÄTNÉ OKAMIHY

JOZEF GOLONKA 
(AJ VO VÝREZE) 
NA ZOH 1968 
V GRENOBLI 
V ŠANCI PRED 
ŠVÉDSKYM 
BRANKÁROM 
LEIFOM 
HOLMQVISTOM. 
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Kanady 3:2. Bola to prvá i  posledná 
prehra hokejistov ČSSR na olympijskom 
turnaji. Stále nebolo nič stratené a mno-
hé mal napovedať práve ostro sledovaný 
súboj proti Sovietskemu zväzu. 

Napriek tomu, že začiatkom roka 
1968 ešte nebol v  súbojoch medzi 
ČSSR a  ZSSR až tak výrazný politický 
motív, ako po 21. auguste 1968, stále 
išlo o  veľkú rivalitu a  hokejisti na ľade 
si nič nedarovali. Sovietski hráči vede-
ní legendárnym trénerom Anatolijom 
Tarasovom boli favoritmi, ale naši hráči 
vyhrali prvé dejstvo 3:1. V druhom So-
vieti znížili na 2:3, ale Jozef Golonka 
svojím nezabudnuteľným gólom zvýšil 
na 4:2 pre ČSSR. Keď potom v 56. minúte 
zvýšil Jiřík po Golonkovej prihrávke na 
5:2, zdalo sa byť o všetkom rozhodnuté. 
Tarasovovi zverenci sa však nevzdávali 
a v priebehu minúty a pol znížili na 4:5. 
V  záverečnom drvivom tlaku zbornej 
exceloval brankár Dzurilla. 

ČSSR dosiahla historické víťazstvo 
a na istotu zlatých medailí stačila našim 
hráčom akákoľvek výhra nad Švédskom. 
Žiaľ, v tomto zápase sa zrodila remíza 2:2 

a keďže Sovieti rozstrieľali Kanadu 5:0, zo 
zlata sa nakoniec radovali oni. 

PROBLÉMY PRE DVETISÍC SLOV
Českí a slovenskí hokejisti sa vrátili do-
mov ,,iba“ so striebrom. No a doma už 
naplno prepukla Pražská jar. 

Medzi jej najvýznamnejšie dokumen-
ty patria Akčný program KSČ a manifest 
Dve tisíc slov. Kým prvý dokument sa 
týkal vládnucej štátostrany a  jej nové-
ho reformného programu, tak manifest 
Dvetisíc slov mal celospoločenský obsah 
a  to napriek skutočnosti, že vznikol 
v  pražskom prostredí. Žiadal oveľa 
rozsiahlejšie reformy, než aké prinášal 
Akčný program KSČ a  podpísali ho aj 
niektorí známi olympionici. Išlo o  Jiří-
ho Rašku, Věru Čáslavskú či manželov 
Zátopkových. V neskoršom období mali 
pre svoj podpis problémy, ale dali ním 
jasne najavo svoj občiansky postoj a ako 
si predstavujú ďalšie smerovanie krajiny. 

V noci z 20. na 21. augusta 1968 začali 
na územie ČSSR prenikať armády pia-
tich štátov Varšavskej zmluvy. Okupá-
cia krajiny znamenala koniec všetkých 
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ČSSR DOSIAHLA 
HISTORICKÉ 
VÍŤAZSTVO A NA 
ISTOTU ZLATÝCH 
MEDAILÍ STAČILA 
NAŠIM HRÁČOM 
AKÁKOĽVEK VÝHRA 
NAD ŠVÉDSKOM. 

NÁSTUP 
ČESKOSLOVENSKEJ 
VÝPRAVY NA 
OTVORENÍ OH 1968 
V MEXICO CITY, 
S VLAJKOU KRÁČAL 
KAPITÁN TÍMU 
VOLEJBALISTOV 
BOHUMIL GOLIAN. 
LEN DOMÁCA 
VÝPRAVA DOSTALA 
PODOBNE VEĽKÝ 
APLAUZ AKO NAŠA 
Z OKUPOVANEJ 
KRAJINY...
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reforiem. Do ulíc vyšli demonštrovať 
tisíce ľudí, zo samopalov začali padať 
výstrely a  na dlažbe chodníkov ležali 
mŕtvi či zranení. Toto všetko sa logicky 
dotklo aj športovcov, z  ktorých časť sa 
intenzívne pripravovala na olympijské 
hry v Mexiku.

DUSNO AJ POD PIATIMI KRUHMI
Vlna demonštrácií však v  roku 1968 
nezasiahla iba Československo, ale, ako 
bolo spomínané, celý svet. Dokonca aj 
v Mexiku vypukli študentské nepokoje, 
ktorých brutálne potlačenie malo za ná-
sledok niekoľko desiatok mŕtvych. Pred-
olympijská atmosféra tak bola doslova 
tragická. Viacerí športovci preto chceli 
olympiádu využiť nielen na športové 
zápolenie, ale aj na prezentáciu svojich 
občianskych postojov.

Hry XIX. olympiády v Mexico City sa 
uskutočnili v  októbri 1968 vo vysokej 
nadmorskej výške.

Z  československého pohľadu to 
bola najmä olympiáda gymnastky Věry 
Čáslavskej. Získala štyri zlaté medaily 
a  dve strieborné. Čo je však rovnako 
dôležité, svoje súboje so sovietskymi 
gymnastkami poňala ako odplatu za 
augustovú okupáciu. Napriek nepriazni 
rozhodcov s nimi statočne súperila a pri 
sovietskej hymne na protest odvrátila 
hlavu. To ju, navyše keď neskôr odmiet-
la odvolať svoj podpis pod manifestom 
Dvetisíc slov, v  rokoch normalizácie 
prakticky vyradilo z  bežného života. 
V  očiach československej verejnosti 
však bola hrdinka. Čáslavská sa konci 
olympiády vydala za bežca Josefa Od-
ložila a  na ich svadbu sa prišli pozrieť 
desaťtisíce Mexičanov, keďže „kráľovná 

olympiády“ bola v Mexiku mimoriadne 
populárna.

Spoločensko-politické dusno leta 
1968 sa prenieslo aj pod päť kruhov. 
Najväčší svetový ohlas mali protesty 
amerických atlétov čiernej pleti. Už pri 
príchode do Mexika mali na sebe od-
znaky s  nápisom Olympic Project for 
Human Rights a svoje názory na rasovú 
politiku v USA dávali najavo pri každej 
príležitosti. Keď sa na stupňoch víťazov 
po behu na 200 metrov ocitli Afroame-
ričania Tommie Smith a  John Carlos, 
počas hymny zdvihli zaťatú päsť v čier-
nej rukavici, čo malo znamenať podporu 
pre hnutie Black Power. Podobná situ-
ácia sa zopakovala aj po behu na 400 
metrov, v ktorom obsadili prvé tri pozí-
cie Američania čiernej pleti. Tí rovnako 
ako ich kolegovia zdvihli pri americkej 
hymne zaťaté päste. Tommieho Smitha 
a  Johna Carlosa dokonca preto vylúčili 
z amerického tímu.

Inak to bola olympiáda mimoriad-
nych športových výkonov a  svetových 
rekordov. Športovci ich prekonali až 43 

a viaceré z nich pretrvali dlhé roky po 
mexickej olympiáde. Československá 
výprava získala okrem medailí Věry Čá-
slavskej aj ďalšie tri zlaté medaily (Mi-
lena Duchková v skokoch do vody, Jan 
Kůrka v  športovej streľbe a  Miloslava 
Rezková v skoku do výšky). Striebro si 
vybojovalo aj družstvo žien v gymnasti-
ke, v  ktorom nechýbali ani Slovenka 
Marianna Krajčírová. Bronz získali Lud-
vík Daněk v  hode diskom, Petr Kment 
a Miroslav Zeman v zápasení a taktiež 
volejbalové družstvo mužov na čele 
s  vlajkonosičom našej výpravy Bohu-
milom Golianom. Reprezentanti ČSSR 
si dovedna vybojovali 13 olympijských 
medailí a v medailovom rebríčku krajín 
skončili na siedmom mieste. 

Výborné výsledky dosiahli zo Slovákov 
v Mexiku aj atlét Jozef Plachý, skokanka 
do výšky Mária Faithová (neskôr Mrač-
nová), gymnasta František Bočko, člen 
osemveslice Milan Hurtala, volejbalistky 
Júlia Bendeová, Hilda Mazúrová, Pavlína 
Štefková, plavkyňa Oľga Kozičová alebo 
vzpierač Ondrej Hekel.  I 
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VĚRA ČÁSLAVSKÁ S ALEXANDROM 
DUBČEKOM, POLITICKÝM SYMBOLOM 
PRAŽSKEJ JARI. 

KRÁĽOVNOU MEXICKÝCH HIER BOLA ŠPORTOVÁ GYMNASTKA VĚRA 
ČÁSLAVSKÁ, KTORÁ ZÍSKALA ŠTYRI ZLATÉ A DVE STRIEBORNÉ MEDAILY. 
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sídle MOV v Lausanne na 
uctenie jeho pamiatky 
stiahli olympijskú vlajku 
na tri dni na pol žrde. 
Na poslednú rozlúčku 
s  Vladimírom Černušá-
kom v  bratislavskom 
krematóriu poslal veniec 
aj prezident republiky. 
A  na rozlúčenie športo-
vej obce s  profesorom 
v Domu športu, ktorú or-
ganizoval SOV, prišli de-

siatky športových osobností, vrátane jeho 
dlhoročného kolegu z MOV Pála Schmit-
ta, bývalého maďarského prezidenta.

AKTÍVNY AJ V DEVÄŤDESIATKE
Mimoriadna postava nielen športového, 
ale aj celospoločenského života v  býva-
lom Československu a súčasnom Sloven-
sku, navštívila osobne ešte aj Hry XXX. 
olympiády v Londýne 2012. Vtedy v pozí-
cii čestného člena MOV sa ako deväťde-
siatnik už zväčša pohyboval na vozíčku, 
keďže v  lete 2011 ho postihli zdravotné 
patálie. „Vybral som sa aj s dcérou Jelou 
z Viedne na cestu do juhoafrického Dur-
banu na zasadnutie MOV, ale z  Frank-
furtu sme sa ďalej nedostali,“ vykreslil 

neskôr Vladimír Černušák verejnosti ne-
známu udalosť.

Na nemeckom letisku skolaboval krát-
ko pred nástupom na druhú časť letu. 
Takmer týždeň musel ostať v  tamojšej 
nemocnici pre ťažkú arytmiu a čiastočne 
upchatú cievu, ktorá vedie do srdca, čoho 
dôsledkom bol nepravidelný pulz. Do-
vtedy mal dobré zdravie, napriek dvom 
operáciám pravého oka a  menšej nedo-
slýchavosti. Inak nemal ani v pokročilom 
veku dôvod často navštevovať lekárov, 
keď že bol neustále telesne aktívny, obľu-
boval najmä plávanie a prechádzky, takis-
to rád pracoval v záhrade. 

Pri svojej deväťdesiatke si v zamyslení 
o veku pomohol postojom Japoncov. Vraj 
raz tak sedeli vyše 100-roční obyvatelia 
krajiny vychádzajúceho slnka a skonštato-
vali, že šesťdesiatnici sú ešte deti, sedem-
desiatnici už dospelí, osemdesiatnici zrelí 
ľudia a staroba sa začína v deväťdesiatke. 
Lebo práve na prelome zrelosti a staroby, 
vychádzajúc z týchto japonských kritérií, 
ho postihla nepríjemnosť.

PRVÝ SLOVÁK V MOV
Verejnosti bol známy predovšetkým ako 
prvý Slovák v pozícii člena Medzinárod-
ného olympijského výboru v rokoch 1981 

– 2001. „Bola to len zhoda okolností, že 
ma prijali za člena MOV,“ načrtol dávne 
udalosti. S  Františkom Kroutilom, vte-
dajším členom MOV v  ČSSR, chodil na 
rôzne zasadnutia a rokovania národných 
olympijských výborov, keďže bol podpred-
seda ČSOV. „Jemu môžem ďakovať, že ma 
prijali. Lebo ma zoznámil počas niekoľ-
kých rokov s viacerými vplyvnými ľuďmi 
z olympijského hnutia,“ zdôraznil.

A navyše, sám mu uvoľnil miesto. Hoci 
Kroutil bol zvolený na doživotie, odstúpil 
zo zdravotných dôvodov. Na rozdiel odo 
dneška, vtedy mohli členovia MOV na-
vrhnúť za seba nasledovníka. A keďže sú-
hlasili príslušné telovýchovné aj politické 
orgány (bez toho to vtedy u nás nešlo) stal 
sa Vladimír Černušák kandidátom z Čes-
koslovenska. Za člena ho zvolili v nemec-
kom Baden-Badene v roku 1981. Bez jeho 
osobnej prítomnosti!

„Bol som účastník tesne predchádza-
júceho Olympijského kongresu, ale na ná-
sledné zasadnutie som už nemohol ostať. 
Odcestoval som domov,“ prezradil takisto 
takmer neznámy príbeh. Zvesť o  tom, 
že ho prijali, sa dozvedel až dodatočne 
telefonicky. A hoci bol člen MOV od roku 
1981, predsa prislúchajúcu prísahu zložil 
až o rok neskôr v Ríme.

IN MEMORIAM TEXT: TOMÁŠ GROSMANN  FOTO: ARCHÍV SOV – SOŠM, JÁN SÚKUP

Presne v  polovici januára v úctyhodnom veku 96 rokov ukončil svoju životnú púť profesor Vladimír Černušák, prvý predseda 
súčasného Slovenského olympijského výboru (SOV) a takisto prvý člen Medzinárodného olympijského výboru (MOV) na Slovensku.

V

DLÁŽDIL 
SLOVENSKÚ 
OLYMPIJSKÚ 
CESTU

ZA VLADIMÍROM ČERNUŠÁKOM, PRVÝM 

PREDSEDOM SOV A PRVÝM SLOVÁKOM V MOV 

AKO ČLEN MOV PÔSOBIL VLADIMÍR ČERNUŠÁK POČAS CELEJ ÉRY 
PREZIDENTOVANIA JUANA ANTONIA SAMARANCHA (VPRAVO), 
S KTORÝM BOLI ROVESNÍCI.
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„Nijakú diskrimináciu, či odstup, som 
v  MOV nikdy nepocítil. Stačilo, že som 
sa zopárkrát zapojil do diskusie a ukázal 
tak, že niečo viem. Predložil som nejaké 
zaujímavé návrhy a už som patril medzi 
nich,“ zaspomínal si, keď sme sa ho pýtali 
ako sa cítil medzi rôznymi panovníkmi, 
osobnosťami zo šľachtických rodov či do-
slovnými boháčmi, ktorí mali v MOV pre-
vahu. Využíval v  ich spoločnosti znalosť 
francúzštiny, oficiálneho olympijského 

jazyka. Presadil sa i nemčinou, a keď bolo 
treba, aj ruštinou. 

ZAŽIL CELÚ ÉRU SAMARANCHA
Náš dlho jediný predstaviteľ v najvyššom 
orgáne svetového športu (jeho „nástup-
kyňou“ sa v  roku 2013 stala Danka Bar-
teková) pracoval v  MOV počas šéfovania 
Juana Antonia Samarancha. V období, keď 
olympizmus a  olympijské hnutie prešlo 
najväčšími zmenami. Vladimír Černušák 
vyzdvihoval vtedajšie zjednotenie sveto-
vého športu, keďže práve charizmatický 
Španiel sa zaslúžil, že pod piatimi kruhmi 
začali spoločne súťažiť všetci športovci. 
Zmazal rozdiel medzi amatérmi a profe-
sionálmi, odmeny za úspechy sa stali lo-
gickým dôsledkom vynikajúcich výkonov. 
„Práve počas Samaranchovej éry sa dostali 
do MOV prvé ženy,“ pripomínal Vladimír 
Černušák. A proces ich zapájania nielen do 
funkcionárskej práce, ale aj do čoraz väč-
šieho počtu súťaží stále pokračuje.

NA ČELE SOV
Priamo na Samaranchov návrh ho v roku 
1993 zvolili druhý raz za člena MOV. Už 
pre Slovensko, lebo Československo ako 
štát zaniklo. Vtedy už bol na čele Slo-
venského olympijského výboru (SOV), 
ktorý vznikol 19. decembra 1992. Najprv 
na jeho čelo hľadali iného človeka, ale 
prvým šéfom sa „zákonite“ stal Vladi-
mír Černušák. V  jeho prospech sa pria-

mo na ustanovujúcom zasadnutí vzdala 
kandidatúry predsedníčka Olympijskej 
spoločnosti Slovenska a bývalá špičková 
atlétka Mária Mračnová. „Oslovilo ma 
niekoľko ľudí. Argumentovali, že sedím 
v MOV a presadím rýchle prijatie našej 
krajiny doň. Uvedomil som si, že sem 
patrím, tu som sa narodil aj žijem, je to 
moja povinnosť,“ zalovil v myšlienkach 
muž, ktorý dláždil slovenskú olympijskú 
cestu. I

IN MEMORIAM

NA OLYMPIÁDACH 
21-KRÁT

Ako člen či čestný člen MOV 
bol dlho pravidelný účastník 
hier pod piatimi kruhmi. Letné 

zažil v Los Angeles 1984, Soule 
1988, Barcelone 1992, Atlante 
1996, Sydney 2000, Aténach 2004, 
Pekingu 2008 i Londýne 2012. 
Zimné v Sarajeve 1984, Calgary 
1988, Albertville 1992, Lillehammeri 
1994, Nagane 1998, Salt Lake City 
2002, Turíne 2006 a Vancouvri 
2010. Osobné skúsenosti s hrami 
však získal už predtým. Viedol 
totiž československú výpravu na 
ZOH v Sappore 1972 aj Innsbrucku 
1976, nechýbal ani na OH 
v Mníchove 1972, Moskve 1980 
a ZOH v Lake Placide 1980. Na 
olympiádach bol teda dovedna 
21-krát. To je slovenský rekord.

FUNKCIONÁR, TEORETIK, 
ALE AJ VŠESTRANNÝ 
ŠPORTOVEC

Nebol iba funkcionár či teoretik, 
aj sám športoval. Venoval sa 
predovšetkým plávaniu (aj ako 

tréner) a lyžovaniu, ale súťažne iba 
rýchlostnej kanoistike. „Za mladi 
sme dva roky chodili na preteky 
v C2 s Gustom Herrmannom, 
známym a úspešným 
basketbalistom,“ prezradil nám 
pred rokmi. Ale nemožno tvrdiť, 
že išlo o jeho tri najobľúbenejšie 
odvetvia. Pochopiteľne, uznával 
a obdivoval všetky športy.

VLADIMÍR ČERNUŠÁK AKO AKTÍVNY 
ÚČASTNÍK BIELEJ STOPY SNP.

VLADIMÍR ČERNUŠÁK
Narodil sa 25. novembra 1921 
v Novom Meste nad Váhom, 
zomrel 15. januára 2018 v Bratislave. 
Na Prírodovedeckej fakulte UK 
v Bratislave absolvoval štúdium 
geografie a telesnej výchovy. 
Pracoval na povereníctve školstva, 
na Pedagogickej fakulte UK, 
na Vysokej škole pedagogickej 
a najdlhšie na Fakulte telesnej 
výchovy a športu UK v Bratislave. 
Najvyšší akademický titul profesor 
získal v roku 1975, predtým 
od roku 1968 bol mimoriadny 
profesor. Bol aj prorektor Univerzity 
Komenského v období rokov 
1963 – 1966. Bol autor viacerých 
publikácií o metodike plávania, 
šport obohatil prinesením nového 
pohľadu na prípravu športovo 
talentovanej mládeže a zavedením 
systému športových tried.
V telovýchove bol od roku 1957 
člen predsedníctva SÚV ČSZTV, 
predseda SÚV a podpredseda ÚV 
ČSZTV 1969 – 1983. Podpredseda 
ČSOV bol v rokoch 1969 – 
1992, viedol aj Čs. olympijskú 
akadémiu. Predseda SOV bol 
v období 1992 – 1999 (sám sa 
vzdal funkcie), následne sa 
stal čestným predsedom. Člen 
MOV bol v rokoch 1981 – 2001 
(skončil pre vekový limit), čestný 
člen MOV od 2002. Pracoval vo 
viacerých komisiách MOV.
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JUBILEÁ

TEXT: ĽUBOMÍR SOUČEK  
FOTO: JÁN SÚKUP, ARCHÍV SOV – SOŠM

R ok 2018 je úrodný na okrúhle ju-
bileá olympionikov. V predošlom 
čísle nášho časopisu sme osobitne 
predstavili legendárneho hokejis-
tu Jozefa Golonku, ktorý začiatkom 

roka oslávil 80 rokov (nar. 6. januára 1938 
v Bratislave), v tomto zase nášho najstar-
šieho žijúceho olympijského šampióna 
boxera Jána Zacharu, ktorý onedlho oslávi 
deväťdesiatku (27. 8. 1938 Kubra, Tren-
čín).

Medzi tohtoročnými jubilantmi sú 
však aj ďalší olympijskí medailisti – 80 
rokov oslávia dvaja členovia strieborného 
futbalového tímu ČSSR na OH 1964 v To-
kiu Vojtech Masný (8. 7. 1938 Chynorany) 
a Ľudovít Cvetler (17. 9. 1938 Bernolákovo), 
75 rokov ďalší ich kolega Ján Geleta (13. 9. 
1943 Horné Motešice), 70 rokov dvojná-
sobná strieborná medailistka zo súťaže 
gymnastických družstiev na OH 1964 
a  1968 Marianna Némethová-Krajčírová (1. 6. 

1948 Košice, v  Mexico City 1968 bola aj 
štvrtá v preskoku a ešte v Mníchove 1972 
bola v družstve na 5. mieste) aj hokejový 
brankár Pavol Svitana (2. 9. 1948 Matejov-
ce), ktorý ako pôvodne necestujúci tretí 
brankár síce na na ZOH 1976 v Innsbruc-
ku nedostal medailu, ale de facto bol čle-
nom strieborného tímu ČSSR, pretože dva 
zápasy presedel na striedačke pripravený 
nastúpiť.

Hodno spomenúť aj exkrasokorču-
liarku Agnesu Búřilovú-Wlachovskú, ktorá 
ako trénerka priviedla na ZOH 1984 
v Sarajeve k zisku bronzu Jozefa Sabov-
číka a v januári oslávila 75. narodeniny.

Okrúhlych jubilantov z radov olympio-
nikov vo veku 50 rokov a viac sme tohto 
roku narátali dohromady až 37, takže z ďal-
ších pripomíname okrúhle narodeniny len 
tých známejších (u dám uvádzame priez-
visko, pod ktorým súťažili na OH či ZOH).

85 rokov: Anna Marejková, športová gym-
nastika (24. 10. 1933 Turzovka, OH 1956 
Melbourne – 5. s  družstvom ČSR, 4. na 
kladine).

80 rokov: Marta Skupilová, plávanie (28. 3. 
1938 Bratislava, účastníčka OH 1956), Juraj 
Miklušica, dráhová cyklistika (14. 4. 1938 
Bratislava, na OH 1960 v Ríme v tandeme  
so Škvareninom vyradení v štvrťfinále /5. 
- 8. miesto), Stanislav Jarábek, futbal  (4. 12. 
1938 Suchá nad Parnou, OH 1968).

75 rokov: Agnesa Wlachovská, krasokorču-
ľovanie (4. 1. 1943 Rožňava, ZOH 1964 
Innsbruck – s Bartosiewiczom 9. v športo-
vých dvojiciach), Pavlína Štefková, volejbal 
(27. 1. 1943 Rohožník, OH 1968 Mexico 
City – členka 6. družstva ČSSR), Hilda Mazú-
rová, volejbal (17. 8. 1943 Spišské Tomášov-
ce, OH 1968 – členka 6. družstva ČSSR, OH 
1972 Mníchov – členka 7. družstva ČSSR),  
Eva Glesková-Lehocká atletika (26. 7. 1943 

Zvolen – OH 1964: na 100 aj na 200 m vy-
radená v semifinále, OH 1968 – na 100 m 
vyradená v semifinále, na 200 m v rozbehu, 
OH 1972: na 100 m so zranením 8.).

70 rokov: Dušan Moravčík, atletika (27. 5. 1948 
Bánov, OH 1972 – 5. na 3000 m prek., na 
5000 m vyradený v  rozbehu, OH 1976 
Montreal - na 3000 m prek. vyradený v roz-
behu (8:41,95), OH 1980 Moskva - na 3000 
m prek. 10.)

60 rokov: Pavol Blažek, atletika (9. 7. 1958 
Trnava – OH 1980 Moskva: 10. v chôdzi 
na 50 km, 14. v chôdzi na 20 km, OH 1988 
Soul: 12. na 50 km, 15. na 20 km, OH 1992 
Barcelona: 17. na 20 km a 29. na 50 km, 
Atlanta 1996 – 46. na 20 km).

50 rokov: Peter Bondra, ľadový hokej (7. 2. 
1968 Luck/Ukrajina) - ZOH 1998 Na-
gano: člen 10. družstva SR, ZOH 2006 
Turín: člen 5. družstva SR, Anna Koto-
čová-Janoštinová, basketbal (6. 4. 1968 
Trstená, OH 1988 – členka 8. druž-
stva ČSSR, OH 1992: členka 6. druž-
stva ČSFR, OH 2000 Sydney: členka 7. 
družstva SR), Ľubomíra Balážová, beh na 
lyžiach (13. 8. 1968 Štrba) – ZOH 1988 
Calgary: členka 7. štafety ČSSR na 4x5 
km, individuálne najlepšie 27. na 10 km 
klasicky, ZOH 1992 Albertville – členka 
6. štafety ČSSR na 4x5 km, 11. na 5 km 
klasicky, 13. na 15 km, Lillehammer 
1994: členka 7. štafety SR na 4x5 km, 18. 
na 30 km klasicky), Lucia Medzihradská, 
zjazdové lyžovanie (14. 11. 1968 Brez-
no,  ZOH 1988 – 6. v  kombinácii, 10. 
v zjazde, 13. v slalome, ZOH 1992 – 8. 
v kombinácii, 16. v zjazde, 16. v slalome, 
20. v  obrovskom slalome, ZOH 1994 – 
13. v kombinácii, 20. v slalome), Ľubomír 
Sekeráš, ľadový hokej (18. 11. 1968 Tren-
čín, ZOH 1994: člen 6. družstva SR, ZOH 
1998: člen 10.družstva SR). I

OKRÚHLE JUBILEÁ 
OLYMPIONIKOV 
V TOMTO ROKU

JUBILUJÚCA ŠPORTOVÁ GYMNASTKA MARIANNA 
NÉMETHOVÁ-KRAJČÍOVÁ BOLA NA OH 1964 AJ 
1968 ČLENKOU STRIEBORNÉHO 
DRUŽSTVA ČSSR.

TRAJA NADCHÁDZAJÚCI „OKRÚHLI“ JUBILANTI Z RADOV STRIEBORNÉHO FUTBALOVÉHO 
TÍMU ČSSR NA OH 1964 V TOKIU V KRUHU DÁVNYCH OLYMPIJSKÝCH SPOLUHRÁČOV - 
VOJTECH MASNÝ, ĽUDOVÍT CVETLER A JÁN GELETA V PREDNOM RADE ŠTVRTÝ AŽ DRUHÝ 
SPRAVA. V HORNOM RADE ŠTVRTÝ ZĽAVA NEDÁVNO ZOSNULÝ VLADIMÍR WEISS.
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JUBILEÁ A PARTE

† Vo veku 78 rokov zomrel 15. marca 
bývalý podpredseda a neskôr čestný 
člen Slovenského stolnotenisového 
zväzu Michal Vozár, ktorý sa viac 
než 60 rokov aktívne podieľal na 
stolnotenisovom dianí, osobitne 
v Topoľčanoch. Bývalý člen širšieho 
kádra čs. reprezentácie (účastník 
MS 1963 v Prahe) bol popredný 
tréner. Pod jeho vedením rástli 
olympionička Renáta Kasalová (piata 
na OH v Soule), bronzový medailista 
z MS 1991 v Čibe Milan Grman, či 
súčasná slovenská jednotka Barbora 
Balážová, všetko multimedailisti 
z vrcholných mládežníckych podujatí. 
Bol aj jeden z hlavných organizátorov 
troch európskych šampionátov 
juniorov a kadetov v Topoľčanoch, 
ako aj turnajov TOP 12 juniorov 1987 
a TOP 10 juniorov a kadetov 2010.

† Vo veku 68 rokov zomrel 21. marca 
v Bratislave popredný slovenský 
športový publicista Anton Zerer, 
bývalý hovorca SOV a predtým 
dlhoročný redaktor denníka Pravda, 
v období 2001 – 2002 predseda 
Slovenského zväzu kanoistiky 
na divokej vode. Zúčastnil sa na 
siedmich olympiádach – na štyroch 
ako novinár a na troch ako tlačový 
atašé výpravy. Bol autorom množstva 
kníh športovej literatúry faktu, 
písaných beletristickým štýlom, 
vrátane pamätníc SOV z OH 2000 
v Sydney, ZOH 2002 v Salt Lake City 
a OH 2004 v Aténach. V jeho knižnej 
tvorbe sa vynímajú publikácie „Keď 
nebo zamrzne, obúva si božské 
korčule?“ (o Ondrejovi Nepelovi 
a jeho trénerke Hilde Múdrej), „Hry 
a sny“ (sto portrétov športovej slávy)“ 
a „Slovenský Olymp“ (Dvorana 
slávy nášho športu). Bol držiteľom 
Bronzových kruhov SOV (2008) 
a Ceny Mira Procházku za rok 2013.

† Vo veku 87 rokov zomrel 3. 
apríla Ján Súkup starší, náčelník 
volejbalového klubu ČH Bratislava 
v jeho najslávnejšej ére. Od roku 
1973 pod jeho riadením získal klub 
tri tituly majstra ČSSR, aj víťazstvá 

v Európskom pohári majstrov 
v roku 1979 a v Pohári víťazov 
pohárov v roku 1981. Následne 
pôsobil v CK Slovakoturist.

† Vo veku 78 rokov zomrel 23. apríla 
bývalý čs. futbalový reprezentant 
Vladimír Weiss najstarší, člen 
strieborného tímu ČSSR na OH 
1964 v Tokiu. Hráč Interu Slovnaft 
Bratislava v Tokiu odohral všetkých 
šesť zápasov. V olympijskom výbere 
nastúpil dovedna na 17 zápasov 
a trikrát dostal príležitosť aj v A-tíme 
ČSSR. Väčšinu kariéry prežil v ČH 
Bratislava, v sezóne 1958/59 bol 
najmladším hráčom klubu, ktorý 
získal historický titul majstra ČSR. 
V čs. lige odohral spoľahlivý stredný 
obranca 236 zápasov a strelil 6 gólov, 
potom pôsobil ako tréner. Vrútocký 
rodák (nar. 21. septembra 1939) bol 
zakladateľ pozoruhodnej rodinnej 
futbalovej dynastie. Na MS 1990 
v Taliansku si v čs. reprezentácii 
zahral jeho syn Vladimír Weiss II., 
na MS 2010 v JAR aj na EURO 2016 
jeho vnuk Vladimír Weiss III.

STRIEBORNÝ FUTBALISTA 
Z OH 1964 V TOKIU 
VLADIMÍR WEISS.

PARTE ŠPORTOVÝCH OSOBNOSTÍ
†

IVAN ČIERNY – 80!

Hoci 9. apríla oslávil rodák z Čadce Ivan 
Čierny osemdesiatku a  začiatkom 
roka bol menovaný za brigádneho 

generála v  zálohe, stále patrí k  najak-
tívnejším dobrovoľným olympijským 
funkcionárom. Čestný člen SOV už od 
roku 2009 pôsobí ako predseda Združe-
nia olympijských klubov SR. Dlhodobo 
sa významne angažoval vo veci zriadenia 
Národného pamätníka olympionikov na 
Národnom cintoríne v  Martine, ktorý 
sa podarilo zriadiť v roku 2014. Od roku 
2006 je čestným členom SOV, za celo-
životné vystupovanie v  duchu fair play 
dostal Cenu Jána Popluhára za rok 2014. 
V  apríli tohto roku si prevzal najvyššie 
výročné ocenenie Slovenského olympij-
ského výboru – Trofej SOV.

Ivan Čierny bol popredný atlét s titu-
lom majster športu a bývalý čs. reprezen-
tant v behu na 110 m prek., účastník ME 
1962. Celé desaťročia života po športovej 
kariére spojil s Armádnym strediskom vr-
cholového športu Dukla Banská Bystrica, 
v  ktorom pôsobil postupne ako tréner, 
starší tréner (viedol viacero reprezen-
tantov ČSSR na čele s  Júliusom Ivanom 
– napríklad Pelacha, Latochu, Chebeňa, 
Jančeka, Těšitela či Malovca), zástupca 
veliteľa, vedúci starší tréner a  napokon 
11 rokov veliteľ strediska (1990 – 2001).  
V  rokoch 1975 – 1983 pracoval vo vý-
konnom výbore Čs. atletického zväzu, 
v rokoch 1996 – 2000 bol predseda Slo-
venského zväzu kanoistiky na divokej 
vode (následne čestný predseda). V roku 
1993 zakladal Olympijský klub Banská 
Bystrica, na čele ktorého stál celých 15 
rokov. A  následne sa stal hlavným mo-
torom činnosti všetkých regionálnych 
olympijských klubov. I
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udolf Kus sa narodil v Ostra-
ve-Zábřehu v rodine umelec-
kého maliara Josefa Kusa. Po 
1. svetovej vojne sa rodina 
presťahovala na Slovensko. 
Po Kraľovanoch, Nových 
Zámkoch a Trnave sa nako-
niec usadili v Bratislave. Tam 
ako 91-ročný aj zomrel.

Spočiatku túžil byť tenis-
tom. S boxom začal ako 13-ročný v Nových 
Zámkoch u trénera Mahlera. Rodičia nech-
celi, aby sa venoval boxu, ale Rudo vytrval. 
V rokoch 1931 a 1932 ako člen BC Jánošík 
Trnava sa stal majstrom Slovenska v stred-
nej váhe. Po odchode k  starej matke do 
Ostravy pôsobil najprv v SK Vítkovice, od 
roku 1933 v AFK Žiška Brno a od roku 1935 
v SK Baťa Zlín. 

V BERLÍNE HO VYRADIL NESKORŠÍ ŠAMPIÓN
Prvý titul majstra ČSR v ťažkej váhe získal 
186 cm vysoký Rudolf Kus v roku 1934 po 
finálovom víťazstve na Durdisom z Prahy. 
Vybojoval si tak zaradenie do reprezen-
tačného výberu ČSR. Lákali ho aj medzi 
profesionálov, ale on túžil po štarte na 

olympiáde. Po viacerých nominačných 
turnajoch a po poslednom vylučovacom 
turnaji v Brne, kde zdolal Nejtka z Prahy 
a vo finále zvíťazil na body Kopečkom, sa 
stal členom československej olympijskej 
výpravy na Hry XI. olympiády 1936 v Ber-
líne. 

V  olympijskom ringu mu žreb v  naj-
ťažšej váhovej kategórii nad 79,5 kg určil 
v prvom kole za súpera Herberta Runge-
ho z Nemecka, neskoršieho olympijského 
víťaza. Runge bol o  osem kilogramov 
ťažší. Napriek dobrej obrane s  ním Kus 
prehral už v prvom kole. „Začal som tech-
nicky. Menil pozíciu, držal pevne obranu 
a snažil som sa vyhnúť tvrdým úderom. 
Oťukával som si ho a už-už sa zdalo, že 
prvé kolo bude bodovo dobré. Náhle som 
spravil chybu – na zlomok sekundy som 
odkryl ľavú stranu, aby som sa zahnal na 
krátky švih a vtedy jeho pravačka dopadla 
ako bomba... Runge bol víťaz,“ zaspomí-
nal si na svoj jediný zápas pod piatimi 
kruhmi.

V UŽŠOM VÝBERE EURÓPY
O  rok neskôr na majstrovstvách Európy 
v Miláne Kus opäť skončil v prvom kole. 

Podľahol domácemu reprezentantovi 
Lazzarimu na body. Spočiatku viedol, 
ale po zrážke, pri ktorej si prerazil nosnú 
chrupavku, stratil iniciatívu. Aj  napriek 
bolestivému zraneniu však súboj dokončil 
a prehral na body.

V  roku 1938 boli majstrovstvá ČSR 
v boxe po prvý raz v Bratislave. Kus sa stal 
po štvrtý raz majstrom ČSR v ťažkej váhe 
(tituly získal v  rokoch 1934, 1936, 1937 
a 1938), keď zvíťazil k. o. nad slovenským 
majstrom Fialkom.

V  roku 1939 sa dostal do užšieho 
výberu Európy pre stretnutia v  USA. 
V rozhodujúcom súboji v Berlíne, kde sa 
rozhodovalo o tom kto pôjde do Ameriky, 
prehral v  poloťažkej váhe s  nemeckým 
majstrom Richardom Vogtom k.o. Na 
zápas do Berlína dorazil len dve hodiny 
pred začiatkom a  unavený nemal proti 
domácemu boxerovi šancu.

NÁVRAT NA SLOVENSKO
Sľubnú medzinárodnú športovú kariéru 
Kusovi obmedzili udalosti 2. svetovej voj-
ny. Získal ešte titul majstra protektorátu 
a dostal ponuky na účinkovanie v kluboch 
v Prahe aj vo Vítkoviciach, ale rozhodol sa 

OPRÁŠENÍ OLYMPIONICI

Neobyčajná rýchlosť, dokonalá práca nôh a rúk, hadovitý pohyb, striedanie gardu a veľmi tvrdý úder – takto popisovali odborníci 
štýl boja asi najznámejšieho boxera ťažkej váhy 30. a 40. rokov 20. storočia v ČSR Rudolfa Kusa. 

R

ŠAMPIÓN ŤAŽKEJ VÁHY RUDOLF KUS 

SA NARODIL NA MORAVE, ALE SVOJ 

ŽIVOT SPOJIL SO SLOVENSKOM

ZABUDNUTÁ 
BOXERSKÁ 
HVIEZDA

RUDOLF KUS V DRESE 
BC SLOVAKIA POČAS ZÁPASU 

S BAŤOVANMI.
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OPRÁŠENÍ OLYMPIONICI

RUDOLF KUS
Narodil sa 23. februára 1915 
v Ostrave – Zábřehu, zomrel 
3. júla 2006 v Bratislave
OH 1936 Berlín: v kategórii nad 
79,5 kg vyradený v prvom kole
ME 1937 Miláno: vyradený 
v prvom kole
Kluby: ÉSE Nové Zámky, 
BC Jánošík Trnava, SK 
Vítkovice, AFK Žiška Brno, 
SK Baťa Zlín, SŠK Tatran 
Bratislava, BC Slovakia 
Bratislava, TS Topoľčany

pre rodinu a koncom roka 1939 sa vrátil na 
Slovensko. Boxoval za SŠK Tatran Bratisla-
va, ktorý pomáhal zakladať a neskôr za BC 
Slovakia Bratislava. V decembri 1942 sa stal 
trénerom a zároveň kapitánom BC Slovakia.

Ako člen slovenskej reprezentácie sa 
ako aktívny športovec a  zároveň tréner 
zúčastnil na viacerých medzinárodných 
turnajoch. Vybojoval si niekoľko vý-
znamných víťazstiev, keď zdolal napr. 
rakúskeho majstra Weidingera alebo 
vynikajúceho chorvátskeho boxera Hlad-
neho. V  rokoch 1940 – 1944 získal päť 
titulov majstra Slovenska. 

VÍŤAZSTVO NAD MAJSTROM EURÓPY
V  roku 1942 sa zúčastnil na vojnových 
majstrovstvách Európy vo Wroclawe. 
Vyvrcholením Kusovej slávy bolo o  rok 
neskôr v bratislavskej Redute pred dvoma 
tisíckami divákov víťazstvo nad jedným 
z  najlepších nemeckých profesionálov, 
majstrom Európy Tenom Hofom. V roku 
1944 začal pôsobiť ako vojak v TS Topoľ-
čany. Po vypuknutí Slovenského národné-
ho povstania sa spolu s otcom stali jeho 
aktívnymi účastníkmi.

Po vojne boxoval opäť za BC Slovakia 
Bratislava. Športovú kariéru ukončil ako 
tridsaťročný. Vybojoval počas nej vyše 

300 zápasov, z  toho 60 reprezentačných 
(46 víťazstiev). Patril k  boxerom, ktorý 
v ringu zaujal svojou technikou, ale naj-
mä čestným prístupom k  súperovi. Ako 
tréner a rozhodca pri svojom športe ďalej 
pôsobil až do roku 1958.

ZA ROK V BANI DOSTAL BYT
V  roku 1940 sa Kus zamestnal vo Zväze 
roľníckych vzájomných pokladníc. Neskôr 
pracoval v  Štátnej banke slovenskej (po 
roku 1945 československej), po nečakanej 
výpovedi v  roku 1957 (pracoval tam do 
roku 1975) sa zamestnal v CHZJD v Bra-
tislave. Po prísľube, že ak rok odpracuje 
v  bani, dostane byt, prijal ponuku a  rok 
(1965 – 1966) strávil pod zemou v Bani Petr 
Bezruč v Ostrave. Po návrate sa tak mohol 
s rodinou presťahovať do bytu v Trnávke, 
kde prežil zvyšnú časť svojho života. Pres-
nosť, dochvíľnosť, disciplína, tvrdosť k sebe 
– tak žil aj boxoval.

Začiatkom roku 2006 si na Rudolf Kus 
na valnom zhromaždení Slovenského 
olympijského výboru v Bratislave prevzal 
Bronzové kruhy SOV, ktoré sa udeľujú sa 
za dlhodobú prácu a  prínos pre rozvoj 
olympijského hnutia a  športu. Zomrel 
v Bratislave v tom istom roku. Pochovaný 
je na cintoríne v Slávičom údolí. I

POZOSTALOSŤ 
– DAR MÚZEU
Manželka a dcéra Rudolfa 
Kusa darovali v roku 2006 jeho 
športovú pozostalosť do zbierok 
SOV – Slovenského olympijského 
a športového múzea. Pozostalosť 
obsahovala predmety z čias jeho 
dlhoročnej boxerskej kariéry, napr. 
boxerské rukavice, legitimácie, 
diplomy a pod. ako aj vzácne 
doklady jeho účasti na Hrách XI. 
olympiády 1936 v Berlíne. Súčasťou 
sú aj albumy s fotografiami 
zo športovej kariéry, ako aj 
album s fotografiami boxerov 
s venovaním R. Kusovi. O väčšinu 
svojich trofejí, ktoré mal uložené 
v byte u sestry, však prišiel po 
vojne, keď po návrate do Bratislavy 
našiel jej byt vydrancovaný.

TEXT: VILIAM KARÁCSONY FOTO: ARCHÍV SOV-SOŠM Z POZOSTALOSTI RUDOLFA KUSA
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 ANALÝZA STAVU ŠPORTU

NA ŠPORT DÁVAME VIAC, 
ALE STÁLE MÁLO

NA VYŠŠEJ PODPORE ŠPORTU SA ODRÁŽA RAST SLOVENSKEJ EKONOMIKY. 

ANI OSTATNÉ KRAJINY VŠAK NESTAGNUJÚ, VYSVETĽUJE ĽUBOŠ VANČO Z KPMG

V roku 2017 sa investovalo z verejných 
zdrojov do slovenského športu 215 
miliónov eur. Značná časť z tejto sumy 
však pripadla na výnimočnú dotáciu 50 
miliónov eur na výstavbu Národného 
futbalového štadióna. Aj to vyplýva 
to z analýzy súčasného systému 
financovania športu na Slovensku, ktorú 
vypracovala audítorská spoločnosť KPMG 
Slovensko pre Slovenský olympijský 
výbor a Národné športové centrum. 
O jej záveroch, ale aj o odporúčaniach, 
ktoré z nej vyplynuli, hovoril predseda 
rady partnerov KPMG Ľuboš Vančo. 

C Štúdiu o  koncepcii financovania 
športu v Slovenskej republike ste vypra-
covali prvýkrát v roku 2012. Ako vznikala 
aktuálna?
Opäť sme na nej spolupracovali s  ko-
legami z  pražskej kancelárie. Výho-
dou bolo, že už sme mali s podobnou 
prácou nejaké skúsenosti, vedeli sme, 
ktoré informácie sme schopní získať 
v danom časovom období. 

C Z akých zdrojov ste čerpali údaje?
Mnohé informácie boli z  Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a  športu SR, 
čerpali sme tiež z  vlastných  dotazní-
kov, ktoré sme zaslali 66 národným 
športovým zväzom a  26 národným 
športovým organizáciám, ďalej z  Mi-
nisterstva financií SR a  z  verejne do-

stupných zdrojov, z  Európskej únie 
a podobne...

C Miera návratnosti dotazníkov pred-
stavovala pri národných športových 
zväzoch len necelú tretinu. Nečakali ste 
viac?
Vyše tridsať percent je veľmi solídne 
číslo. Pri podobných prieskumoch býva 
návratnosť okolo pätnásť percent.

C Tvorba analýzy okrem iného potvr-
dila veľké problémy s  Informačným 
systémom športu, ktorý obsahuje veľa 
nesprávnych údajov a zatiaľ ani zďaleka 
nespĺňa svoj účel.
Údaje z Informačného systému športu 
sme príliš nepoužívali. Skôr sme chceli 
poukázať na to, že ten systém stál už 

ĽUBOŠ VANČO.
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dosť peňazí a  mal by na niečo slúžiť, 
ale keď sme vzali údaje z  minister-
stva školstva a  priamo od národných 
športových zväzov z dotazníkov a po-
rovnali sme ich s  údajmi v  systéme, 
zistili sme nezrovnalosti. Odchýlky 
boli obrovské. V  systéme zatiaľ chýba 
od väčšiny zväzov množstvo hodno-
verných údajov o veľkosti ich členskej 
základne, či o  počte klubov v  prísluš-
ných športoch, čo znemožňuje presnú 
analýzu celkového stavu. Je to škoda. 
Už v  roku 2012 sme poukazovali na 
dôležitosť vzniku takéhoto systému, 
ktorý by zbieral údaje o počte športov-
cov a o športových zväzoch, aby sa ne-
stávalo ako v minulosti, že nahlasovali 
čierne duše na finančné dotácie. Ľudia, 
ktorí sa pohybujú v športe, by mohli zo 
systému čerpať relevantné údaje.

C Na prezentácii štúdie ste načrtli aj 
ideálny scenár informačného portálu. 
Ako by mal vyzerať?
Stále verím, že by mohol vzniknúť 
informačný portál so štyrmi veľkými 
piliermi, z  ktorých každý by slúžil na 
niečo iné. Jeden na získavanie všeobec-
ných informácií o športových zväzoch 
a športovcoch, druhý s podrobným ka-
lendárom športových podujatí, tretí by 
sumarizoval športovú infraštruktúru 
v krajine a štvrtý by pomáhal zväzom 
so zvládaním náročnej administratívy. 
Možno je to ideálna predstava, ale vy-
plýva z  dôležitosti takzvanej dátovej 
infraštruktúry, bez ktorej sa dnes už 
žiadna krajina nezaobíde.

C Viete, prečo obsahuje Informačný 
systém športu toľko nepresných údajov?

Neskúmali sme konkrétne dôvody, ale 
na prezentácii niektoré zazneli: vysoká 
administratívna náročnosť systému či 
rôzne obmedzenia. Systém požaduje aj 
údaje, ktoré nemôžu niektoré športo-
vé kluby vyplniť, lebo ich nemajú. Pre 
mňa je však dôležité, že nejaký systém 
vznikol a  teraz ho treba po rozumnej 
diskusii zlepšovať. 

C Zástupcovia niektorých malých špor-
tových zväzov mali výhrady, že napĺňať 
informačný systém nezvládajú, lebo na 
to jednoducho nemajú personálne kapa-
city.
Niektoré športové zväzy alebo kluby 
vnímajú Informačný systém športu ako 
ťarchu, ale predsa má slúžiť pre nich! 
Myslím si, že je to o prístupe. Ukázalo sa, 
že aj malé športové zväzy dokážu naplniť 
informačný systém relevantnými údajmi 
a naopak, niektoré veľké športové zväzy 
k tomu pristupujú veľmi ľahostajne.

C Veľkú diskusiu stále vyvoláva 
nedávno schválený Zákon o  športe. Ako 
ho v  dotazníkoch hodnotili zástupcovia 
národných športových zväzov? 
Ak to zjednoduším, tak veľké športové 
zväzy ho skôr vítajú a malé majú veľké 
výhrady. Kritika sa týkala najmä admi-
nistratívnej náročnosti, obmedzenia 
v  rozdeľovaní získaného finančného 
príspevku, ktoré je striktne určené 
percentami pre jednotlivé oblasti čin-
nosti. Športové zväzy žiadajú väčšiu 
voľnosť v narábaní s peniazmi. Najmä 
malé športové zväzy nie sú spokojné so 
vzorcom na výpočet finančnej podpo-
ry. Cítia sa ukrátené a navrhujú rozde-
lenie vzorca osobitne pre individuálne 

a  pre kolektívne športy, a  takisto aj 
úpravu niektorých parametrov.

C Čo si o Zákone o športe myslíte vy?
Netvrdím, že Zákon o športe je ideál-
ny, ale je dobré, že vznikol a  teraz je 
priestor na odstránenie nedostatkov 
a jeho vylepšenie. Samozrejme, že kaž-
dý šport sa snaží hľadať optimálny mo-
del. Futbal a hokej čerpajú z finančnej 
podpory Ministerstva školstva najviac 
možno aj preto, že majú silný lobing. 
Navyše majú vysoké príjmy aj z  re-
klamy a marketingu. Tí ostatní sa bijú 
o zvyšok koláča.  

C Z analýzy vyplynulo, že hoci dávame na 
šport oproti minulosti viac a viac, v porov-
naní s  viacerými európskymi krajinami je 
to stále málo. Čo hovoria čísla?
Objem finančných prostriedkov z  ve-
rejných zdrojov, ktoré smerujú do špor-
tu, od roku 2012 každoročne rastie. Ak 
si odmyslíme výnimočnú investíciu do 
Národného futbalového štadiónu vo 
výške 50 miliónov eur, tak v roku 2017 
by dosiahol celkový objem financo-
vania športu z  verejných zdrojov 165 
miliónov eur, čo je o 7 percent viac ako 
v  roku 2016. V  dlhodobom porovnaní 
prúdi najviac peňazí na šport z  roz-
počtov miest a obcí. Na vyššej podpore 
športu sa odráža rast slovenskej eko-
nomiky. Ani ostatné krajiny však ne-
stagnujú a dávajú do športu viac. Keď 
sme porovnávali verejné výdavky na 
šport na jedného obyvateľa v dvanás-
tich vybraných európskych krajinách, 
za Slovenskom skončila už iba Litva. 
Najviac financuje šport Švajčiarsko, 
tradične vysoká je podpora športu vo 

 ANALÝZA STAVU ŠPORTUTEXT: BORIS VANYA  FOTO: KPMG, TASR/MARTIN BAUMANN

FINANCOVANIE ŠPORTU VO VYBRANÝCH 
EURÓPSKYCH KRAJINÁCH

VEREJNÉ VÝDAVKY NA ŠPORT NA 1 OBYVATEĽA V 12 
EURÓPSKYCH KRAJINÁCH V ROKU 2016 (V EUR)
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Francúzsku či severských krajinách. 
Česko dáva na šport ročne 69 eur na 
obyvateľa, Slovinsko 43, ale Slovensko 
iba 30 eur – ak nerátame výnimočnú 
dotáciu na Národný futbalový štadión.

C To je finančná podpora z  verejných 
zdrojov, no načrtli ste veľké rezervy 
v podpore športu v privátnom sektore.
Vo všeobecnosti platí, že veľké nadná-
rodné firmy investujú tam, kde majú 
veľa spotrebiteľov svojich produktov 
alebo zákazníkov. Pozícia Slovenska je 
nevýhodná v  tom, že viacero veľkých 
slovenských firiem svoje produkty vy-
váža a  predáva v  zahraničí, takže ich 
motivácia investovať do športu alebo 
do reklamy súvisiacej so športom na 
Slovensku nie je vysoká, alebo je ne-
porovnateľne menšia než v iných kra-
jinách. Keď si pozrieme, že 80 percent 
nášho HDP vytvára práve tento typ 
firiem, tak máme problém. Možno by 
bolo dobré porozmýšľať nad zákonnou 
úpravou, aby tieto firmy mali väčšiu 
motiváciu podporovať aj šport alebo 
kultúru, nájsť nejaký vhodný model. 
Sme malá krajina s  veľkým podielom 
exportu na ekonomike, a šport je jedna 
z oblastí, ktorá na to dopláca. 

C Analýza búra niektoré rozšírené 
mýty, medzi nimi aj ten, že štátu sa neo-
platí investovať do športu. 

Podľa výsledkov analýzy sa z  každého 
eura investovaného z  verejných zdrojov 
do športu vráti späť pri zohľadnení mul-
tiplikačného modelu približne 4,2 až 4,4 
eura. Štátu sa vrátia vložené prostriedky 
vo forme zamestnanosti, dane z pridanej 
hodnoty zo vstupeniek na športové podu-
jatia a podobne. A to ešte analýza nepo-
číta s ďalšími faktormi, že spoločnosť je 
vďaka športovaniu zdravšia, či že mládež 
trávi zmysluplne voľný čas.

C Časť štúdie sa venuje športovým 
podujatiam a  ich prínosom. Ako pozitív-
ny príklad veľkého významného poduja-
tia uvádzate halové majstrovstvá Európy  
v  atletike, ktoré sa konali v  roku 2015 
v Českej republike a celkovo priniesli do 
verejných rozpočtov po zohľadnení mul-
tiplikačného modelu 141 miliónov korún. 
S  organizovaním takýchto podujatí sa 
však spájajú aj rôzne riziká.
Ak organizujete športové podujatie 
– malé alebo veľké medzinárodné – 
vždy to stojí nejaké peniaze. Musíte 
počítať s  nákladmi na prevádzku, na 
infra štruktúru, dopravu účastníkov... 
Mnohé multiplikačné modely však do-
kazujú, že sa športové podujatia dajú 
robiť efektívne a  s  pozitívnym účin-
kom. Často sa kritizuje drahá infra
štruktúra, ale tam je dôležitá následná 
využiteľnosť. Premostím na Národný 
futbalový štadión, ktorý sa buduje 

v Bratislave. Keď bude dostatočne vy-
ťažený a minimalizujú sa prevádzkové 
náklady, tak sa tá investícia do 30  40 
rokov vráti. So štadiónom budeme na 
tom lepšie ako bez neho. Sú príklady, 
keď sa podobné investície do športo-
vej infra štruktúry u  nás urobili veľmi 
dobre, ale poznáme aj opačné. To platí 
rovnako pre malú športovú halu, aj pre 
veľký štadión.

C Podľa rozšíreného názoru veľa z  pe-
ňazí, ktoré plynú do športu, zhltnú vý-
davky na  administratívu, alebo ľudovo 
povedané, na funkcionárov. Analýza 
však tvrdí opak. Športová administra-
tíva tvorí iba dve percentá v  spotrebe 
verejných finančných prostriedkov na 
šport.
Keď ľudia začujú slovo administratíva, 
tak sú naň alergickí, ale podľa mňa nie 
je objem finančných prostriedkov vy-
naložených na administratívu vysoký. 
Naopak, malé športové zväzy ani ne-
majú ľudské kapacity, aby zvládali ne-
vyhnutné administratívne záležitosti. 
Mnoho funkcionárov z  malých špor-
tových zväzov robí svoju prácu vo voľ-
nom čase alebo na dobrovoľnej báze. 
Administratíva je skôr príťažou, nikto 
ju nechce robiť. Práve Informačný sys-
tém športu s  relevantnými údajmi by 
mohol veľa starostí s  administratívou 
odbúrať. I

 ANALÝZA STAVU ŠPORTU

NAJVYŠŠIU DOTÁCIU ZO VŠETKÝCH ŠPORTOV ZÍSKAL Z MINISTERSTVA ŠKOLSTVA FUTBAL.
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 ANALÝZA STAVU ŠPORTU

POSKYTOVANIE FINANČNÝCH ZDROJOV NA ŠPORTOVÉ ÚČELY PODĽA SUBJEKTOV V ROKOCH 2011 AŽ 2017 (V MIL. EUR)
 
 Ministerstvo Ministerstvo  Ministerstvo Úrad vlády Obce a VÚC Celkom 
 školstva vnútra obrany a čerpanie dotácií
    z rezervy predsedu 
    vlády

2011 25,1 0,7 4,8 0,3 97,7 128,6
2012 28,8 0,4 4,2 0,1 69,9 103,4
2013 35,0 0,7 4,9 4,2 64,2 109,0
2014 34,0 0,8 4,2 2,6 82,3 123,9
2015 38,5 0,8 5,5 7,3 95,4 147,4
2016 48,4 0,8 4,9 - 99,8 153,9
2017 107,1 0,7 4,9 - 102,3 215,0

Zdroj: Ministerstvo financií SR, Ministerstvo školstva SR, Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo obrany SR, Úrad vlády SR štatistické spracovanie KPMG

ZDROJE FINANCOVANIA – VEREJNÝ SEKTOR
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AMBÍCIA SOV

SOV AKO STRECHA 
SLOVENSKÉHO ŠPORTU?

SLOVENSKÝ ŠPORT POTREBUJE STREŠNÚ ORGANIZÁCIU, 

V 34 KRAJINÁCH EURÓPY JE ŇOU NÁRODNÝ OLYMPIJSKÝ VÝBOR

VEREJNOSŤ VNÍMA 
ČINNOSŤ SOV 
PREDOVŠETKÝM 
V SÚVISLOSTI SO 
ZABEZPEČENÍM ÚČASTI 
NAŠICH OLYMPIJSKÝCH 
VÝPRAV (NA FOTOGRAFII 
NÁSTUP SLOVÁKOV 
NA SLÁVNOSTNOM 
OTVORENÍ ZOH 2018 
V PJONGČANGU), ALE 
PÔSOBENIE SOV MÁ UŽ 
DNES MNOHONÁSOBNE 
ŠIRŠÍ ZÁMER.

Štvrťstoročné jubileum Slovenského 
olympijského výboru (SOV) ponúka 
príležitosť nielen obzrieť sa späť na 
uplynulých 25 rokov, ale aj zahľadieť 
sa do budúcnosti a popasovať sa 
s výzvami, ako zlepšiť postavenia 
športu v spoločnosti. SOV má ambíciu 
byť lídrom tohto úsilia a stať sa 
strechou slovenského športu.

e notoricky známe, že naše 
športové hnutie je roz-
trieštené. Okrem národných 
športových zväzov a  rôznych 
športových organizácií so 
špeciálnym poslaním pôsobí 
v oblasti športu na Slovensku 
množstvo organizácií, ktoré 
si utvárajú svoje profesijné 
a  strešné organizácie s  ce-
loslovenskou pôsobnosťou. 
O  koordinácii ich úsilia, ani 
o  jednotnej a  jasnej stratégii 
nemožno hovoriť.

Toto rozsiahle a  neprehľadné spek-
trum športových organizácií je prekážkou 
zapojenia športového hnutia do verejnej 

diskusie so štátom. Nemožno sa teda ču-
dovať, že štát volá po určitej racionalizácii 
štruktúry športu. Ministerstvo školstva, 
vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „mi-
nisterstvo školstva“) predčasom pri tvor-
be návrhu Zákona o športe dávalo najavo, 
že v dôsledku neprehľadnosti a zložitosti 
športovej štruktúry nevie, s  kým ma 
rokovať. A samo volalo po oficiálnom re-
prezentatívnom partnerovi zo športovej 
sféry.

Práve z dôvodu atomizácie slovenského 
športového hnutia je potrebné, aby exis-
toval subjekt, ktorý bude vystupovať ako 
jeho zástupca. Vyhovovalo by to nielen 
potrebám štátu, ale predovšetkým športu, 
ktorý má množstvo problémov a stagnu-
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je. Chýba v  ňom jasná stratégia rozvoja, 
sú vážne problémy s  jeho financovaním, 
materiálno-technickým zabezpečením aj 
s infraštruktúrou. Šport je pre mládež ťaž-
ko dostupný, veková štruktúra našej špičky 
je nepriaznivá a  ak nedôjde k  výrazným 
zmenám k lepšiemu, výhľad do budúcnos-
ti vyzerá skôr pesimisticky. So všeobecne 
akceptovanou strešnou organizáciou by 
slovenský šport mohol byť silnejší.

AŽ V 34 EURÓPSKYCH ŠTÁTOCH 
JE „STRECHA“ OLYMPIJSKÁ
Podľa prieskumu až v 34 európskych štá-
toch je šport v určitej miere pod spoloč-
nou strechou národného olympijského 
výboru. Napriek určitým odlišnostiam 
modelov celoštátneho zastrešenia špor-
tu v  štátoch Európy predsa len možno 
nájsť viaceré ich spoločné znaky. Strešná 
organizácia predovšetkým jednotne za-
stupuje športové hnutie navonok a  plní 
užitočné koordinačné funkcie, ale zabez-
pečuje aj určitý servis smerom dovnútra 
športového hnutia. Takáto organizácia 
na základe vzájomnej vnútornej diskusie 
definuje a chráni verejný záujem v športe 
a spoločné vízie hnutia, snaží sa o rozvoj 
športu tvorbou jasných dlhodobých stra-
tégií a  vyvíja aktivity, aby podporovala 
a  koordinovala činnosť svojich členov 
v oblastiach, ktoré sa dotýkajú ich spoloč-
ných záujmov. Napomáha tiež hľadaniu 
kompromisov medzi malými a  veľkými 
športovými organizáciami, snaží sa spájať 
záujmy svojich členov a  zlepšovať spo-
luprácu medzi nimi. Pri reprezentovaní 
športu zaujíma stanovisko k  tvorbe ná-
rodných športových koncepcií a poskytuje 
odporúčania k návrhu jednotnej stratégie 
rozvoja športu.

Strešná organizácia v  princípe zastu-
puje svojich členov vo vzťahu k orgánom 

štátnej správy, regionálnej a  miestnej 
samosprávy, ale aj voči zahraničným 
partnerským športovým organizáciám, 
vrátane svetových a  kontinentálnych. 
Zabezpečuje tiež prenos informácií medzi 
domácimi a medzinárodnými športovými 
organizáciami, výmenu skúseností, ale 
aj propagáciu športu vo verejnosti. Vyjad-
ruje názory športového hnutia pri tvorbe 
rôznych legislatívnych návrhov týkajúcich 
sa športu, a  navrhuje spoločné riešenia 
v prospech športu. Čiastkovou úlohou nie-
ktorých národných strešných organizácií 
je tiež príprava a  ďalšie vzdelávanie od-
borníkov pre oblasť športu v spolupráci so 
športovými zväzmi, či s inými športovými 
organizáciami.

BENEFITY Z UTVORENIA SLOVENSKEJ 
STREŠNEJ ORGANIZÁCIE 
Absenciu reprezentatívnej platformy 
pociťujú všetky subjekty v  našom  špor-
tovom hnutí nielen pri kľúčových roz-
hodnutiach štátnych orgánov, ktoré 
ovplyvňujú dennodennú existenciu špor-
tových organizácií a ich funkcionalitu, ale 
aj pri tvorbe a presadzovaní koncepčných 
zámerov a riešení. Žiaľ, existencia športo-
vých spolkov je vo veľkej miere závislá od 
štátnej podpory. Vzhľadom na politické 
súvislosti to utvára veľmi nestabilné pro-
stredie na akékoľvek dlhodobé a rozvojo-
vé projekty.

Postavenie slovenského športu sa 
postupne zhoršuje. Je v záujme vyššieho 
princípu, aby jednotlivé subjekty odložili 
nabok partikulárne záujmy a  pokúsili 
sa zodpovedným prístupom a  dôverou 
utvoriť lepšie podmienky pre budúcnosť 
slovenského športu.

Naše športové hnutie vie obstojne 
a  jasne popisovať problémy, ktoré ho 
trápia, avšak hľadanie efektívnych riešení 

býva často náročné. Preto ak by sloven-
ské športové hnutie držalo spolu a vecne 
komunikovalo, spoločne by mohlo nachá-
dzať vhodné riešenia.

Utvorením jednotnej strešnej orga-
nizácie by sa docielila racionalizácia or-
ganizácie slovenského športu v  záujme 
zlepšenia všeobecného postavenia špor-
tu v krajine. Zjednotil by sa hlas hnutia 
a jednotným postupom by sa ľahšie rie-
šili problémy. Štát by získal dôležitého 
partnera na komunikáciu a  hodnotenie 
vzájomných postupov. A strešná organi-
zácia by rovnako tak mala lepšiu pozíciu 
v  komunikácii s  verejnosťou. Utvorenie 
optimálnej organizačnej štruktúry špor-
tu a  vznik jednotnej športovej strešnej 
organizácie by aj obmedzilo hrozbu 
pretláčania partikulárnych záujmov nie-
ktorých subjektov. 

Dôležité bude do budúcna jasne vyme-
dziť práva, zodpovednosti či právomoci 
takejto športovej strešnej organizácie. 
Ak by padlo rozhodnutie o  zjednotení 
športovej obce pod jednu platformu, bude 
nevyhnutné jasne definovať jej vzťah 
k športovým zväzom, samospráve a k štát-
nym inštitúciám. Jednotlivé subjekty sa 
v  novej strešnej organizácii musia cítiť 
komfortne. Členské športové zväzy a ďal-
šie organizácie, ktoré zohrávajú v športe 
kľúčovú úlohu, by mali byť zastúpené 
v  najvyššom orgáne „strechy“ a  aktívne 
participovať na kreovaní spoločných tém 
slovenského športu.

SOV UŽ DNES PLNÍ NIEKTORÉ ÚLOHY 
STREŠNEJ ORGANIZÁCIE ŠPORTU
Široká verejnosť vníma pôsobenie SOV 
najmä cez tri hlavné činnosti, je však tre-
ba povedať, že už v súčasnosti SOV vyvíja 
omnoho širšie spektrum aktivít. Najvidi-
teľnejšou činnosťou SOV je zabezpečenie 

AMBÍCIA SOVTEXT: PATRIK HRBEK  FOTO: JÁN SÚKUP

STREŠNÁ ORGANIZÁCIA PREDOVŠETKÝM 
JEDNOTNE ZASTUPUJE ŠPORTOVÉ HNUTIE 
NAVONOK A PLNÍ UŽITOČNÉ KOORDINAČNÉ 
FUNKCIE, ALE ZABEZPEČUJE AJ URČITÝ SERVIS 
SMEROM DOVNÚTRA ŠPORTOVÉHO HNUTIA. 
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účasti výpravy Slovenskej republiky 
na olympijských hrách. Plnenie tej-
to úlohy možno zhodnotiť úspešne, 
čoho dôkazom je aj trinásť profesio-
nálne zorganizovaných účastí v ére 
samostatnosti. 

Medzi ďalšie činnosti SOV patria 
najmä aktivity zamerané na podpo-
ru a rozvoj športovania detí a mlá-
deže. V ich rámci možno spomenúť 
napríklad projekty Olympijský deň, 
Dotkni sa hviezd, Medzinárodný 
olympijský tábor mládeže, Juniorský 
olympijský tím, beh s  pochodňou 
pre všetky vekové kategórie detí, 
testovanie žiakov v  pohybových 
schopnostiach, zabezpečenie pro-
striedkov z projektu Solidarity MOV 
pre najväčšie mládežnícke talenty 
Slovenska, a  najnovšie projekt 
Roadshow SOV, ktorého cieľom je 
priblíženie najúspešnejších športov 
mládeži.

Treťou aktivitou spájanou so 
značkou SOV sú najrozmanitejšie 
formy šírenia myšlienok a princípov 
olympizmu, ktorých cieľom je utvo-
renie spôsobu života založeného 
na čestnosti, slušnosti, solidarite, 
fair play, priateľstve, radosti z vyna-
loženého úsilia a  na rešpektovaní 
všeobecných základných etických 
princípov.

Okrem týchto aktivít sa však 
SOV podieľa na ďalších dôležitých 
činnostiach. Možno spomenúť 
napríklad zapájanie sa do tvorby 
legislatívnych návrhov týkajúcich 
sa športu. Vlani bol SOV aktívny 
v  desiatkach medzirezortných pri-
pomienkových konaní, sledoval 
vývoj športovej legislatívy a podieľal 
sa na spracovaní dokumentov MOV 
a EÚ pre oblasť športu. Na pôde SOV 
začali pôsobiť viaceré pracovné sku-
piny tvorené odborníkmi z  jednot-
livých členských organizácií. Tým 
vzniká priestor na potrebný dialóg 
so zaangažovaním športovej obce 
do riešenia problémov, ktoré sa jej 
bytostne dotýkajú. 

Osobitne treba vyzdvihnúť spolu-
prácu SOV s ministerstvom školstva, 
rezortnými strediskami vrcholového 
športu, Konfederáciou športových 
zväzov SR a  s  jednotlivými zväzmi. 
SOV sa aj touto formou snaží pod-
porovať koncepčné, koordinačné 
a strategické väzby medzi subjektmi 
participujúcimi na riadení športu 
v SR. 

Na základe žiadosti ministerstva 
školstva sa SOV zapojil do kontro-
ly vstupných hodnôt do výpočtu 
príspevku uznanému športu na rok 
2018, čo napomáha zlepšiť systém 

AMBÍCIA SOV

POPRI TUCTE 
INDIVIDUÁLNYCH 
MÁ SOV AŽ 66 
KOLEKTÍVNYCH 
ČLENOV - 53 
NÁRODNÝCH 
ŠPORTOVÝCH 
ZVÄZOV A 13 ĎALŠÍCH 
ORGANIZÁCIÍ, 
RESP. INŠTITÚCIÍ, 
PÔSOBIACICH 
V OBLASTI ŠPORTU.

V PLÉNE SOV 
SÚ UŽ DNES 
ZÁSTUPCOVIA 
VÄČŠINY 
SLOVENSKÝCH 
ŠPORTOVÝCH 
ZVÄZOV.
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financovania, odstrániť existujúce nedo-
statky a  dosahovať väčšiu spravodlivosť 
a  objektívnosť. SOV bol aktívny aj pri 
verejnej kontrole registrov športovcov do 
23 rokov, ktorý vstupuje do výpočtu prí-
spevku uznanému športu.

V súvislosti s legislatívnymi novinkami, 
ktoré sa nepríjemne dotkli aj športových 
organizácií, na základe iniciatívy SOV sa 
podarilo aplikovať zákonnú výnimku pre 
registráciu športových zväzov v  registri 
partnerov verejného sektora, vďaka čomu 
športové zväzy ušetrili nemalé finanč-
né náklady. Nemožno zabudnúť ani na 
nestranné pôsobenie SOV ako určitého 
mediátora pri niektorých sporoch medzi 
jednotlivými združenými subjektmi, či 
dokonca v  rámci členskej športovej orga-
nizácie. Do budúcna je cieľom SOV po-
skytovať zväzom odborné poradenstvo pri 
tvorbe interných dokumentov, či pomoc 
a sprostredkovanie informácií v boji proti 
dopingu. Osobitne treba tiež zdôrazniť pô-
sobenie SOV v oblasti publikačnej činnosti, 
vzdelávania a  športovej osvety v  duchu 
olympizmu.

SOV sa chce viac zamerať na zapoje-
nie aktívnych, či bývalých športovcov do 
diania v športových organizáciách a po-
máhať im pri príprave na postšportovú 
kariéru, čoho dôkazom je aj nový pro-
jekt duálnej kariéry s  názvom Športová 

diplomacia. SOV je aktívny aj pri snahe 
o  obnovu činnosti Slovenskej asociácie 
olympionikov, ktorá má napomôcť lepšej 
starostlivosti a  výraznejšiemu vnímaniu 
bývalých i súčasných olympionikov. 

Medzi ďalšie činnosti zo širokého 
okruhu patrí tiež podpora významných 
športových podujatí a  ich propagácia, 
oceňovanie významných úspechov špor-
tovcov, nadačné aktivity a  starostlivosť 
o medzinárodné styky i spolupráca s me-
dzinárodnými športovými organizáciami. 

Spomenuté činnosti sa SOV snaží vy-
konávať pri dodržiavaní pravidiel efektivi-
ty a transparentnosti. 

Všetky tieto aktivity vyvíjané SOV a zod-
povedný prístup k nim sú dôkazom toho, 
že SOV je organizáciou, ktorá by skutočne 
mohla plniť určitú úlohu reprezentanta 
športového hnutia a  zastupovať záujmy 
športu v jeho rozmanitých formách.

PREČO PRÁVE SOV?
Prečo by práve SOV mohol/mal byť streš-
nou organizáciou slovenského športu? 
Má dlhodobú tradíciu, početnú členskú 
základňu a  aj príklady zo zahraničia 
dokazujú, že ide o najvhodnejšieho kan-
didáta. Nie je náhoda, že Konfederácia 
športových zväzov SR, ktorá rovnako 
združuje časť zväzov na Slovensku, uzne-
sením valného zhromaždenia už vlani 

podporila iniciatívu SOV na zastrešenie 
slovenského športu.

Je prirodzené, že SOV sa uchádza 
o pozíciu strešnej organizácie. Veď pred-
stavuje najstabilnejšiu multišportovú 
organizáciu pôsobiacu na Slovensku, 
ktorá má výborné medzinárodné reno-
mé. Popri tucte individuálnych má SOV 
až 66 kolektívnych členov – 53 národ-
ných športových zväzov a  13 ďalších 
organizácií, resp. inštitúcií, pôsobiacich 
v oblasti športu.

Ako SOV v  tomto období dokazuje, 
skutočne môže byť pôdou na rokovania 
a  konzultácie s  dotknutými subjektmi 
slovenského športu. SOV  má ambíciu 
zobrať na svoje plecia v plnom rozsahu 
zodpovednosť za riešenie najdôležitej-
ších otázok športu. Samozrejme, potre-
buje na to podporu a  dôveru všetkých 
kľúčových subjektov hnutia, vrátane 
najväčších zväzov.

Do budúcnosti bude potrebné inšpi-
ráciu a  správne riešenia hľadať tam, kde 
systém funguje. Naším vzorom by mali byť 
vyspelé krajiny, v ktorých šport má vážne 
postavenie v hierarchii hodnôt spoločnosti. 
Je však potrebné rešpektovať individuálne 
špecifiká takýchto športových prostredí 
a  nájsť si vlastnú cestu a  mechanizmy 
efektívneho riadenia športu v slovenských 
podmienkach. I

MOMENTKA Z VALNÉHO ZHROMAŽDENIA SOV.

AMBÍCIA SOV
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1OOSTOROČNÉ JUBILEUM 
ČESKOSLOVENSKA A MY

POKUS O INVENTÚRU NAJVÄČŠÍCH KLENOTOV, KTORÝMI SLOVENSKÍ 

ŠPORTOVCI PRISPELI DO ČESKOSLOVENSKEJ ŠPORTOVEJ POKLADNICE

Tohto roku si pripomíname storočnicu ustanovenia Československej republiky, ku ktorému došlo 
28. októbra 1918. Nielen pre Čechov a Moravanov, ale aj pre Slovákov predstavoval vznik spoločného 
štátu veľmi významný krok vpred.

100 ROKOV ČESKOSLOVENSKA TEXT: ĽUBOMÍR SOUČEK  FOTO: TASR/ČSTK, ŠTARTFOTO/JÁN SÚKUP, PETER POSPÍŠIL, 
ARCHÍV SOV – SOŠM, ARCHÍV SOV, WIKIMEDIA, JIŘÍ PEKÁREK, ĽUBOMÍR SOUČEK

SPOLOČNÝ NÁSTUP VÝPRAVY ČSSR NA OH 1988 V SOULE. S VLAJKOU DISKÁRSKY MAJSTER SVETA I EURÓPY, SLOVÁK 
S MAĎARSKOU NÁRODNOSŤOU IMRICH BUGÁR, KTORÝ SA USADIL V ČECHÁCH.
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športovej oblasti zna-
menal vznik republiky 
pre Slovákov šancu 
vymaniť sa z  plienok. 
Veď za čias Uhorska 
športuchtiví Slováci 
odchádzali z  domova 
študovať aj športovať 
do maďarskej časti 
Uhorska, najmä do Bu-
dapešti. A samozrejme 
reprezentovali Uhor-
sko. Po prvej svetovej 
vojne zväčša zostali žiť 
v Maďarsku.

OBDOBIE MEDZI DVOMA 
SVETOVÝMI VOJNAMI
Tretieho mája 1919 vznikol 1. Českoslo-
venský športový klub (1. ČsŠK) Brati-
slava, ktorého nástupcom sa neskôr stal 
Slovan Bratislava. V ére spoločného štá-
tu práve zo Slovana vzišlo najviac špič-
kových reprezentantov ČSR (v  rokoch 
1919 – 1938, resp. 1945 – 1960), ČSSR 
(1960 – 1990) a napokon ČSFR (1990 – 
1992).

Na OH 1920 v Antverpách sa do vý-
pravy ČSR nedostal ani jeden športovec 
zo Slovenska, ale už na OH 1924 v Paríži 
bol šermiar Alexander Bárta členom 
štvrtého družstva ČSR. Na Štrbskom 
Plese a  v  Starom Smokovci sa v  roku 
1925 uskutočnili majstrovstvá Euró-
py v  ľadovom hokeji – prvé vrcholné 
podujatie pod Tatrami. O  desať rokov 
neskôr sa na Štrbskom Plese s  veľkým 
úspechom a  za mimoriadneho divác-
keho záujmu konali majstrovstvá sveta 
v klasickom lyžovaní.

Na ME 1931 v  Paríži skončil brati-
slavský plavec židovského pôvodu Pavol 
Šteiner (neskôr jeden zo zakladateľov 
slovenskej kardiochirurgie a univerzitný 
profesor) tretí na 100 m voľným spôso-
bom, čo bola pre Slovákov historická 
prvá medaila z európskych šampionátov. 
Futbalista z  Bratislavy Štefan Čambal 
sa o tri roky neskôr mohol pochváliť aj 
svetovou medailou. V striebornom muž-
stve ČSR na MS 1934 v  Taliansku bol 
jediný Slovák a vybrali ho aj do najlepšej 
jedenástky šampionátu.

Prvých olympijských medailových 
úspechov našincov sme sa dočkali na OH 
1936 v Berlíne – trnavský zápasník Jozef 
Herda získal striebro v grécko-rímskom 
štýle do 66 kg, Matylda Pálfyová z Kos-
tolian nad Hornádom bola členkou strie-
borného družstva gymnastiek. Už o  pol 
roka skôr v Ga-Pa bežec na lyžiach Lukáš 

Michalák zo Ždiaru a hokejista Ladislav 
Troják z  Košíc ako vôbec prví Slováci 
súťažili na ZOH. Na MS 1938 v Prahe sa 
Pálfyová ako prvá Slovenka tešila z titulu 
majsterky sveta. Bola členkou víťazného 
družstva a vo viacboji skončila tretia. Tro-
ják bol v tom istom roku členom bronzo-
vého družstva na MS.

Z  medzivojnového obdobia možno 
vyzdvihnúť ešte tenistu židovského pô-
vodu zo Žiliny Ladislava Hechta, ktorý 
sa vo Wimbledone 1938 vedno s Čechom 
Menzelom prebojoval vo semifinále 
štvorhry. Krátko nato v obavách z naciz-
mu emigroval do USA, odkiaľ sa prebojo-
val do prvej desiatky svetového rebríčka 
vo dvojhre.

Športový život na Slovensku neustal 
ani počas druhej svetovej vojny (1939 
– 1945), ale olympiády, svetové ani 
európske šampionáty sa v  tom období 
nekonali.

DEKÁDA 1945 – 1955: TROJÁK, TOKÁR, 
TORMA, ZACHARA, RUŽIČKA
Prvý veľký športový úspech po obnove-
ní ČSR prišiel už rok po skončení vojny. 
V  družstve basketbalistov ČSR, ktoré 
zvíťazilo na ME 1946 v Ženeve, boli traja 
Slováci – Štefan Bobocký, Gustáv Her-
mann, Ján Hluchý plus  Čech usadený 
na Slovensku Josef Křepela. Ešte väč-
ších úspechov sa dočkal prvý slávny slo-
venský hokejista – Ladislav Troják sa 
v Prahe 1947 tešil zo zisku titulu majstra 
sveta a v St. Moritzi 1948 zo striebornej 
olympijskej medaily.

Prvým viacnásobným majstrom 
sveta zo Slovenska sa stal stolný 
tenista František Tokár z  Veľkých 
Chraštian. V rokoch 1947 – 1951 získal 
spolu päť titulov majstra sveta: štyri 
v súťaži družstiev a jeden vo štvorhre 
spolu s Čechom Andreadisom, k tomu 
aj striebro a dva bronzy.

V
100 ROKOV ČESKOSLOVENSKA

PRVÝ SLÁVNY SLOVENSKÝ FUTBALISTA, VICEMAJSTER SVETA 
1934 A HVIEZDA SLAVIE PRAHA ŠTEFAN ČAMBAL, NA FOTOGRAFII 
S „KRÁĽOM KOMIKOV“ VLASTOM BURIANOM.
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Po vojne z  Maďarska repatriovaný 
boxer Július Torma (rodák z  Budapeš-
ti) sa počas pôsobenia v  ŠK Baťovany 
(dnešné Partizánske) stal v kategórii do 
67 kg v Dubline majstrom Európy 1947 
(vyhlásili ho za najtechnickejšieho borca 
turnaja) a v Londýne 1948 olympijským 
víťazom. V  Berlíne 1955 získal ďalší 
európsky bronz. V  jeho stopách išiel 
v boxerskom ringu Ján Zachara z Kubrej, 
čo je dnes časť Trenčína – v Helsinkách 
1952 získal olympijské zlato v kategórii 
do 57 kg. Na predvojnové účinkovanie 
Herdu zase na zápasníckych žinenkách 
nadviazal na OH 1952 Košičan Mikuláš 
Athanasov, strieborný v  grécko-rím-
skom štýle do 67 kg.

Ďalšou hviezdou 50. rokov bol legen-
dárny slovenský cyklista českého pôvo-
du, ktorý vyrastal v  bratislavskej Rači 
- Vlastimil Ružička. V  období, keď sa 
Preteky mieru stali najväčšími amatér-
skymi pretekmi na svete, patril medzi 
ich dominantné osobnosti. V  rokoch 
1950 – 57 na nich vyhral dvanásť etáp 
a päťkrát bol členom víťazného družstva 
ČSR, v  poradí jednotlivcov v  roku 1950 
skončil tretí a v roku 1954 druhý.

OBDOBIE 1956 - 1968: VEĽKÉ ESÁ 
V KOLEKTÍVNYCH ŠPORTOCH
Celé uvedené obdobie bolo v  zname-
ní veľkolepých úspechov družstva čs. 
volejbalistov, v  ktorom ku kľúčovým 
osobnostiam patril rodák z  Moštenice 
Bohumil Golian. V rokoch 1956 a 1966 
sa stal majstrom sveta (v druhom prípade 
v Prahe bol s ním v tíme aj Jozef Labu-
da), na MS získal ešte dve strieborné 
medaily, v Prahe 1958 aj európsky titul. 
Významne prispel aj k zisku dvoch olym-
pijských medailí – striebra pri premiére 
volejbalu na OH 1964 v Tokiu a bronzu 
v Mexico City 1968, kde bol v 37 rokoch 
kapitán družstva.

Slovensko malo v  tomto období aj 
svetového hádzanára Antona Frola. 
Rodák z  Ružomberka prispel ako je-
diný čs. hráč k  zisku štyroch medailí 
zo svetových šampionátov – po dvoch 
striebrach a  bronze sa vo Švédsku 
v roku 1967 ako veterán dočkal aj titulu 
majstra sveta. Spolu s ním aj ďalší Slo-
váci Martin Gregor, Rudolf Horváth 
a  Karol Seruga. Frolo okrem toho 
s  Duklou Praha vyhral Európsky pohár 
majstrov 1956. Z  dnešného pohľadu to 

VRCHOLNÉ ŠPORTOVÉ 
PODUJATIA NA 
SLOVENSKU V ÉRE 
ČESKOSLOVENSKA
(V OLYMPIJSKÝCH 
ŠPORTOCH)
1925: ME v ľadovom hokeji 
(Štrbské Pleso)
1935: MS v klasickom 
lyžovaní (Štrbské Pleso)
1938: MS v šerme (Piešťany)
1958: ME v krasokorčuľovaní 
(Bratislava)
1959: MS v ľadovom hokeji 
(Bratislava – jedno z 8 dejísk)
1964: MS v hádzanej mužov 
(Bratislava – jedno zo 4 dejísk)
1966: MS vo volejbale mužov 
(Nitra – 1 zo 4 dejísk)
1966: ME v krasokorčuľovaní 
(Bratislava)
1967: MS v basketbale žien 
(Bratislava – 1 zo 4 dejísk)
1970: MS v klasickom 
lyžovaní (Štrbské Pleso)
1973: MS v krasokorčuľovaní 
(Bratislava)
1974: finále SP v zjazdovom lyžovaní 
mužov a žien (Vysoké Tatry)
1978: MS v hádzanej žien 
(Bratislava, Trnava – 2 zo 4 dejísk)
1980: ME v zápasení (Prievidza)
1981: ME v basketbale mužov 
(Bratislava – 1 z 3 dejísk)
1986: MS vo volejbale žien 
(Žilina – 1 zo 4 dejísk)
1990: MS v hádzanej 
mužov (Bratislava, Prešov, 
Žilina – 3 zo 7 dejísk)
1992: MS v ľadovom hokeji 
(Bratislava – jedno z 2 dejísk)

OLYMPIJSKÝ VÍŤAZ 
1948 A MAJSTER 
EURÓPY V BOXE 
JÚLIUS TORMA 
V RINGU EXCELOVAL 
BRILANTNOU 
TECHNIKOU.

PRVÝ VIACNÁSOBNÝ MAJSTER SVETA ZO SLOVENSKA, STOLNÝ 
TENISTA FRANTIŠEK TOKÁR.
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znie neuveriteľne, ale v  roku 1956 titul 
majsteriek sveta získali hádzanárky ČSR, 
vedené Slovákom Ladislavom Gros-
som. V družstve boli aj Slovenky Hana 
Čápová a Viera Schmidtová.

Ďalším multimedailistom bol kra-
sokorčuliar Karol Divín. Narodil sa 
v Budapešti, vyrastal v Čechách a do ab-
solútnej svetovej špičky sa prepracoval 
počas pôsobenia v Bratislave. Vrcholom 
jeho kariéry bolo striebro zo ZOH 1960 
v Squaw Valley. Na majstrovstvách sveta 
získal striebro a bronz, na ME dokonca 
osem cenných kovov, pričom v Bratislave 
1958 aj v Davose 1959 sa stal európskym 
šampiónom.

Bratislavčan Pavel Schmidt sa 
v Ríme 1960 (tam už výprava premiéro-
vo súťažila s označením ČSSR, nie ČSR) 
stal historicky prvým a  zatiaľ jediným 
olympijským víťazom zo Slovenska vo 
veslovaní. V zlatom dvojskife s ním sedel 
Václav Kozák, v  rokoch 1959 a  1961 
získali spolu európske striebro. S európ-
skou medailou však Schmidta predstihol 
Ctibor Reiskup, ktorý bol členom zlatej 
osmy na ME 1956 na Blede. Na hladkej 
vode sa k nim pridal aj kajakár Ladislav 

Čepčiansky, strieborný na MS 1958 
v Prahe v K1 na 10 km.

Celá uvedená perióda sa prekrývala 
s  vrcholnou kariérou charizmatického 
hokejového útočníka Jozefa Golonku. 

VOLEJBALOVÝ MULTIMEDAILISTA Z OH, MS 
A ME BOHUMIL GOLIAN AKO KAPITÁN TÍMU 
S POHÁROM MAJSTROV SVETA 1966.

NAJVÄČŠIA NÁVŠTEVA V HISTÓRII ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ V BÝVA-
LOM SPOLOČNOM ŠTÁTE BOLA NA SKOKOCH Z  VEĽKÉHO MOSTÍKA 
V RÁMCI MS 1970 V KLASICKOM LYŽOVANÍ NA ŠTRBSKOM PLESE.

PRVÝ SLOVENSKÝ HOKEJOVÝ MAJSTER SVETA I OLYMPIJSKÝ ME-
DAILISTA LADISLAV TROJÁK

NAJÚSPEŠNEJŠÍ HÁDZANÁR V  SLOVENSKEJ 
HISTÓRII, MAJSTER SVETA 1967 ANTON FROLO.

100 ROKOV ČESKOSLOVENSKA



98   OLYMPIC.SK JAR / LETO 2018  WWW.OLYMPIC.SK

Jeho súputníkom bol dlhý čas o  štyri 
roky mladší brankár Vladimír Dzuril-
la. Obaja Bratislavčania zo Slovana boli 
členmi bronzového družstva ČSSR na 
ZOH 1964 v Innsbrucku (s nimi aj ďalší 
Slovák František Gregor, spolu s Jánom 
Starším člen družstva majstrov Euró-
py 1961 vo Švajčiarsku) i  strieborného 
na ZOH 1968 v  Grenobli. Na MS 1965 
v Tampere Dzurillu vyhlásili za najlep-
šieho brankára a Golonka bol najlepším 
strelcom šampionátu.

Československý futbal zažil začiat-
kom 60. rokov veľmi úspešné obdobie, na 
čom sa podieľali aj Slováci. Medzi nimi 
dominoval Slovenský futbalista storočia 
Ján Popluhár – veľká opora zadných 
radov bronzového tímu z  ME 1960 vo 
Francúzsku a  strieborného z  MS 1962 
v Čile. V Čile sa s ním na zisku historickej 
medaily zo slovenských hráčov podieľali 
aj Jozef Adamec, Andrej Kvašňák, 
Adolf Scherer a Jozef Štibrányi.

Pod piatimi kruhmi prispeli futbalisti 
do skvelej zbierky striebrom na OH 1964 
v  Tokiu. V  tíme bolo osem Slovákov - 
František Schmucker, Anton Urban 
(kapitán tímu), Vladimír Weiss, Ján 
Geleta, Vojtech Masný, Anton Švaj-
len, Štefan Matlák a Ľudovít Cvetler. 
Tokio bolo pre Slovákov medailovo na-

ozaj úrodné - Július Toček bol na OH 
členom bronzovej veslárskej osemvesli-
ce a  Košičanka  Marianna Krajčírová 
prispela k  striebru družstva športových 
gymnastiek. Na OH 1968 v Mexico City 
sa znovu podieľala na zisku striebra, 
medzitým na MS 1966 v Dortmunde aj 
na senzačnom víťazstve nad družstvom 
ZSSR a na ME 1967 v Amsterdame bola 
bronzová vo viacboji aj na bradlách. Ešte 
na MS 1970 bola v bronzovom družstve.

Stolný tenista z  Krupiny Vladimír 
Miko sa v Malmö stal majstrom Európy 
1964 vo štvorhre so Staněkom a  získal 
striebro v miešanej štvorhre s Lužovou. 
O  dva roky neskôr na ME v  Londýne 
triumfoval v  mixe s  Lužovou, pridal 
aj striebra vo dvojhre i  vo štvorhre so 
Staněkom. S rovnakým partnerom získal 
aj bronz na MS 1967 v Štokholme. Prvou 
slovenskou atlétkou s titulom majsterky 
Európy sa v Budapešti 1966 stala trnav-

ská rodáčka Anna Chmelková v  behu 
na 400 m. Český kanoista dlhodobo žijú-
ci v Bratislave Luděk Beneš bol na MS 
vo vodnom slalome v 50. rokoch trikrát 
členom víťaznej hliadky 3xC1.

OBDOBIE 1969 – 1980: NEPELA, TKÁČ, 
ZLATÍ FUTBALISTI AJ HOKEJISTI
Slovenský športovec storočia, bratislav-
ský krasokorčuliar Ondrej Nepela, sa od 
bronzu na ME 1966 v Bratislave každý rok 
posúval vyššie a vyššie. V rokoch 1969 – 

NAJLEPŠÍ SLOVENSKÝ FUTBALISTA 20. STOROČIA, 
VICEMAJSTER SVETA 1962 JÁN POPLUHÁR.

VPRAVO VEDĽA FENOMENÁLNEJ 
VĚRY ČÁSLAVSKEJ NAJÚSPEŠ-

NEJŠIA SLOVENSKÁ GYMNASTKA 
20. STOROČIA MARIANNA 

NÉMETHOVÁ-KRAJČÍROVÁ, VĽAVO 
VORONINOVÁ ZO ZSSR (SNÍMKA JE 

Z ME 1967 V AMSTERDAME).

NAJÚSPEŠNEJŠÍ SLOVENSKÝ HOKEJISTA 
20. STOROČIA, LEGENDÁRNY BRANKÁR 
VLADIMÍR DZURILLA.

100 ROKOV ČESKOSLOVENSKA
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73 vyhral päťkrát za sebou majstrovstvá 
Európy (postupne v Ga -Pa, Leningrade, 
Zürichu, Gӧteborgu a  v  Kolíne nad Rý-
nom), na svetových šam pionátoch po 
dvoch striebrach triumfoval trikrát v sé-
rii (Lyon, Calgary, Bratislava). Vrcholom 
jeho kariéry však bolo olympijské víťaz-
stvo v Sappore 1972.

Ďalšou výnimočnou osobnosťou tej-
to periódy bol dráhový cyklista, rodák 
z  Lozorna Anton Tkáč. Už na MS 1970 
v  Leicesteri získal bronz v  pevnom kilo-
metri (časovkárske družstvo ČSSR si tam 
pod vedením slovenského trénera Kamila 
Haťapku vybojovalo historickú medailu 
– striebornú), ale v  šprinte sa stal su-
perhviezdou. Zlaté medaily si vybojoval na 
MS 1974 v Montreale, na OH 1976 v rov-
nakom meste, aj na MS 1978 v Mníchove.

Žiadny slovenský hokejista v  his-
tórii nezískal toľko svetových medailí 
ako Vladimír Dzurilla. Na MS 1969 
v  Štokholme, kde tím ČSSR (naposledy 
s Golonkom) získal striebro, ho novinári 
vybrali do ideálnej zostavy šampionátu. 
V roku 1972 po bronze zo ZOH v Sappore 
(v tíme bol aj Rudolf Tajcnár) sa pred 
tridsiatkou v Prahe tešil z prvého titulu 
majstra sveta (v tíme boli aj Milan Ku-
žela, Rudolf Tajcnár a  Július Haas). 
Potom z reprezentácie na určitý čas vy-

padol, ale vo veteránskom veku sa vypol 
k  skvelým výkonom, ktoré mu vyniesli 
zlaté medaily na MS 1976 v Katoviciach 
aj na MS 1977 vo Viedni (na oboch tri-
umfoch sa podieľali aj Marián Šťastný, 
Peter Šťastný a  tréner Ján Starší, na 
druhom aj Vincent Lukáč a ako náhrad-
ník Marcel Sakáč) a  nesmrteľnú slávu 
v kolíske hokeja – Kanade. Na I. ročníku 
Kanadského pohára 1976 proti najlep-
ším profesionálom z  NHL predvádzal 
fenomenálne výkony a  mal leví podiel 
na senzačnom triumfe 1:0 v prvom zá-
pase s Kanadou, aj na konečnom druhom 
mieste tímu ČSSR.

Historický úspech dosiahli ziskom 
titulu majstrov Európy 1976 v Juhoslávii 
futbalisti ČSSR. Vo finálovom zápase 
proti NSR nastúpilo v drese ČSSR v zá-
kladnej zostave osem Slovákov, celkove 
ich na ME hralo deväť – Ján Pivarník, 
Anton Ondruš (kapitán), Jozef Čapko-
vič, Koloman Gögh, Jaroslav Pollák, 
Jozef Móder, Karol Dobiáš, Marián 
Masný a  Ján Švehlík, pričom v  kádri 
boli ďalší piati (Jurkemik, Vencel, Galis, 
Biroš a D. Herda). Asistentom trénerom 
Václava Ježka, rodáka zo Zvolena, bol 
Slovák Jozef Vengloš.

O štyri roky neskôr na ME v Taliansku 
priviedol Jozef Vengloš tím ČSSR k zis-

KEĎ FUTBALISTI ČSSR V ROKU 1976 V BELEHRADE ZÍSKALI HISTORICKÝ TITUL MAJSTROV 
EURÓPY, V ZÁKLADNEJ JEDENÁSTKE VO FINÁLE PROTI NSR NASTÚPILO OSEM SLOVÁKOV!

HISTORICKÝ 
ÚSPECH DOSIAHLI 
ZISKOM TITULU 
MAJSTROV EURÓPY 
1976 V JUHOSLÁVII 
FUTBALISTI ČSSR.

SLOVENSKÝ ŠPORTOVEC STOROČIA 
ONDREJ NEPELA NA NAJVYŠŠOM STUPNI 
SÚŤAŽE KRASOKORČULIAROV NA ZOH 1972 
V SAPPORE MEDZI FRANCÚZOM PÉROM 
A ČETVERUCHINOM ZO ZSSR.
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ku bronzu. Boli v ňom desiati Slováci – 
Stanislav Seman, Dušan Kéketi, Jozef 
Barmoš, Anton Ondruš, Ladislav Jur-
kemik, Koloman Gögh, Karol Dobiáš, 
Jaroslav Pollák, Ján Kozák a  Marián 
Masný. V zlatom družstve na OH 1980 
v  Moskve však boli len dvaja Slováci - 
Stanislav Seman a František Kunzo.

Čs. ženský basketbal patril v  70. ro-
koch do absolútnej svetovej špičky. Zo 
Sloveniek k striebru na MS 1971 v Bra-
zílii prispeli Eva Petrovičová a Yvetta 
Polláková a k bronzu na MS 1975 v Ko-
lumbii Polláková a Božena Miklošovi-
čová. Pri olympijskej premiére hádzanej 
v  Mníchove 1972 sa výrazne presadilo 
družstvo ČSSR, ktoré získalo striebro. Na 
jeho zisku sa podieľali aj Peter Pospíšil, 
Andrej Lukošík a Vincent Lafko. Tak-
isto strieborné bolo aj družstvo pozem-
ných hokejistiek na OH 1980 v Moskve, 
v ktorom boli aj Iveta Šranková, Alena 
Kyselicová a Viera Podhányiová.

Medzi multimedailistov zo svetových 
a  európskych šampionátov sa v  tomto 
období zaradili stolná tenistka Alica 
Grofová (vrcholom jej kariéry bolo na 
MS 1973 v Belehrade striebro vo dvojhre 
a  s  Dvořáčkom bronz v  mixe), vzpierač 
Ondrej Hekel (v  trhu majster Európy 
1971 a  majster sveta 1972) aj zápasník 

Daniel Karabin (majster Európy 1976 
získal na OH 1980 v  Moskve bronz do 
74 kg, ďalší voľnoštýliar Július Strnisko 
tam bol tiež bronzový do 100 kg).

Veľmi úspešné obdobie prežívala 
slovenská atletika. Juraj Demeč sa na 
ME 1971 v Helsinkách stal prvým naším 
atlétom s  európskym zlatom, keď bol 
vo víťaznej štafete na 4x100 m. Dušan 
Moravčík na tom istom šampionáte 
získal striebro na 3000 m prekážok. Me-
dzi mužmi dlhodobo najviac žiaril Jozef 
Plachý, ktorý v  behu na 800 m získal 
striebro na ME 1969 v Aténach a trium-
foval v  prestížnom stretnutí Európa – 
Amerika. O rok neskôr utvoril európsky 
rekord v behu na 880 yardov, potom sa 
dvakrát stal halovým majstrom Euró-
py. Na OH 1980 získal striebro diskár 
z  Ohrád pri Dunajskej Strede Imrich 
Bugár, bronzový z ME 1978.

Zo žien sa najvýraznejšie presadila 
všestranná Eva Šuranová, ktorá vyras-
tala vo Veľkom Blahove. Bronzom v sko-
ku do diaľky na OH 1972 v Mníchove sa 
stala historicky prvou (a dodnes jedinou) 
ženskou atletickou medailistkou OH zo 
Slovenska. Na ME 1974 v  Ríme získala 
striebro. Zo skvelej partie atlétok, ktoré 
športovo rástli na bratislavskej Mladej 
Garde, sa výrazne presadili aj výškarka 

PRVÝ NÁŠ 
PLAVECKÝ 

MAJSTER 
EURÓPY – 

MIROSLAV 
ROĽKO.

SUPERHVIEZDA CYKLISTICKÉHO ŠPRINTU, 
OLYMPIJSKÝ A SVETOVÝ ŠAMPIÓN 
ANTON TKÁČ, NA FOTOGRAFII Z OH 1976 
V MONTREALE S TRÉNEROM ŽÁKOM.

VIACERÉ 
SLOVENSKÉ TÍMY 
V KOLEKTÍVNYCH 
ŠPORTOCH SI 
V TOMTO OBDOBÍ 
PRIPÍSALI 
HISTORICKÉ 
KLUBOVÉ ÚSPECHY. 
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z  Košíc Mária Mračnová-Faithová 
(tretia na ME 1969 v Aténach) a Zvolen-
čanka Eva Glesková, ktorá v roku 1972 
vyrovnala v behu na 100 m ručne mera-
ný svetový rekord časom 11,0 s.

V roku 1970 sa na Štrbskom Plese zno-
vu po 35 rokoch uskutočnili majstrovstvá 
sveta v klasickom lyžovaní. Skončili sa 
všestranným úspechom. Skoky na lyžiach 
z veľkého mostíka sledovalo okolo 140 000 
divákov, čo je dodnes najvyššia návšteva 
na športovom podujatí v histórii Sloven-
ska. O štyri roky neskôr bola v striebornej 
štafete bežkýň ČSSR na 4x5 km na vo Fa-
lune Slovenka Gabriela Sekajová – vôbec 
prvá slovenská medailistka z  lyžiarskych 
MS. O ďalší primát sa postarala zjazdárka 
Jana Šoltýsová. V decembri 1980 ako vô-
bec prvá pretekárka z Východnej Európy 
vyhrala preteky Svetového pohára - zjazd 
v Altenmarkte.

Na OH 1980 v  Moskve sa Dušan 
Poliačik stal prvým vzpieračským 
olympijským medailistom zo Slovenska 
- získal bronz do 82,5 kg. Boxer Ján Fra-
nek skončil na OH tretí v kategórii do 71 
kg. Naším historicky prvým plaveckým 
majstrom Európy sa v Jönköpingu 1977 
stal Miloslav Roľko, ktorý k  zlatu na 
100 m znak pridal striebro na 200 m 
znak. O  rok neskôr získala šermiarka 

Katarína Ráczová na MS striebro vo 
fleurete – dodnes jedinú veľkú medailu 
pre slovenský šerm. Po dlhých rokoch sa 
medzi svetovou špičkou objavila sloven-
ská športová gymnastka – Jana Labáko-
vá bola druhá v preskoku na Svetovom 
pohári 1980 v Toronte. Ešte dlhšie trvalo 
čakanie na medailu Slováka z MS v rých-
lostnej kanoistike. V Duisburgu 1979 zís-
kal Félix Masár bronz v K1 na 1000 m.

Premiérovo sa výrazne presadili aj 
slovenskí kulturisti. Anton Holič a Pe-
ter Uríček sa v  roku 1980 v  Bruggách 
stali majstrami Európy. Aj slovenskí 
horolezci si v 70. rokoch začali získavať 
svetové meno. V roku 1971 Michal Oro-
lin a  Ivan Fiala ako prví čs. horolezci 
vyliezli na himalájsku osemtisícovku 
- Nanga Parbat. O  päť rokov neskôr 
Milan Kriššák a  Karol Schubert stáli 
na vrchole himalájskej osemtisícovky 
Makalu (Schubert pri zostupe zahynul). 
Na vrchole Makalu bol aj Ivan Fiala.

Viaceré slovenské tímy v kolektívnych 
športoch si v tomto období pripísali histo-
rické klubové úspechy. Futbalisti Slova-
na Bratislava v roku 1969 ako prvý klub 
z  Východnej Európy zvíťazili v  jednom 
z európskych pohárov - v Pohári víťazov 
pohárov. V  tom istom ročníku sa futba-
listi Spartaka Trnava prebojovali až do 

semifinále Európskeho pohára majstrov 
(dnešná Liga majstrov). Volejbalistky 
Slávie UK Bratislava zvíťazili v  Pohári 
víťazov pohárov 1976 a  volejbalisti ČH 
Bratislava v Európskom pohári majstrov 
1979. Hádzanárky Iskry Partizánske 
vyhrali Pohár víťazov pohárov 1980.

OBDOBIE 1981 – 1992: PRIBILINEC, 
BUGÁR, LOHYŇA, MEČÍŘ
Posledné roky existencie spoločného 
štátu boli v  znamení výrazných úspe-
chov atlétov. Podieľali sa na nich aj dve 
výnimočné osobnosti zo Slovenska – ro-
dák z Kopernice Jozef Pribilinec a Im-
rich Bugár, ktorý celú vrcholnú kariéru 
prežil v Prahe, kde sa aj usadil (v Dukle 
Banská Bystrica ho nechceli...) Pod tré-
nerským vedením Juraja Benčíka sa 
však veľmi výrazne presadili aj ďalší 
chodci z Armádneho strediska vrcho-
lového športu Dukla Banská Bystrica, 
ktoré sa v tomto období (aj zásluhou veľ-
kých športových osobností z Čiech) stalo 
výkladnou skriňou nášho športu.

Vrcholom Pribilincovej kariéry bolo 
olympijské víťazstvo v  chôdzi na 20 km 
v Soule 1988. V Štuttgarte 1986 sa na rov-
nakej trati stal majstrom Európy, na ME aj 
na dvoch MS získal striebro. Žiaľ, pre boj-
kot zo strany ČSSR nemohol štartovať na 

FUTBALISTI SLOVANA BRATISLAVA PRED NAJVÄČŠÍM 
KLUBOVÝM ÚSPECHOM V HISTÓRII ČS. ŠPORTU, KEĎ 
V BAZILEJSKOM FINÁLE POHÁRA VÍŤAZOV POHÁROV 
1969 ZDOLALI FC BARCELONA.

PÄŤ KLENOTOV Z HISTÓRIE SLOVENSKEJ 
ATLETIKY UŽ V „STARŠOM“ VYDANÍ – ZĽAVA 

PAVOL BLAŽEK, EVA ŠURANOVÁ, ANNA 
CHMELKOVÁ, MÁRIA MRAČNOVÁ A JOZEF PLACHÝ.
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OH 1984 v Los Angeles. V tej sezóne mal 
životnú formu a utvoril najlepší svetový 
výkon histórie (1:19:30 h). Rok predtým 
vyhral Svetový pohár v  Bergene. Okrem 
toho na 5 km trati získal dva tituly halo-
vého majstra Európy aj striebro z  halo-
vých MS. Diskár Bugár sa v Aténach 1982 
stal majstrom Európy a  v  Helsinkách 
1983 aj historicky prvým majstrom sveta. 
V  roku 1985 celkove vyhral IAAF Grand 
Prix diskárov a bol prvý aj vo svetových 
tabuľkách. Vyhral i Európsky pohár.

Výrazne sa však presadili aj ďalší naši 
atléti. Chodec z  Trnavy Pavol Blažek 
sa po bronze na ME 1982 v Splite 1990 
stal majstrom Európy na 20 km. Ľud-
mila Moravčíková z  Nitry bola na MS 
1983 členkou striebornej štafety ČSSR 
na 4x400 m. Eva Murková z  Bojníc sa 
v  Budapešti stala halovou majsterkou 
Európy 1983 v skoku do diaľky. Medaily 
na I. halových MS 1987 v Indianapolise 
získali Gabriela Sedláková z Topoľčian 
(druhá na 800 m) aj Ján Zvara z Hriňovej 
(tretí v skoku do výšky).

Svetové či európske úspechy dosiahli 
slovenskí športovci aj v  úpolových špor-
toch. Na MS 1982 v  Edmontone získal 
Nitran Daniel Karabin striebro do 74 kg, 
čo bola prvá medaila Slováka v histórii voľ-
noštýliarskych MS. Ešte ho však prekonal 
Jozef Lohyňa zo Zlatých Moraviec. Mul-
timedailista z vrcholných súťaží sa v Tokiu 
1990 v kategórii do 82 kg stal prvým zápas-
níckym majstrom sveta vo voľnom štýle 
z Československa. Na OH 1988 si vybojoval 
bronz. Vo vzpieraní získali svetové aj eu-

SLOVENSKÍ OLYMPIJSKÍ 
VÍŤAZI V ÉRE 
ČESKOSLOVENSKA
(V OLYMPIJSKÝCH ŠPORTOCH)
JÚLIUS TORMA (box – do 
67 kg, 1948), JÁN ZACHARA 
(box – do 57 kg, 1952), PAVEL 
SCHMIDT (veslovanie – dvojskif, 
1960), ONDREJ NEPELA 
(krasokorčuľovanie, 1972), 
ANTON TKÁČ (dráhová cyklistika 
– šprint, 1976), STANISLAV SEMAN, 
FRANTIŠEK KUNZO (futbal, 1980), 
JOZEF PRIBILINEC (atletika – 
chôdza na 20 km, 1988), MILOSLAV 
MEČÍŘ (tenis – dvojhra, 1988).

SLOVENSKÍ MAJSTRI SVETA 
V ÉRE ČESKOSLOVENSKA
(V OLYMPIJSKÝCH ŠPORTOCH 
A SÚČASNÝCH DISCIPLÍNACH)
MATYLDA PÁLFYOVÁ (športová 
gymnastika - družstvá, 1938), 
LADISLAV TROJÁK (ľadový 
hokej, 1947), FRANTIŠEK TOKÁR 
(stolný tenis – dvojhra, 1949), 
BOHUMIL GOLIAN (volejbal, 1956, 
1966), HANA ČÁPOVÁ, VIERA 
SCHMIDTOVÁ (hádzaná, 1957), 
JOZEF LABUDA (volejbal, 1966), 
MARIANNA KRAJČÍROVÁ (športová 
gymnastika – družstvá, 1966), 
ANTON FROLO, MARTIN GREGOR, 

RUDOLF HORVÁTH, KAROL SERUGA 
(hádzaná, 1967), ONDREJ NEPELA 
(krasokorčuľovanie, 1971, 1972, 
1973), VLADIMÍR DZURILLA (ľadový 
hokej, 1972, 1976, 1977), MILAN 
KUŽELA, RUDOLF TAJCNÁR, JÚLIUS 
HAAS, MARCEL SAKÁČ (ľadový 
hokej, 1972), ANTON TKÁČ (dráhová 
cyklistika – šprint, 1974, 1976 
– zároveň s titulom víťaza OH, 
1978), MARIÁN ŠŤASTNÝ, PETER 
ŠŤASTNÝ (obaja ľadový hokej, 
1976, 1977), VINCENT LUKÁČ (ľadový 
hokej, 1977, 1985), MARCEL SAKÁČ 
(ľadový hokej, 1977), IGOR LIBA, 
DUŠAN PAŠEK, DÁRIUS RUSNÁK 
(ľadový hokej, 1985), IMRICH 
BUGÁR (atletika - hod diskom, 

1983), LOZEF LOHYŇA (zápasenie 
voľným štýlom – do 82 kg, 1990).

JOZEF LOHYŇA.

CHODEC JOZEF PRIBILINEC SA V SOULE 1988 AKO PRVÝ SLOVENSKÝ ATLÉT 
V HISTÓRII STAL OLYMPIJSKÝM VÍŤAZOM.
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rópske medaily v dvojboji i v jednotlivých 
disciplínach Dušan Poliačik z  Dobroče 
pri Banskej Bystrici, aj Anton Baraniak 
z Hlohovca a Miloš Čiernik z Námestova. 
Boxer zo Žiliny Michal Franek bol dva-
krát strieborný na ME.

Z ďalších letných olympijských športov 
sa do špičky presadili výrazné indivi-
duality. V  Gӧteborgu 1983 získala prvú 
slovenskú gymnastickú medailu z ME po 
16 rokoch Jana Labáková z  Detvy, tre-
tia na bradlách. Na Roľka zase nadviazal 
v  plaveckých bazénoch Cíferčan Marcel 
Géry, tretí z ME 1985. V rýchlostnej kano-
istike sa Komárňan Attila Szabó po zisku 
striebra a bronzu z MS 1987 v Duisburgu 
stal v  Plovdive v  K1 na 10 km ako prvý 
kajakár na hladkej vode z Československa 
majstrom sveta. Svetové bronzy získali 
v  Paríži 1991 dvojkajak Róbert Erban - 
Juraj Kadnár na 10 km a čisto slovenský 

štvorkajak Becker, Botló, Hrudík, Matúš 
na 1000 m. Cyklista z Trenčína Ján Svora-
da, ktorý si po rozdelení štátu vybral české 
občianstvo, vyhral celkove Preteky mieru 
1990. A po rokoch sme sa dočkali stolno-
tenisových medailí – rodáčka z Bánoviec 
nad Bebravou Renáta Kasalová získala 
na ME 1988 v Paríži tri kovy a traja Slováci 
vo farbách ČSFR (T. Jančí, Vími, Grman) 
si v tímovej súťaži na MS 1991 v Čibe vy-
bojovali bronz.

Z  olympijského víťazstva sa však 
v  tomto období okrem Pribilinca zo 
Slovákov tešil len tenista pochádzajúci 
z  Bojníc Miloslav Mečíř. Vo svetovom 
rebríčku dvojhry aj štvorhry bol najvyššie 
zhodne 4. mieste. Na US Open 1986 aj na 
Australian Open 1989 si zahral vo finále 
proti Lendlovi, v  roku 1987 vyhral piaty 
najväčší turnaj na svete v  Key Biscayne. 
Najhviezdnejšie chvíle zažil na OH 1988 

MILOSLAV MEČÍŘ – PRVÝ OLYMPIJSKÝ 
ŠAMPIÓN VO DVOJHRE PRI NÁVRATE 
TENISU POD PÄŤ KRUHOV PO 64 ROKOCH 
V SOULE 1988.

ATTILA SZABÓ SA V ROKU 1989 AKO VÔBEC PRVÝ VODÁK ZO SPOLOČNÉHO ŠTÁTU STAL 
MAJSTROM SVETA V KAJAKU NA HLADKEJ VODE.

SLOVENSKÍ MAJSTRI EURÓPY 
V ÉRE ČESKOSLOVENSKA
(V OLYMPIJSKÝCH ŠPORTOCH 
A SÚČASNÝCH DISCIPLÍNACH)

ŠTEFAN BOBOCKÝ, GUSTÁV 
HERMANN, JÁN HLUCHÝ (basketbal, 
1946), JÚLIUS TORMA (box – do 
67 kg, 1947), CTIBOR REISKUP 
(veslovanie – osma, 1956), 
BOHUMIL GOLIAN (volejbal, 1958), 
KAROL DIVÍN (krasokorčuľovanie, 
1958, 1959), FRANTIŠEK GREGOR, 
JÁN STARŠÍ (ľadový hokej, 1961), 
VLADIMÍR MIKO (stolný tenis – 
štvorhra, 1964), ANNA CHMELKOVÁ 
(atletika – 400 m, 1966), ONDREJ 

NEPELA (krasokorčuľovanie, 
1969, 1970, 1971, 1972, 1973), 
JURAJ DEMEČ (atletika - 4x100 m, 
1971),  JÁN PIVARNÍK, ANTON 
ONDRUŠ, JOZEF ČAPKOVIČ, KOLOMAN 
GÖGH, JAROSLAV POLLÁK, JOZEF 
MÓDER, KAROL DOBIÁŠ, MARIÁN 
MASNÝ, JÁN ŠVEHLÍK, LADISLAV 
JURKEMIK, ALEXANDER VENCEL ST., 
DUŠAN GALIS, PAVOL BIROŠ, DUŠAN 
HERDA (futbal, 1976), DANIEL 
KARABIN (zápasenie voľným 
štýlom – do 74 kg, 1976), MILOSLAV 
ROĽKO (plávanie – 100 m znak, 
1977), IMRICH BUGÁR (atletika 
- hod diskom, 1982), JOZEF 
SABOVČÍK (krasokorčuľovanie, 
1985, 1986), JOZEF PRIBILINEC 

(atletika – chôdza na 20 km, 
1986), PAVOL BLAŽEK (atletika 
– chôdza na 20 km, 1990).

SLOVÁCI V TOP 3 
V ČESKOSLOVENSKEJ ANKETE 
ŠPORTOVEC ROKA
Športoví novinári v Československu 
vyhlasovali anketu 
o najúspešnejšieho športovca 
roka v období 1959 – 1992.
ANTON TKÁČ (dráhová cyklistika) 2-1-
0, JOZEF PRIBILINEC (atletika) 2-1-0, 
ONDREJ NEPELA (krasokorčuľovanie) 
1-1-1, IMRICH BUGÁR (atletika) 

1-1-0, JOZEF LOHYŇA (zápasenie 
voľným štýlom) 1-0-1, ATTILA SZABÓ 
(rýchlostná kanoistika) 1-0-0, 
KAROL DIVÍN (krasokorčuľovanie) 
0-1-0, PAVEL SCHMIDT (veslovanie) 
0-1-0,  ANNA CHMELKOVÁ (atletika) 
0-1-0, MILOSLAV ROĽKO (plávanie) 
0-1-0, MILOSLAV MEČÍŘ (tenis) 0-1-0, 
ZDENO ZIBRIN (horolezectvo) 0-0-1, 
JOZEF PLACHÝ (atletika) 0-0-1.
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v Soule, kde triumfoval vo dvojhre a s Če-
chom Šrejberom bol bronzový v štvorhre. 
Bratislavčanka Radka Zrubáková bola 
členkou víťazného družstva ČSSR v Pohá-
ri federácie 1986.

V  zimných olympijských športoch sa 
individuálne najviac presadil bratislavský 
krasokorčuliar Jozef Sabovčík. Na ZOH 
1984 v Sarajeve získal bronz, v Gӧteborgu 
1985 aj v  Kodani 1986 sa stal majstrom 
Európy. V  lyžovaní ako prvá Slovenka 
v  histórii získala olympijskú medailu 
bežkyňa na lyžiach z Kremnice Gabriela 
Svobodová-Sekajová, členka striebornej 
štafety na 4x5 km v  Sarajeve 1984. Jej 
nástupkyňa Alžbeta Havrančíková zo 
Šuňavy v sezóne 1988/89 obsadila celkové 
druhé miesto v seriáli Svetového pohára. 
Dosiahla dve víťazstvá v  pretekoch SP. 
Triumf v  SP si pripísali aj skokan na ly-
žiach Martin Švagerko a sánkarka Mária 
Jasenčáková.

Veľkú pozornosť pútali výsledky ho-
kejistov. Na ZOH 1984 v  Sarajeve hrali 
v  striebornom družstve ČSSR štyria Slo-
váci (Igor Liba, Dušan Pašek, Vincent 
Lukáč, Dárius Rusnák), v  Prahe 1985 
všetci významne prispeli aj k titulu maj-
strov sveta. Pri poslednom spoločnom 
vystúpení Československa (vtedy už pod 
názvom ČSFR) na ZOH 1992 v Albertvil-
le boli v bronzovom družstve ČSFR Igor 
Liba, Róbert Švehla, Peter Veselovský 
a ako tretí brankár Jaromír Dragan. Na 

MS 1992 v  Prahe a  v  Bratislave Švehlu 
vyhlásili za najlepšieho obrancu MS.

V  ďalších kolektívnych športoch sa 
Slováci podieľali na niektorých výrazných 
úspechoch. Na ME 1981 basketbalistov 
v Prahe a v Bratislave bol hviezdou bron-
zového tímu ČSSR Stanislav Kropilák, 
v  striebornom družstve na ME 1985 
boli s  ním ešte piati Slováci. Na silnom 
období hádzanárskej reprezentácie žien 
sa podieľali dominantne Slovenky. Tím 
ČSSR získal striebro na Družbe 1984 
v Trenčíne (Mária Ďurišinová bola naj-
lepšou strelkyňou turnaja), aj na MS 1986 
v Holandsku. Na svetovom striebre sa zo 
Sloveniek podieľali Hradská, Pospíšilo-
vá, Mažgútová, Budayová, Ďurišinová, 
Kuťková, Kolečániová, Stašová, Tran-
džíková, Gombosová, Gašparíková, 
Pösová a  Damitšová. Slovenky na čele 
s  Erikou Dobrovičovou a  Annou Ja-
noštinovou boli veľmi silné aj v ženskej 
basketbalovej reprezentácii, ktorá na ME 
1989 vo Varne získala striebro – Dobrovi-
čovú vyhlásili za najlepšiu hráčku turnaja. 
Blysli sa aj volejbalisti, strieborní na ME 
1985 v Holandsku a bronzoví na Svetovom 
pohári v Japonsku, kde Štefana Chrtian-
skeho vyhlásili za najlepšieho blokára 
turnaja. Pribudol aj veľký klubový úspech. 
Volejbalisti ČH Bratislava vyhrali Pohár 
víťazov pohárov 1981.

V  neolympijských športoch moto-
cyklista Jaroslav Katriňák v  seriáli MS 

enduro v kategórii T4 nad 500 cc v rokoch 
1990 – 1992 získal postupne bronz, zlato 
a zase bronz. Ešte predtým sa Jozef Cho-
vančík stal majstrom Európy 1986 v en-
dure nad 500 ccm. V  absolútnej špičke 
sa natrvalo etablovali kulturisti. Anton 
Holič získal dva tituly majstra Európy 
(1981 a 1983), Pavol Jablonický dva ti-
tuly majstra sveta (1987 a 1988), svetové 
tituly si vybojovali aj Zuzana Kořínková 
(1990, o rok skôr bola majsterka Európy) 
a  Pavol Grolmus (1992). Deblkanoisti 
Miroslav Hajdučík a  Milan Kučera 
získali v  80. rokoch päť medailí z  MS, 
štyri v hliadke 3xC2 a jeden bronz sólovo, 
v hliadke 3xC1 si tri medaily z MS vybojo-
val Juraj Ontko.

Svetové meno si získali slovenskí horo-
lezci. V roku 1984 Zoltán Demján absol-
voval prvovýstup na osemtisícovku Lhoce 
Šar expedičným štýlom južnou stenou, 
bez kyslíka posledný úsek sám. Spoločne 
s Jozefom Psotkom a so Šerpom Angom 
Ritom vyliezol Demján aj na najvyššiu 
horu sveta Mt. Everest expedičným štýlom 
bez kyslíka. Psotka pri zostupe zahynul. 
V roku 1988 Demján spoločne s Kazachmi 
vyliezol alpským štýlom na osemtisícovku 
Dhaulágirí, čo vyhlásila UIAA za svetový 
výstup roka. Jozef Just zrejme vystúpil 
Boningtonovou cestou aj na vrchol naj-
vyššej hory sveta Mt. Everestu, vedno 
s Becíkom, Božíkom a s Jaškom však na 
tejto výprave zahynul. I

HOKEJOVÉ SÚBOJE ČSSR – ZSSR ČASTO 
KORENILI SVOJÍM MAJSTROVSTVOM AJ 
SLOVÁCI. NA ZOH 1984 V SARAJEVE NA 
BULY PROTI KRUTOVOVI DÁRIUS RUSNÁK, 
V POZADÍ VEDĽA MAKAROVA IGOR LIBA.

SLOVÁCI ZOLTÁN DEMJÁN A JOZEF PSOTKA V ROKU 1984 VYSTÚPILI 
NA VRCHOL NAJVYŠŠEJ HORY SVETA MT. EVEREST.

100 ROKOV ČESKOSLOVENSKA





106   OLYMPIC.SK JAR / LETO 2018  WWW.OLYMPIC.SK

JÚN
1. – 3. – RÝCHLOSTNÁ KANOISTIKA: Medzinárod-
ná regata juniorov/U23 – Piešťany
2. – LUKOSTREĽBA: Stredoeurópsky pohár – 
Viničné
2. – 3. – TRIATLON: The Championship – Ša-
morín
8. – 10. – STREĽBA: GP Trnava – brokové zbra-
ne – Trnava
8. – 10. – ŠPORTOVÁ GYMNASTIKA: „GYM Fes-
tival 2018“ – Medzinárodné majstrov-
stvá Slovenska – Trnava
Už 31. ročník tradičného vrcholu 
gymnastického roka na Slovensku, na 
ktorom sa pravidelne schádza kvalitná 
konkurencia. 
10. – ATLETIKA: Majstrovstvá Slovenska 
v behu do vrchu – Kláštor pod Znievom

18. – 24. – TENIS: Turnaj ATP Challenger Tour 
– Poprad–Tatry
22. – 24. – PLÁVANIE: Otvorené majstrovstvá 
Slovenska – Bratislava
22. – 24. – VODNÝ SLALOM: Svetový pohár – 
1. kolo – Liptovský Mikuláš
Liptovský Mikuláš bude tretíkrát dejis-
kom pretekov SP vo vodnom slalome. 
Na Liptov najlepší kanoisti na divokej 
vode vrátia po troch rokoch. 
26. – 29. – GOLF: Slovak Amateur Open – Hrubá 
Borša
29. – ATLETIKA: Medzinárodný míting 
P – T – S (53. ročník) – Šamorín
Míting P – T – S si po svojom obnovení 
našiel už pevné miesto v medzinárod-
nom atletickom kalendári. Aj tento-
raz prídu do Šamorína viaceré známe 
mená zo zahraničia a organizátori už 
tradične vypíšu aj disciplíny pre naj-
lepších Slovákov. 

JÚL
1. – BASKETBAL: Predkvalifikácia ME mužov 
2021: Slovensko – Švajčiarsko
7. – TRIATLON: Majstrovstvá Slovenska 
v strednom triatlone – Bátovce
7. – 8. – ATLETIKA: Majstrovstvá Slovenska 
dospelých – Trnava
Slovenská atletická špička bude mať 
možnosť plniť limity na augustové 
majstrovstvá Európy do Berlína aj na 
národnom šampionáte v Trnave. 
7. – 8. – BIKROS: Majstrovstvá Slovenska – 
Liptovský Mikuláš

14. – 15. – JAZDECTVO: Majstrovstvá Slovenska 
v drezúre – Topoľčianky
22. – HORSKÁ CYKLISTIKA: Majstrovstvá Slo-
venska – Osrblie – cross country, šprint
25. – 28. – GOLF: Majstrovstvá Európy amaté-
rok – Šajdíkove Humence

AUGUST
3. – 5. – JAZDECTVO: 53. ročník Mercedes–
Benz Grand Prix Bratislava v skoku na 
koni – Bratislava
Jedno z  najobľúbenejších prázdnino-
vých podujatí v Bratislave vždy priláka 
na tribúny množstvo divákov. 
4. – DLHÝ TRIATLON: Majstrovstvá Slovenska 
– Piešťany
11. – 12. – RÝCHLOSTNÁ KANOISTIKA: Pohár SNP – 
Piešťany
15. – VOLEJBAL: Kvalifikácia o postup na ME 
2019 mužov – C–skupina: Slovensko – Is-
land
15. – 19. – VODNÝ SLALOM: Majstrovstvá Eu-
rópy juniorov a jazdcov do 23 rokov – 
Čunovo
V lete 2017 hostil čunovský areál maj-
strovstvá sveta juniorov a pretekárov 
do 23 rokov, teraz sa v  ňom stretne 
kontinentálny výkvet. 
18. – ATLETIKA: 4. kolo ligy – Trnava
18. – TRIATLON: Majstrovstvá Slovenska – 
Žilina
22. – VOLEJBAL: Kvalifikácia o postup na ME 2019 
mužov – C–skupina: Slovensko – Moldavsko
24. – 26. 8. VODNÝ SLALOM: Majstrovstvá Slo-
venska – Čunovo

V slovenskom 
športovom kalendári 

do konca roku 2018 sa 
vyníma Svetový pohár 
vo vodnom slalome 
v Liptovskom Mikuláši, 
atletický míting P – T – S 
v Šamoríne, cyklistické 
preteky Okolo Slovenska 
či košický Medzinárodný 
maratón mieru.

FANÚŠIKOVIA ŠPORTU MÔŽU 

U NÁS V DRUHOM POLROKU 

NAŽIVO SLEDOVAŤ, ALE 

AJ ABSOLVOVAŤ VIACERO 

ZAUJÍMAVÝCH PODUJATÍ

ŠPORTOVÝ KALENDÁR

ŤAHÁKOM 
DIVOKÁ VODA I FUTBALOVÉ DERBY

ALEXANDRA SLAFKOVSKÉHO ČAKAJÚ SÚBOJE 
O BODY DO HODNOTENIA SP V DOMÁCOM KANÁLI.
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31. 8. – 2. 9. – RÝCHLOSTNÁ KANOISTIKA: Maj-
strovstvá Slovenska, krátke trate – Zemník

SEPTEMBER
1. – HORSKÁ CYKLISTIKA: Majstrovstvá Sloven-
ska v cross country maratóne – Jahodná
1. – 2. – DŽUDO: Európsky pohár – Bratislava
Pred rokom sa na Európskom pohári 
v Bratislave presadil Peter Žilka, tento 
rok by chcel na víťazstvo v  kategórii 
do 90 kg nadviazať. Na EP sa predstaví 
viac ako 300 džudistov. 
2. – ATLETIKA: Finále ligy (majstrovstvá Slo-
venska družstiev) – Dubnica nad Váhom
6. – 9. – STREĽBA: M–SR – guľové zbrane – 
Príbelce
8. – ATLETIKA: Majstrovstvá Slovenska 
v cestnom behu na 10 km – Bratislava
8. – CYKLOTRIAL: Majstrovstvá Slovenska – 
Poprad
8. – 9. – LUKOSTREĽBA: Majstrovstvá Slovenska 
v terčovej lukostreľbe – Banská Bystrica
12. – 16. – CYKLISTIKA: Okolo Slovenska
Tradičné etapové preteky majú miesto 
v kalendári Medzinárodnej cyklistickej 
únie a predstaviť by sa na nich mali aj 
pretekári z elitných tímov WorldTour. 
Etapovými centrami budú tentoraz 
Poprad, Štrba, Dubnica nad Váhom, 
Nitra a Galanta. 
14. – 16. – RÝCHLOSTNÁ KANOISTIKA: Súťaž olym-
pijských nádejí – Zemník
15. – VESLOVANIE: Preteky osemveslíc Devín 
– Bratislava
17. – 23. – ZÁPASENIE: Majstrovstvá sveta 
juniorov – Trnava

20. – 23. – STREĽBA: M–SR – brokové zbrane 
– Trnava
22. – JAZDECTVO: Majstrovstvá Slovenska 
vo všestrannej spôsobilosti – Šaľa

OKTÓBER
7. – ATLETIKA: Medzinárodný maratón 
mieru (95. ročník) – Košice
Prvá októbrová nedeľa je už tra-
dične zasvätená v  Košiciach ma-
ratónu. Na 95. ročníku sa opäť 
predstaví vyše 10–tisíc bežcov 
z celého sveta. Tentoraz na MMM 
rozdajú aj slovenské maratónske 
tituly. 
12. – FUTBAL: Kvalifikácia ME 2019 hráčov do 
21 rokov – 2. skupina: Slovensko – Estón-
sko

13. – FUTBAL: Liga národov, Slovensko – 
Česko 
Súboj dvoch krajín bývalej federácie je 
vždy lákadlom. Tentoraz v čase osláv 
100. výročia vzniku Československa 
v  novovzniknutej Lige národov UEFA 
bude mať ešte väčší náboj. 
13. – 14. – VZPIERANIE: Majstrovstvá Slovenska 
– miesto určia podľa výsledkov ligy
13. – 21.  – KICKBOX: Majstrovstvá sveta orga-
nizácie WAKO (1. časť) – disciplíny K1–
Rules, low–kick, light–kick – Bratislava

NOVEMBER
2. – 4. – PLÁVANIE: Slovakia Swimming cup
3. – ZÁPASENIE: Majstrovstvá Slovenska se-
niorov – Košice
5. – 11. – TENIS: Turnaj ATP Challenger 
Tour Peugeot Slovak Open a ITF Wo-
men´s Slovak Indoor – Bratislava (NTC)
Najvýznamnejšie tenisové podujatie 
na Slovensku, na kurtoch Národného 
tenisového centra sa môžu predstaviť 
aj viacerí tenisti z  najlepšej svetovej 
stovky. 
16. – FUTBAL: Liga národov, Slovensko – 
Ukrajina 
16. – 18. – STREĽBA: Súťaž OH nádejí – vzdu-
chové zbrane – Nitra
17. – ATLETIKA: Majstrovstvá Slovenska v kro-
se – Dudince
21. – BASKETBAL: Kvalifikácia o postup na ME 
žien 2019: Slovensko – Čierna Hora
30. 11. – 2. 12. – BOX: Majstrovstvá Slovenska 
mužov a juniorov – Galanta

DECEMBER
1. – MODERNÁ GYMNASTIKA: Majstrovstvá Slo-
venska – spoločné skladby, dvojice, trojice
1. – ŠPORTOVÁ GYMNASTIKA: Majstrovstvá Slo-
venska mužov a juniorov – Šamorín
14. – 16. – PLÁVANIE: Otvorené majstrovstvá 
Slovenska v krátkom bazéne I

ŠPORTOVÝ KALENDÁRTEXT: PETER PAŠUTH I FOTO: TASR/MICHAL SVÍTOK, MILAN KAPUSTA, PAVEL NEUBAUER

ŤAHÁKOM 
DIVOKÁ VODA I FUTBALOVÉ DERBY

MEDZINÁRODNÝ MARATÓN MIERU LÁKA DO KOŠÍC TISÍCKY BEŽCOV.

JAZDECKÉ PRETEKY V BRATISLAVE PRILÁKAJÚ DO HĽADISKA VŽDY MNOŽSTVO DIVÁKOV.
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PARTNERSTVO

Čím lepší výsledok 
športovec dosiahne, tým 
väčším vzorom sa môže 
stať pre druhých. A čím 
viac ľudí bude športovať, 
tým by malo byť viac 
peňazí na liečbu chorých. 
Myslí si to riaditeľ úseku 
služieb poistencom 
zdravotnej poisťovne 
Dôvera Branislav Jendroľ.

RIADITEĽ ÚSEKU SLUŽIEB 
POISTENCOM ZDRAVOTNEJ 
POISŤOVNE DÔVERA 
BRANISLAV JENDROĽ

OLYMPIONICI SÚ PRE ĽUDÍ 
VZOROM, TREBA TO VYUŽIŤ
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C Dôvera je v tomto roku hlavným part-
nerom Slovenského olympijského výbo-
ru. Prečo práve toto spojenie?
Lebo je pre nás prirodzené.  Vnímame 
to tak, že SOV sa snaží okrem iného 
motivovať ľudí, aby športovali, čo v ko-
nečnom dôsledku znamená, aby viedli 
zdravší spôsob života. A o to isté ide aj 
nám. Často si ľudia myslia, že poslaním 
zdravotníctva je iba liečiť. Lenže nie je 
to úplne tak. Zmyslom by nemalo byť 
iba liečenie, ale pomoc ľuďom, aby žili 
dlhšie a čo najdlhší čas v zdraví. A na to 
má šport a prevencia oveľa väčší vplyv, 
než samotná liečba. 

C Lenže stále sa dáva na liečbu v  zdra-
votníctve oveľa viac peňazí, ako na pre-
venciu a šport.
Je to tak, no my v  Dôvere sa snažíme 
ísť príkladom v tom správnom zmysle. 
Nie je jednoduché efektívne rozdeliť 
prostriedky, ktoré zdravotná poisťovňa 
má, tak, aby uhradila liečbu už chorým 
ľuďom a zároveň jej ostalo aj dostatok 
financií na preventívne programy. No 
snažíme sa o  to. Naším cieľom je, aby 
naši poistenci naozaj žili dlhšie a  čo 
najdlhšie v zdraví. Lebo keď budú zdraví 
vďaka prevencii a  aktívnemu spôsobu 
života, ostane v systéme viac peňazí na 
liečbu tých, čo si ochorenie nespôsobili 
sami.

C Ako sa o to snažíte? 
Okrem toho, že máme množstvo pre-
ventívnych programov, motivujeme 
ľudí k  zdravému životnému štýlu aj 
tým, že podporujeme športové aktivi-
ty a podujatia.  Napríklad už päť rokov 
majú naši poistenci lacnejšie štartovné 
na vybraných bežeckých pretekoch. 
Za pravidelný pohyb ich odmeňujeme 
hodnotnými cenami. Spolupracujeme 
s  bežeckými trénermi, aby radili za-
čiatočníkom. Roky sme podporovali 
najväčší detský futbalový turnaj na Slo-
vensku - Školský pohár. Sme partnermi 
Mateja Tótha a Klaudie Medlovej. A sa-
mozrejme, v tomto roku sme Hlavným 
partnerom SOV.

C Čo si sľubujete od spolupráce s SOV?
Sme presvedčení, že SOV aj vďaka našej 
podpore bude môcť realizovať viac pro-
jektov pre deti a  mládež s  cieľom moti-
vovať ich k športu a k pohybu. A teda že 
to prispeje k tomu, aby deti boli zdravšie. 
Zároveň tým chceme pomôcť aj olympio-
nikom ako takým. Sú pre ľudí správnym 
vzorom. 

C V akom zmysle? 
Tým, že dosahujú výnimočné športové 
výsledky, motivujú ľudí, najmä mladých 
a deti, aby aj oni športovali a nevzdávali 
sa. Keď budú športovať, budú zdravší. Čím 
lepší výsledok olympionici dosiahnu, o to 
je aj motivácia mladých ľudí nasledovať 
ich vyššia. Zdravie je štýl. Keď niekto raz 
začne športovať, dostane sa mu to do krvi 
a je šanca, že mu láska k športu ostane už 
navždy.

C Aký je váš osobný vzťah k športu?
Výborný. Roky som hrával futbal a  fut-
salovú ligu. Snažím sa aktívne športovať, 
vychádza mi to tak štyri až päťkrát do 
týždňa. Závisí to od počasia. Ak je zima, 
idem do fitka, keď je teplejšie, rád chodím 
behať. Je to môj naozaj obľúbený šport, pri 
ktorom si vyvetrám hlavu. A raz-dvakrát 
do roka sa aj zúčastním na nejakom podu-
jatí.  Či už je to maratón, alebo štafeta Od 
Tatier k Dunaju. V maratóne nemám ne-
jaký slávny výsledok, ale dokázal som ho 
zabehnúť, a nie raz. Z toho sa teším. 

C Vediete k športu aj svoju rodinu?
Áno, deti chcú športovať. Keď idem cez 
víkend ráno behať, chcú ísť so mnou. Prvé 
kilometre si teda dám s nimi tam aj späť, 
potom ich to prejde a bežím sám. Máme 
radi turistiku, v zime celá rodina lyžujeme. 
Som hrdý na to, že deti majú šesť a sedem 
rokov a obe veľmi dobre lyžujú, vedia plá-
vať, bicyklovať sa.

C Spomínali ste, že športovci bývajú 
pre ľudí vzormi. Mali ste aj vy nejakého 
svojho hrdinu? 
Keď som mal asi desať rokov, veľmi som 
mal rád silnú enklávu košických hokejis-
tov. Najmä Igora Libu a Petra Bondru. 

C A  dnes? Sledovali ste našich 
športovcov počas zimnej olympiády 
v Kórei?
Pravdaže, zimnú olympiádu som sledo-
val. A počas nej najmä Nasťu Kuzminovú 
a Klaudiu Medlovú.  Tej mi bolo ľúto, že jej 
to tak nevyšlo. A ešte ma fascinovala Češ-
ka Ester Ledecká. Je naozaj obdivuhodné, 
ako zvíťazila v  dvoch rôznych športoch. 
Páčilo sa mi tiež, s akým nasadením bojo-
val náš mladý hokejový tím a sympatický 
mi bol aj tréner.

C Boli ste na nejakej olympiáde aj 
osobne?
Žiaľ, len na firemných olympiádach pre 
zamestnancov... Ale bol som vo Vyso-
kých Tatrách na Štrbskom plese, keď sa 

tam konali preteky Svetového pohára 
v skokoch na lyžiach. Vtedy tuším vyhral 
Matti Nykänen. To bol pre mňa veľký zá-
žitok. Dnes je dosť smutný pohľad na tie 
mostíky. Aj na Mattiho. Videl som tiež 
veľký futbal, keď som bol na semifinále 
Ligy majstrov medzi Bayernom Mníchov 
a  Juventusom Turín. Aj to bol obrovský 
zážitok. Nenechal som si ujsť ani MS v ho-
keji v Bratislave. 

C Kam by mal podľa vás SOV nasmero-
vať svoje aktivity?
Veľmi som ocenil, keď športové zväzy na 
Slovensku dokázali  spolupracovať na prí-
prave Zákona o športe. Tak by to malo byť. 
Keď sú medzi nimi roztržky, nielenže to 
pôsobí zle, ale škodí to najmä športovcom 
a  športu samotnému. Ľudia by sa mali 
zjednocovať, keď  sledujú jeden cieľ. Viem, 
že ide o peniaze, ale hodnota, ktorá tam je, 
je šport. Olympijský výbor by mohol byť 
garantom, že sa budú veci vyvíjať správ-
nym smerom a že zväzy budú spolupra-
covať, čo bude určite pre slovenský šport 
a olympijské hnutie výhra.  I

PARTNERSTVO

BRANISLAV JENDROĽ PRAVIDELNE 
ŠPORTUJE, NAJVIAC OBĽUBUJE BEHANIE.

OLYMPIONICI SÚ PRE ĽUDÍ 
VZOROM, TREBA TO VYUŽIŤ
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dva roky neskôr sa jej 
už na hrudi ligotali tri 
zlaté medaily z  európ-
skeho šampionátu do 
17 rokov v Prištine. Naj-
väčší talent slovenského 
ženského vzpierania 
v posledných dvoch de-
kádach sníva svoj sen 
o  tokijskej olympiáde 
v roku 2020.

TALENT NA VŠETKO
Rodáčka z  Michaloviec 
sa k  vzpieraniu dostala 

– náhodou. Sprvoti hrala tenis. Celkom 
úspešne, hoci zďaleka nepatrila k najväč-
ším vychádzajúcim slovenským hviezdič-
kám. V roku 2010 sa vo farbách VSE TK 
Akademik Košice vyšvihla v  dvojhre na 
83. priečku celoštátneho rebríčka mlad-
ších žiačok. „Vyskytli sa nejaké problémy 
a jednoducho, tenis ma prestal baviť,“ vra-
ví Nikola Seničová, ktorá 27. mája oslávila 
osemnástiny. Na Športovom gymnáziu 

v Košiciach (teraz je tam tretiačka) hľadala 
iný šport, v ktorom by uplatnila pohybový 
talent.

„Čoho sa chytila, to jej išlo. Hrala dobre 
futbal, darilo sa jej v  atletike, vyskúšala 
si nohejbal, hádzanú, so spolužiačkami 
dokonca získala aj titul basketbalovej maj-
sterky Slovenska základných škôl. Pohy-
bovo bola mimoriadne nadaná, v rôznych 
testoch jej výsledky prevyšovali parametre 
mnohých chlapcov. Nikola však bola veľmi 
živé a  trochu svojské dievča, ktoré malo 
občas problém s  rešpektovaním autorít,“ 
spomína vzpieračský kouč Štefan Korpa.

 Keď sa na radu mamkinho priateľa do-
stala k súčasnému trénerovi, nemala veľmi 
na výber. Vyzeralo to, že buď vzpieranie 
alebo nič, a slovenský šport navždy príde 
o ďalší talent. Skúsený tréner, pod ktorého 
rukami vyrástli dvojnásobný olympionik 
Jaroslav Jokeľ či medailisti z  európskych 
seniorských i mládežníckych šampionátov 
Richard Tkáč a  Matej Kováč, neposednú 
13-ročnú dievčinu presvedčil, aby brala 
vzpieranie aspoň trochu vážne.

„Keď ma tenis prestal baviť, mamkin 
priateľ, vidiac moju výbušnosť, ma poslal 
za pánom Korpom. O  vzpieraní som 
nič nevedela, no povedala som si, že za 
vyskúšanie nič nedám. Prvý tréning ma 
ničím nezaujal, dostala som svalovicu 
ako nikdy predtým. Tréner videl, že sa mi 
takáto príprava nepozdáva, ale zavolal ma 
aj na popoludnie - s tým, že zažijem niečo 
celkom iné, ako keď sme boli v telocvični 
sami dvaja. A naozaj: bolo plno, trénovalo 
sa vo výbornej atmosfére. Vzpieranie ma 
rýchlo chytilo za srdce, a keď som vyhrala 
svoju prvú žiacku súťaž, čaru tohto športu 
som úplne podľahla,“ opisuje Nikola Seni-
čová svoje vzpieračské krôčiky.

NA ME UŽ V TRINÁSTICH
Štefan Korpa priznáva, že spočiatku mu ani 
len nenapadlo, že má pred sebou budúcu 
mládežnícku majsterku Európy a nádejnú 
olympioničku. Lenže Nikola vyhrávala jed-
nu súťaž za druhou, súkala jeden osobný 
rekord za druhým. Vtedy pochopil, že sa mu 
dostal do rúk vzácny vzpieračský klenot.

 NAŠE ŠPORTOVÉ TALENTY

Skúste si predstaviť, že máte dcéru – tínedžerku, ktorá bez problémov zdvihne nad hlavu toľko, 
koľko vážia štyri vrecia cementu. Nikola Seničová mala sotva pätnásť, keď prvý raz skrotila stokilovú činku.

O

ZO ŠIKOVNEJ, ALE NEZBEDNEJ 
TÍNEDŽERKY NIKOLY SENIČOVEJ SA 
VYKĽUL VEĽKÝ VZPIERAČSKÝ TALENT

TENISOVÚ 
RAKETU 
VYMENILA 
ZA ČINKU
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„Postupne som si uvedomoval, že maxi-
málne využíva svoje prirodzené danosti aj vo 
vzpieračskej príprave. Mala neskutočne silné 
nohy! Bola len otázka času, kedy sa dosta-
ne na vrcholné podujatie,“ spomína tréner. 
„Práve v  období, keď som ju začal trénovať, 
zaviedli kategóriu do 15 rokov. Presadil som, 
aby ju nominovali na vtedy ešte neoficiálne 
ME „15“ do Klajpedy. Hoci mala len trinásť, 
skončila piata. Neviem prečo, ale cítil som, že 
práve toto podujatie by mohlo byť pre jej ďalší 
športový osud rozhodujúce a motivujúce. A - 
bolo! O štyri roky neskôr sa už pýšila titulom 
majsterky Európy.“

Súťaž v  Klajpede odštartovala Seničovej 
úspešnú vzpieračskú kariéru. O dva roky neskôr, 
už na oficiálnych ME rovnakej vekovej kategórie 
vo švédskej Landskrone, získala do 69 kg strieb-
ro a vlani prišli ďalšie medailové úlovky. V zá-
vere septembra na ME do 17 rokov v kosovskej 
Prištine vyhrala dvojboj, trh i nadhod do 75 kg, 
o necelý mesiac neskôr si v súboji s o tri roky 
staršími súperkami vybojovala na ME do 20 ro-
kov v albánskom Drači bronz v nadhode, pričom 
v dvojboji, v ktorom si utvorila absolútny osob-
ný rekord 201 kg, skončila o  jediný kilogram 
štvrtá. Od striebra ju delili len tri kilá... 

V  apríli 2018 absolvovala premiéru na ME 
žien v  Bukurešti. Hoci bola druhá najmladšia, 
v dvojboji do 90 kg skončila šiesta a v nadhode 
dokonca piata.

„Víťazstvá, medaily a  rekordy ma posúvajú 
stále dopredu. Pocit, keď zvíťazím, je neopísa-
teľný. Tréner len krúti hlavou, ako je možné, že 
absolútne ,osobáky´ si robím na pretekoch a nie 
na tréningoch, ako veľká väčšina ostatných. 
A  nechápem to ani ja, lebo v  príprave sa len 
málokedy dostanem čo i len päť kíl pod osobný 
rekord,“ smeje sa.

DOSTANE SA UŽ NA OH V TOKIU?
Štefan Korpa, ktorému v príprave Nikoly Se-
ničovej významne pomáha Štefan Gribanin, 
vidí budúcnosť svojej nádejnej zverenky v ka-
tegórii do 75 kg. Pravda, všetko závisí od toho, 
ktorých sedem kategórií vyberie 6. júla Medzi-
národná vzpieračská federácia (IWF) pre OH 
2020 v Tokiu.

„Nikola má potenciál, aby štartovala už  v To-
kiu. Nový kvalifikačný systém so zbieraním 
bodov na podujatiach s  rôznym koeficientom 
by jej mohol vyhovovať. Vyzerá to tak, že na 
OH sa dostane z rebríčka zrejme osem najlep-
ších v redukovanom poradí. Predpokladám, že 
dvojboj na úrovni 225 - 230 kíl by mal znamenať 
olympijskú miestenku. Nikola by tento súčet 
mohla dosiahnuť do roka, najneskôr do roka 
a pol,“ odhaduje Korpa. 

Práve Seničovej štart pod piatimi kruhmi 
v Tokiu – bude mať vtedy len 20 rokov – je mo-
mentálne jeho najväčší trénerský sen. Ak by sa 
mu splnil, slovenské ženské vzpieranie by sa na 
olympijskú scénu vrátilo po 20 rokoch od štartu 
našej zatiaľ jedinej olympijskej vzpieračky Dag-
mar Danekovej v Sydney 2000, kde bola deviata 
do 58 kg.

Rovnakú túžbu má i Nikola, ktorej veľký vzor 
je niekdajší majster sveta, Európy a  štvorná-
sobný olympionik Martin Tešovič: „Ako každý 
športovec aj ja sa chcem dostať na olympijské 
hry. Verím, že už do Tokia.“

Kouč o Seničovej tvrdí, že s talentom, ako je 
ona, ešte nikdy doposiaľ nepracoval: „Rýchlo sa 
naučí nový pohyb, a čo je mimoriadne cenné, 
dokáže aj na prvý pohľad veľmi zlý pokus vyko-
rigovať. Pre iných by už bol dávno stratený, no 
ona ho svojou šikovnosťou zachráni.“  

Nikolina ďalšia cenná devíza, ktorú sme už 
spomenuli, je schopnosť vyžmýkať zo seba ma-

 NAŠE ŠPORTOVÉ TALENTYTEXT: GABRIEL BOGDÁNYI FOTO: ŠTEFAN KORPA, ELIŠKA 
FERNEZOVÁ, ARCHÍV ŠTEFANA KORPU, SOV

„NIKOLA DOKÁŽE 
AJ NA PRVÝ POHĽAD 
VEĽMI ZLÝ POKUS 
VYKORIGOVAŤ. 
PRE INÝCH BY 
UŽ BOL DÁVNO 
STRATENÝ, 
NO ONA HO 
SVOJOU 
ŠIKOVNOSŤOU 
ZACHRÁNI.“ 

S TRÉNEROM ŠTEFANOM KORPOM PO BRONZE ZA 
NADHOD NA MEJ 2017 DO 20 ROKOV V DRAČI.ÚSPEŠNÝ POKUS V NADHODE NA MEJ 2017 DO 20 ROKOV V DRAČI.
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ximum práve vtedy, keď to najviac potre-
buje – na vrcholnom podujatí.

„Ako jedna z mála na súťaži dosahuje 
lepšie výkony ako na tréningu. Na veľkom 
podujatí v pohode zdvihne aj o desať kíl 
viac ako doma. Samozrejme, vyskytnú sa 
súťaže, kde je dôležitejšie umiestenie ako 
výkon. Napríklad na zlatých ME v Prištine 
neriskovala, ale dvíhala iba toľko, koľko 
potrebovala na víťazstvo. Vzápätí na ME 
do 20 rokov v Drači, kde už nebola hlav-
ná favoritka, mohla dvíhať takticky inak 
a  v  porovnaní s  prištinským dvojbojom 
pridala desať kíl.“

POMOHOL AJ SOV
Práve vďaka minuloročným jesenným 
medailám z ME v Prištine a Drači sa Se-
ničová dostala aj do Juniorského olympij-
ského tímu (JOT), ktorý vlani v novembri 
zostavil Slovenský olympijský výbor z 21 
medzinárodne najúspešnejších mládež-
níckych športovcov v  predchádzajúcom 
roku. SOV im na športovú prípravu počas 
jedného roka mesačne prispieva dotáciou 
200 eur na športovú prípravu.

„Pomôže nám každé euro, vzpieranie 
nie je lukratívny šport,“ vraví tréner. „Aj 
vďaka tejto pomoci sa nám črtajú mož-
nosti, aké sme doteraz nemali. Príprava 
nadobudne nové dimenzie, no nebudeme 
to preháňať. Nemienim Nikolu vytrhávať 
zbytočne zo školy, chcem, aby o rok v po-
hode zmaturovala a dostala sa na univer-
zitu. Sústredenia budem vyberať tak, aby 
čo najmenej zameškala v škole.“ 

Korpa odhaduje, že vlani, keď Seničová 
dosiahla zatiaľ najväčšie úspechy v  ka-
riére, vyšla jej celoročná príprava na 4000 
– 5000 eur. V tomto roku si aj vďaka JOT 
výrazne polepší.

Dorastenecká európska šampiónka tré-
nuje zvyčajne osemkrát v  týždni: trikrát 
dvojfázovo a dvakrát jednofázovo. „Nikola 
je na tréningoch vnímavá a pracovitá, no 
občas aj náladová. Keď už ide do tuhého, 
vždy ide naplno a  urobí, čo je potrebné. 
Talent má daný zhora, ale aj tvrdo na sebe 
pracuje,“ pripomína kouč.

CHCE ĎALŠIE MEDAILY
V  roku 2018 bude mať talentovaná 
vzpieračka Mestského klubu vzpierania 
a silových športov (MKVaSŠ) Košice dva 
mládežnícke vrcholy v  kategórii do 20 
rokov – v júli MS v  Taškente a v októbri 
ME v  La Coruni. V  novembri sú zase 
v  kalendári seniorské MS v  turkmén-
skom Ašchabade, kde už bude možné 
získať body do kvalifikácie pre OH 2020 
v Tokiu. 

„Z  oboch juniorských podujatí sa 
chcem vrátiť s čo najlepším umiestením. 
Dúfam, že  budem mať v batožine aj ne-
jaké medaily,“ želá si Nikola Seničová. 
Cenný kov by potešil aj Štefana Korpu: 
„Myslím si, že by mohla získať medailu. 
Paradoxne, ľahšia cesta k nej tentoraz po-
vedie asi na MS, keďže na ME bude konku-
rencia silnejšia, lebo už zrejme nastúpia aj 
poriadne nabudené pretekárky z  dištan-
covaných krajín. Nečudoval by som sa, 
keby bol Nikolin taškentský výsledok lepší 
ako v La Coruni.“

Okrem tokijskej olympiády a  ďalších 
mládežníckych medailí má michalovská 
tínedžerka, ktorá vo voľnom čase pomáha 
mamke so starostlivosťou o  dve mlad-
šie sestry, ešte jednu vysnívanú métu: 
„Chcem byť prvá žena na Slovensku, ktorá 
v trhu dvihne stokilovú činku. Maximum je 
zatiaľ 97 kíl. Mne k stovke chýba momen-
tálne ešte deväť. Vlani som si povedala, že 
chcem nadhodiť 110 kíl a dosiahla som to.“

Keď sa prvý raz objavila na tréningu 
u Štefana Korpu, o vzpieraní takmer nič 
nevedela. No ako viackrát zdôraznila, 
chytilo ju za srdce. „Nikdy predtým som 
si nemyslela, že raz budem dvíhať činky. 
Spoznala som výborných ľudí a robím 
niečo, čo ma baví, z čoho sa veľmi teším. 
Vzpieranie je pekný šport, dalo mi do 
života veľmi veľa,“ tvrdí veľký talent slo-
venského vzpierania Nikola Seničová. I

 NAŠE ŠPORTOVÉ TALENTY

SENIČOVEJ 
NAJVÄČŠIE ÚSPECHY
ME 2015 do 15 rokov 
(Landskrona): 2. do 69 kg
ME 2016 do 17 rokov (Nowy 
Tomysl): 6. do 75 kg
MS 2017 do 17 rokov 
(Bangkok): 7. do 75 kg
ME 2017 do 17 rokov 
(Priština): 1. do 75 kg
ME 2017 do 20 rokov (Drač): 4. 
do 75 kg (3. v nadhode)
ME 2018 dospelých 
(Bukurešť): 6. do 90 kg

ABSOLÚTNE 
OSOBNÉ REKORDY
TRH: 91 kg (19. 10. 2017 Drač)
NADHOD: 113 kg (5. 5. 2018 Košice)
DVOJBOJ: 201 kg (19. 10. 2017 Drač)

REKORDY SR
DO 20 ROKOV: do 75 kg – 91 (trh) 
a 201 (dvojboj), do 90 kg – 90 
(trh), 113 (nadhod), 201 (dvojboj)
DO 17 ROKOV: do 69 kg – 75 (trh), 
96 (nadhod), 171 (dvojboj), do 75 
kg – 91 (trh), 110 (nadhod), 201 
(dvojboj), nad 75 kg – 90 (trh), 
106 (nadhod), 196 (dvojboj)
DO 15 ROKOV: do 69 kg – 75 (trh), 96 
(nadhod), 171 (dvojboj), do 75 kg – 75 
(trh), 93 (nadhod), 166 (dvojboj)

TRI ZLATÉ 
Z ME 2017 
DO 17 ROKOV  
V PRIŠTINE.

NA MS DO 17 ROKOV 
V BANGKOKU 2017.
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Z KUCHYNE SOV

OKOLO NAŠICH OLYMPIJSKÝCH KRUHOV

SOV MÁ AMBÍCIU ZASTREŠIŤ 
ŠPORT NA SLOVENSKU

53. VALNÉ ZHROMAŽDENIE SOV
Pre verejnosť najzaujímavejším bodom roko-
vania bolo schválenie nominácie slovenskej 
výpravy na februárové ZOH v  Pjongčangu. 
V  našej olympijskej výprave bolo 56 špor-
tovcov a  so 65-členným sprievodom mala 
dovedna 121 členov.

Z ďalších bodov 53. VZ SOV v bratislav-
skom hoteli NH Gate One boli najdôležitejšie 
voľby nového predsedu dozornej rady/
kontrolóra SOV. Dovtedajší kontrolór SOV 
Marián Kukumberg, ktorý zároveň vykonával 
aj funkciu predsedu dozornej rady SOV, totiž 
19. decembra minulého roka písomne ozná-
mil, že sa vzdáva funkcie. Do volieb išli dvaja 
kandidáti – Ján Mižúr získal 50 hlasov, Ivan 
Greguška 6 hlasov. Keďže dovtedy bol čle-
nom dozornej rady, na ním uvoľnenú pozíciu 
člena tohto orgánu boli vypísané ďalšie voľby. 
Na 54. VZ SOV bol za nového člena dozornej 
rady bol zvolený Tibor Hubík.

Za nového člena SOV bola na 53. VZ SOV 
jednomyseľne prijatá Slovenská asociácia 
motoristického športu (SAMŠ). Počet čle-
nov SOV sa tým zvýšil na 78, spolu disponujú 
114 hlasmi. 

Prezident SOV Anton Siekel a  čestný 
prezident SOV František Chmelár odo-
vzdali darčekové koše a zablahoželali k ne-
dávnym 80. narodeninám dvom čestným 
členom SOV a  olympijským medailistom 

– legendárnemu bývalému hokejovému 
útočníkovi Jozefovi Golonkovi a skvelému 
futbalovému brankárovi Antonovi Švajle-
novi.

54. VALNÉ ZHROMAŽDENIE SOV
Oficiálne hodnotenie slovenskej účasti na 
ZOH 2018 predložil plénu vedúci slovenskej 
výpravy a  športový riaditeľ SOV Roman 
Buček. Okrem iného uviedol, že objem celko-
vých výdavkov, súvisiacich so zabezpečením 
účasti našej výpravy na ZOH v Pjongčangu 
a so samotnou účasťou (vrátane odmien), do-
siahol 1 863 241 eur, pričom z vlastných zdro-
jov SOV bola takmer polovica celkovej sumy 
(vyše 925-tisíc eur). Celá sumárna správa je 
zverejnená na olympic.sk.

OD ZAČIATKU ROKA SA DVAKRÁT KONALO VALNÉ ZHROMAŽDENIE SLOVENSKÉHO OLYMPIJSKÉHO VÝBORU (VZ SOV), 
ČO JE NAJVYŠŠÍ ORGÁN SOV. V PORADÍ 53. VZ SOV SA USKUTOČNILO 26. JANUÁRA, 54. VZ SOV 27. APRÍLA.

NOVOZVOLENÝ PREDSEDA DOZORNEJ RADY SOV JÁN MIŽÚR PRIJÍMA GRATULÁCIU OD SVOJHO 
SÚPERA IVANA GREGUŠKU.

PREZIDENT SOV ANTON SIEKEL A ČESTNÝ 
PREZIDENT SOV FRANTIŠEK CHMELÁR 
S JUBILANTMI JOZEFOM GOLONKOM 
A ANTONOM ŠVAJLENOM.
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Prezident SOV Anton Siekel vo svojej 
správe znovu potvrdil ambíciu SOV byť 
lídrom procesu utvorenia strešnej organi-
zácie slovenského športu. „Bol by som rád, 
keby sa tento projekt podarilo v  roku 2018 
dotiahnuť do úspešného konca,“ povedal 
a poďakoval sa všetkým zväzom, ktoré už ofi-
ciálne podporili snahu SOV po transformácii 
zastrešiť slovenský šport. „Odhadujem, že 
zhruba 90 percent zväzov je za a zvyšných 10 
percent sa snažím presvedčiť, že by to bolo 
prospešné,“ uviedol a  dodal, že SOV bude 
v  krátkom čase prezentovať návrh stanov 
strešnej organizácie a všetky zväzy požiadal 
o  jeho aktívne pripomienkovanie. V diskusii 
viacerí členovia SOV vyjadrili podporu úsiliu 
o zastrešenie slovenského športu.

V  diskusii viacerí členovia SOV vyjadrili 
nespokojnosť s  dianím na sekcii štátnej 

starostlivosť o šport rezortného ministerstva, 
začiatkom apríla zmenenej na sekciu športu 
(nastali tam viaceré personálne zmeny a od 
začiatku roka došlo k výraznej redukcii počtu 
zamestnancov), s  problémovou aplikáciou 
Zákona a športe v praxi, aj so vzorcom na vý-
počet príspevku športovým zväzom. Plénum 
uznesením odporučilo prezidentovi SOV ro-
kovať s ministerkou školstva, vedy, výskumu 
a športu SR Martinou Lubyovou o zvýšení 
objemu financovania slovenského športu, aj 
o  predĺžení prechodného obdobia niekto-
rých ustanovení Zákona o  športe a  o  jeho 
novelizácii.

Generálny sekretár SOV Jozef Liba sa 
vo svojej správe zameral na medzinárodný 
rozmer činnosti SOV. Osobitne vyzdvihol, že 
SOV vlani v rezorte X-Bionic Sphere v Šamo-
ríne-Čilistove usporiadal marketingový semi-

nár pre najvyspelejšie národné olympijské 
výbory (NOV) s účasťou 110 delegátov zo 76 
krajín, aj stretnutie 17 NOV zo Strednej a Ju-
hovýchodnej Európy. Významné boli aj dip-
lomatické úspechy Slovákov – členku MOV 
Danku Bartekovú počas ZOH v Pjongčangu 
zvolili za podpredsedníčku komisie športov-
cov MOV a  vlani na jeseň Jozefa Libu za 
člena exekutívy Európskych olympijských 
výborov (EOV) a Janku Daubnerovú-Gere-
kovú za členku komisie športovcov EOV.

Obsiahlu Výročnú správu SOV za rok 2017 
uviedol výkonný riaditeľ SOV Gábor Asványi. 
Rozpočet SOV za minulý rok dosiahol príjmy 
v celkovej výške viac než 2,53 milióna eur, vý-
davky dosiahli celkove viac než 2,191 milióna 
eur. Výročná správa SOV obsahuje aj správy 
o  činnosti Slovenskej olympijskej marketin-
govej (SOM), a.s., a Nadácie SOV za rok 2017. 
Výročná správa je zverejnená na olympic.sk.

Gábor Asványi predložil aj návrh roz-
počtu SOV na rok 2018, ktorý počíta s cel-
kovými príjmami 
vo výške takmer 
3,7 milióna eur. 
Náklady sú kal-
kulované v  rov-
nakej výške.

P r e z i d e n t 
Konfederácie 
športových zvä-
zov SR Marián 
Kukumberg (na 
snímke) bol zvo-
lený za čestného 
člena SOV. I

M V programe 54. VZ SOV bolo odovzdanie 
množstva vyznamenaní SOV – ZLATÝ OD-
ZNAK SOV (za výnimočný prínos pre olym-
pijské hnutie a šport): Marián Kukumberg, 
STRIEBORNÝ ODZNAK SOV (za výrazný prínos 
pre olympijské hnutie a šport): Ivan Kováč, 
Bronzový odznak SOV (za dlhodobú prácu 
a  prínos pre rozvoj olympijského hnutia 
a  športu): Branislav Antala, Ladislav Asvá-
nyi, Eduard Čordáš, Eva Glesková–Lehocká, 
Ján Godál, Anton Hamran, Vladimír Hnáth, 
Eva Charfreitagová, Tomáš Kampmiller, 
Oľga Kyselovičová, Jan Liška, Ján Longa, 
Miroslav Luberda, Vladimír Mihočko, Du-
šan Moravčík, Ján Novotný, Imrich Ozorák, 
Daniel Pauko, Jozef Tománek, Dušan Ťažký, 
Ján Valach, PLAKETA SOV (za významný 

príspevok k rozvoju olympizmu a športu): 
Ladislav Noskovič, Branislav Prieložný, Ján 
Pečo, Pavol Tolnay, Milan Lajčiak, MEDAILA 
SOV (pre úspešného účastníka OH): Pavol 
Blažek, ČESTNÉ UZNANIE SOV (za dlhodobú 
aktivitu pri šírení olympizmu): Ivan Čillík, 
Božena Gerhátová, Rafael Horváth, Miroslav 
Jakubík, Organizačný výbor cyklistických 
pretekov Okolo Slovenska.

M VÝROČNÉ OCENENIA SOV ZA ROK 2017 – TRO-
FEJ SOV (za prínos v  propagácii olympij-
ského hnutia a prehlbovaní jeho vplyvu na 
šport, kultúru, výchovu a spoločnosť): Ivan 
Čierny, CENA ONDREJA NEPELU (pre špor-
tovca do 23 rokov, u  ktorého sa výrazne 
prejavila športová perspektíva): Ján Volko, 

CENA BOHUMILA GOLIANA (za najhod-
notnejší kolektívny výkon roka): futbalový 
tím Slovenska do 21 rokov, CENA PAVLA 
SCHMIDTA (za najhodnotnejší individuálny 
výkon roka): Peter Sagan, CENA PAVLA 
DEMITRU (za mimoriadny pozitívny prínos 
k reprezentácii SR v spojení s vynikajúcimi 
výkonmi): Ján Ďurica, CENA JÁNA ZACHARU 
(pre trénera mládeže): Gejza Vass, CENA MI-
ROSLAVA PROCHÁZKU (za celoživotnú pro-
pagáciu športu a olympizmu prostriedkami 
literatúry a  publicistiky): Jozef Hrušovský, 
CENA VINCENTA LAFKA – OLYMPIJSKÝ KLUB 
ROKA: Olympijský klub Michalovce.

M DIPLOM MOV ŽENA A ŠPORT (výročné oce-
nenie MOV): Jana Labudová.

VYZNAMENANIA A VÝROČNÉ OCENENIA

CENU MIRA PROCHÁZKU ZNÁMEMU ŠPORTOVÉMU KARIKATURISTOVI JOZEFOVI 
HRUŠOVSKÉMU ODOVZDALA NÁRODNÁ UMELKYŇA MÁRIA KRÁĽOVIČOVÁ, MANŽELKA 
NEBOHÉHO MIRA PROCHÁZKU.
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SLOVAK OLYMPIC TEAM GOLF CHALLENGE PO ŠTVRTÝ RAZ

SOV v  spolupráci s  Nadáciou Partners 
v máji usporiadal pre športovcov celo-
denný seminár o finančnej gramotnosti. 

Jeho tému aj cieľovú skupinu schválila ko-
misia športovcov SOV. Lektori predovšet-
kým z  Nadácie Partners, ale aj zo SOV, 
rozobrali témy ako Finančný trh, Genero-
vanie príjmu, Zákon o športe a Sponzoring. 
K  viacerým témam účastníci hojne disku-
tovali, napríklad o  nových skutočnostiach 
spojených s uplatňovaním Zákona o športe 
od 1. januára 2019. Súčasťou seminára boli 
aj interaktívne workshopy o získavaní spon-
zorov, o spôsobe ich oslovovania aj vlastnej 
prezentácie, o príprave personalizovanej 
ponuky pre potenciálneho sponzora, a pod.

Na seminári  sa zúčastnilo viac než 
tridsať zástupcov športovej obce – funkcio-
nárov, trénerov a predovšetkým športovcov. 
Medzi nimi aj dvojnásobná strieborná olym-
pijská medailistka v streľbe Zuzana Rehák 
Štefečeková, ďalší viacnásobní olympionici 
– atlét Libor Charfreitag, bežkyňa na lyžiach 
Alena Procházková, zjazdárka Jana Gantne-
rová, sánkar Jozef Ninis, či stolná tenistka 
Eva Ódorová, ale napríklad aj mladý kraso-
korčuliar Marco Klepoch, ktorý patril medzi 
najaktívnejších účastníkov. I

Medzinárodné dvojdňové odborné ko-
lokvium s  témou „Šport a  olympijské 
hnutie v múzejnej dokumentácii“, ktoré 

v máji v Bratislave s účasťou vyše 50 delegá-
tov zo 6 krajín usporiadal SOV – Slovenské 
olympijské a športové múzeum (SOŠM), malo 
slávnostnú ouvertúru. Bývalý legendárny ho-
kejista a neskôr tréner Jozef Golonka odovzdal 
do zbierok SOV – SOŠM dve svoje olympijské 
medaily – striebornú zo ZOH 1968 v Grenobli 
a  bronzovú zo ZOH 1964 z  Innsbrucku (na 
fotografii), aj  diplomy, ktoré sa k  nim viažu. 
Cenné artefakty prevzali prezident SOV Anton 
Siekel a riaditeľka SOV Zdenka Letenayová.

„Keď ma oslovili, či som ochotný dať me-
daily a diplomy do múzea, neváhal som ani 
chvíľu. Medaily nepatria len mne, ale aj mojim 

fanúšikom. A  preto majú právo vidieť ich aj 
oni. V  múzeu sú prospešnejšie ako u  mňa 
doma a verím, že naše olympijské a športové 
múzeum bude mať onedlho vlastné výstavné 
priestory, aké si zaslúži a aké sú bežné v za-
hraničí,“  uviedol Jozef Golonka v  krátkom 
preslove.

Mimoriadne cenná je predovšetkým jeho 
strieborná medaila zo ZOH 1968, pretože 
na Slovensku je jediná – rovnaký cenný kov 
brankára Vlada Dzurillu skončil po jeho smrti 
v  zahraničí. Navyše Golonka bol v  Grenobli 
kapitánom tímu. Jeho bronz z  Innsbrucku 
1964 pribudol v  zbierkach múzea k  rovna-
kým medailám jeho dávnych a medzičasom 
zosnulých spoluhráčov Františka Gregora 
a Jaroslava Waltera. I

SOV v  spolupráci so Slovenskou 
olympijskou marketingovou (SOM), 
a.s. každoročne organizuje spolo-

čensko-športové podujatie pre svojich 
partnerov a  priateľov, ktorí podporujú 
šport a  olympijské hnutie. Medzi známe 
tváre, ktoré v Sedin Golf Resort predviedli 
svoje golfové zručnosti patrili aj herec Pe-
ter Sklár, šéf športu v RTVS Matej Hajko, 
olympijský medailista Jozef Gönci, či ďalší 
olympionici Peter Jurko a Marek Matiaško. 
Medzinárodný lesk podujatiu dodala účasť 
zástupcov Českého olympijského výboru, 
ktorí absolvovali aj večeru s predstaviteľ-
mi SOV. Bol medzi nimi aj dvojnásobný 
olympijský víťaz v  rýchlostnej kanoistike, 

športový riaditeľ ČOV Martin Doktor (na 
fotografii). 

Hralo sa na majstrovskom 18-jamkovom 
ihrisku štýlom Texas Scramble dvojíc. Aj 
tento rok sa turnaj niesol vo veľmi uvoľ-
nenej priateľskej atmosfére. Počasie bolo 
horúce a hráči sa príjemne trápili s jamka-
mi takmer šesť hodín. Najúspešnejšia bola 
napokon dvojica Dušan Keketi, Marek Pajtáš, 
ktorí o  dva údery zdolali minuloročných 
víťazov – Ľuboša a Juraja Jancekovcov. Svoju 
skvelú mušku, tentokrát bez pušky, pripo-
menul Jozef Gönci, ktorý spolu s Vladimírom 
Veselkom obsadil tretie miesto.

Štvrtý ročník turnaj dostal samé pozi-
tívne hodnotenia. I

GOLONKOVE OLYMPIJSKÉ MEDAILY V MÚZEU PRE ŠPORTOVCOV 
O FINANČNEJ 
GRAMOTNOSTI
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SÚŤAŽE SOV K ZOH NAJMÄ PRE MLÁDEŽ

Hlavnou témou výtvarnej súťaže SOV 
o  olypizme k  ZOH v  Pjongčangu bola 
myšlienka „Olympijský oheň v nás“. Mla-

dí výtvarníci mohli svojimi dielami v  súťaži 
vyjadriť podporu slovenským športovcom, 
členom Slovenského olympijského tímu na 
ZOH v  Pjongčangu. Do súťaže sa zapojilo 
spolu 192 základných a stredných škôl, odkiaľ 
na SOV zaslali rekordných 1770 prác – v I. ka-
tegórii do 10 rokov 918 výkresov, v II. od 10 do 
15 rokov 764 a v kategórii detí starších ako 15 
rokov spolu 88 výkresov. SOV z ocenených 
prác pripravil mozaiku, ktorá zdobila spoločné 
priestory našej výpravy v oboch olympijských 
dedinách v Pjongčangu aj v Kangungu.

VÝSLEDKY VÝTVARNEJ SÚŤAŽE - I. KATEGÓRIA 
(DO 10 ROKOV): 1. Veronika Jarošíková, Horný 
Vadičov (8 rokov) a Liliana Pavurová, Košice 
(7), 2. Jana Halušková, Michalovce (9) a Vivien 
Brezinová, Hrabušice (9), 3. Sara Grosz, Nové 
Zámky (7), Táňa Janhoná, Ilava (7) a Tobias 
Janeček, Ilava (7), špeciálna cena Michaela 
Vinczeová, Bratislava (4) a  Nelka Miklošo-
vičová, Pezinok (3), II. KATEGÓRIA (OD 10 DO 15 
ROKOV): 1. Anna Kristína Dubeňová, Bratislava 
(13), 2. miesto: Dominik Herczegh, Michalov-

ce (1), 3. miesto: Matej Pagáč, Mikušovce (10), 
špeciálna cena: Svetlana Šarköziová, Levice, 
III. KATEGÓRIA (NAD 15 ROKOV): 1. Nikola Valová, 
Trenčín (18 rokov – jej maľba je na fotografii) 
a Patrik Ďurej, Banská Bystrica (18), 2. miesto: 
Martin Ondrejka, Banská Bystrica (17) a Mi-
chal Kozelský, Banská Bystrica (18), 3. Vero-
nika Verešová, Banská Bystrica (17) a Enikő 
Pappová, Košice (17), špeciálna cena: Denisa 
Lakatošová, Prakovce.

I  I  I

K  ZOH v  Pjongčangu sa zameriavala aj 
literárna súťaž SOV s  názvom Olympijské 
pohľadnice slovenským športovcom. Bola 
určená nielen pre školákov, ale aj pre širokú 
verejnosť. SOV dal vytlačiť dovedna 22-tisíc 
pohľadníc, ktoré distribuoval predovšetkým 
prostredníctvom regionálnych olympijských 
klubov. Ich prostredníctvom mohli fanúšiko-
via až do začiatku februára poslať pozdravy 
tým našim športovcom, ktorým na olympiáde 
najviac držali palce. Dosť veľa ľudí – medzi 
nimi aj viacerí v dôchodcovskom veku – však 
poslalo na SOV svoje pozdravy našim olym-
pionikom aj v listoch, či na iných „nosičoch“.

SOV distribuoval desať verzií pohľadníc 
s  fotografiami našich aktuálnych zimných 
olympionikov, najmä tých s dlhodobo najvyš-
šou výkonnosťou. Ocenené práce – najvtip-
nejšie, či najviac motivujúce a povzbudzujúce 
odkazy – vyberali priamo v Pjongčangu sa-
motní olympionici. 

Ocenení boli: Peter Danko (Bratislava), 
Kika Kravárová (Žiar nad Hronom), Paula 
Čongvová (Vysoké Tatry), Tamarka Prágerová 
(Marianka), Karolínka Jenčová (Rožňava), 
Viktória Boleloucká (Košice), Erika Žillová 
(Košice), Veronika Valúchová (Trakovice), Mi-
roslava Hanesová (Hriňová), Jakub Čenčarík 
(Michalovce), Peťko Drozd (Kežmarok), 
Tomáš Uhlíř (Hnilica), žiaci 3. triedy ZŠ s MŠ 
Helcmanovce, Timotej Opremčák (Helcma-
novce) Simon Marcinko (Helcmanovce), 
Jozef Majkut (Helcmanovce), Pavel Sakáč 
(Helcmanovce), Oliver Gladiš (Helcmanovce), 
Desana Špitzová (Helcmanovce), Miriam Iza-
bel Kotrecová (Nové Zámky), Tibor Švagerko 
(Dolná Trnávka), Lilien Geczyová (Prievidza), 
Eduard Čipkala (Batizovce), Radovan Nagy 
(Svit), Sonka Potočárová (Oščadnica), Karo-
línka Popovičová (Košice), Elise Mária Abelo-
vá (Piešťany), Stela Trusková (Košice).

Samozrejme, veľa pozdravov dostala biat-
lonistka Anastasia Kuzminová (na fotografii). 
„Milá Nasťa, hoc sme deti, vždy sme s tebou, 
veríme ti. V Kórei ti, drahá Nasťa, prajem zdra-
vie, veľa šťastia. Nech pre teba bude hračkou, 
vyhrať šprint aj so stíhačkou. My to vieme, ty 
máš na to, prines nám sem domov zlato! Aby 
ti to bolo známe, tu ťa všetci radi máme!,“ na-
písala jej napríklad 14-ročná Paula Čongvová 
z Dolného Smokovca.

Viac informácií na www.olympic.sk.

TEXT: ĽUBOMÍR SOUČEK  FOTO: JÁN SÚKUP
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K ZOH VYŠLA „ZJAZDÁRSKA“ POŠTOVÁ ZNÁMKA

VÝSTAVA SOV-SOŠM O SÁNKOVANÍ V KREMNICI

L imitovanú edíciu poštovej známky 
pri príležitosti zimných olympijských 
hier v  Pjongčangu predstavila Slo-

venská pošta 19. januára v  hoteli Pošta 
v Jasnej. Známka s motívom lyžiarky-zjaz-
dárky vyšla v náklade 200 000 kusov. Jej 
„krstnou mamou“ sa stala trojnásobná 
biatlonová olympionička z  liptovského 
regiónu Marcela Pavkovčeková, na akcii 
sa zúčastnili aj zástupcovia Olympijské-
ho klubu Liptova. Pri tejto príležitosti 
vyšla aj obálka prvého dňa vydania 
s emisiou príležitostnej poštovej známky 
a pečiatkou domicilu. Na poštovej obálke 
je stvárnený biatlon a motívom pečiatky 
sú piktogramy rôznych olympijských 
športov. I

SOV – Slovenské olympijské a športové 
múzeum (SOŠM) pripravilo v priesto-
roch Stálej expozície dejín lyžovania 

na Slovensku umiestnenej v  Bellovom 
dome na Štefánikovom námestí v Krem-
nici výstavu „Sánkovanie“. Prvá výstava 
z  cyklu Športy na olympijských hrách, 
v  ktorom SOŠM postupne predstaví his-
tóriu jednotlivých olympijských športov 
a  ich vývoj na Slovensku, bola sprístup-

nená od 15. decembra až do konca apríla 
tohto roku.

Výstava „Sánkovanie“ priblížila vývoj 
sánkovania na Slovensku aj v zahraničí, jeho 
začiatky na ZOH a účasť slovenských sánka-
rov na nich. Časť výstavy bola venovaná päť-
násobnej olympioničke Márii Jasenčákovej, 
najväčšej pretekárskej osobnosti v  histórii 
slovenského sánkovania, ktorá vlani v  ok-
tóbri oslávila šesťdesiatku. I

TEXT: ĽUBOMÍR SOUČEK  FOTO: JÁN SÚKUP

P očas ZOH v  Pjongčangu vypršal 
mandát doterajších členov komisie 
športovcov SOV zvolených z  radov 

zimných olympionikov a športovci v slo-
venskej výpravy na ZOH 2018 si zvolili 
troch nových zástupcov, ktorých navrhli 
olympijské zväzy zimných športov. No-
vými členmi komisie za zimné športy sa 
stali biatlonista Pavol Hurajt, zjazdárka 
Jana Gantnerová a  sánkar Jakub Šimoňák. 
Pridali sa tak k pätici zastupujúcej až do 
skončenia OH 2020 v  Tokiu letné špor-
ty – k  atlétovi Matejovi Tóthovi (zároveň 
predseda komisie), triatlonistovi Richar-
dovi Vargovi, plavcovi Richardovi Nagyovi, 
strelkyni Zuzane Rehák Štefečekovej a  ku 
kajakárke na hladkej vode Martine Kohlo-
vej. Ex officio členmi KŠ SOV sú z  titulu 
svojho členstva v  komisii športovcov 
MOV, resp. EOV strelkyňa Danka Barte-
ková a biatlonistka Janka Daubnerová. Za 
podpredsedníčku komisie bola v  apríli 
zvolená Martina Kohlová a  nominantom 
komisie v dozornej rade SOV sa v apríli 
stal Jakub Šimoňák. I

B edmintonistka z Prešova Mia Tarca-
lová, ktorá je členkou Juniorského 
olympijského tímu (JOT), sa stala 

víťazkou súťaže SOV o  zájazd na ZOH 
2018. O  víťazovi rozhodla verejnosť pro-
stredníctvom internetového hlasovania 
vlani v  novembri. Mia Tarcalová získala 
od verejnosti spomedzi 21 členov JOT 
najviac hlasov – až 17 118 z  celkového 
počtu 41 732. „Teší nás najmä mimoriad-
ny záujem verejnosti, ktorá sa rozhodla 
využiť svoje právo a  hlasovať. Víťazke 
v mene SOV gratulujem a želám krásne 
zážitky na zimnej olympiáde,“ povedal 
prezident SOV Anton Siekel. I

SOV dosiahol vlani 24. novembra vý-
znamný diplomatický úspech. Na 46. 
valnom zhromaždení Európskych 

olympijských výborov (EOV) v Záhrebe 
zvolili generálneho sekretára SOV Jozefa 
Libu na štyri roky do exekutívy EOV. Z 22 
kandidátov zvolili delegáti z 50 národných 
olympijských výborov Európy tucet nových 
členov exekutívy EOV, Jozef Liba získal 
šiesty najväčší počet hlasov. V riadiacom 
orgáne európskeho olympijského hnutia 
nadväzuje na prechádzajúce pôsobenie 
v súčasnosti už čestného prezidenta SOV 
Františka Chmelára, ktorého štvorročný 
mandát vypršal práve v Záhrebe. I

JOZEF LIBA 
V EXEKUTÍVE EOV

NOVÍ TRAJA 
ČLENOVIA KOMISIE 
ŠPORTOVCOV SOV

Z JOT VYHRALA ZÁJAZD 
NA ZOH MIA TARCALOVÁ
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OLYMPIJSKÁ ROADSHOW

SOV pripravil k  ZOH v  Pjongčangu 
takzvanú Roadshow Slovenského 
olympijského tímu (SOT), prostred-

níctvom ktorej slovenskú verejnosť ešte 
viac zaangažoval do olympijského diania. 
Odštartovala v deň skladania sľubu našej 
olympijskej výpravy - v utorok 30. januára 
v  priestoroch historickej budovy Národ-
nej rady SR. Hneď po slávnostnom sľube 
našej olympijskej i paralympijskej výpravy 
tam prezident republiky Andrej Kiska 
zapálil slovenskú olympijskú pochodeň. 
Tá vzplanula v plastike od Gordany Turuk, 
zdobenej 33 plieškami s vyrytými menami 
športovcov, ktorí sa postarali o  zisk 33 
našich olympijských medailí v ére štátnej 
samostatnosti.

Popoludní mohli našu olympijskú po-
chodeň vidieť návštevníci bratislavskej 
Eurovey, kde sa odohrala aj autogramiáda 
SOT. Záujemcovia sa tam mohli zapojiť do 
rozmanitých športových aktivít s využitím 
simulátorov virtuálnej reality a  trenažé-
rov na cyklistiku, biatlon či vodný slalom. 
Mohli navštíviť aj Zónu zdravia, ktorú 
pripravil Hlavný partner SOV – zdravotná 
poisťovňa Dôvera. A v ponuke bola aj uni-
kátna výstava, predstavujúca účinkovanie 
našich olympijských výprav za 25 rokov 
existencie SOV a predovšetkým 26 našich 
olympijských medailistov z  tohto obdobia 
– aj s  videami z  ich medailových vzletov. 
Výstava predstavila aj našich medailistov 
zo ZOH v ére Československa, i našich naj-

sledovanejších športovcov v  Pjongčangu 
a ich súťažný program na ZOH 2018.

Z Bratislavy potom až do dňa otvorenia 
ZOH putovala olympijská pochodeň v rám-
ci Roadshow SOT cez viacero slovenských 
miest. Postupne ju videli v  Trnave, Nitre, 
Banskej Bystrici, Liptovskom Mikuláši, Ži-
line, Martine, Košiciach, Poprade a napo-
kon v Demänovskej doline-Jasnej, kde sa 
zdržala až dva dni. SOV totiž v spolupráci 
s Tatry Mountain Resorts (TMR) v našom 
„naj“ zjazdárskom stredisku pripravil Arénu 
Slovenského olympijského tímu. V  nej sa 
návštevníci 9. a 10. februára mohli preniesť 
aj priamo do Pjongčangu a na diaľku držať 
palce našim olympionikom. Pozreli si aj 
módnu prehliadkou a  expozíciu fotografií 
oblečenia dovtedajších slovenských vý-
prav na ZOH.

Na každom mieste boli prítomní niekoľkí 
olympionici a ďalší poprední športovci. Do 
Roadshow SOT sa osobne zapojili aj naši 
olympijskí víťazi, vodní slalomári Michal 
Martikán a  Ladislav Škantár, i  atlét Matej 
Tóth. Všade bol súčasťou Roadshow SOT 
zaujímavý sprievodný program, ktorého 
cieľom bolo priblížiť olympijskú atmosféru 
všetkým fanúšikom športu.

„Sme presvedčení, že úlohou SOV je 
okrem iného dostať olympizmus bližšie 
k  ľuďom a  športovým fanúšikom. Road-
show SOT je jedinečná príležitosť, ako zažiť 
aspoň sprostredkovane olympijskú atmo-
sféru naživo,“ povedal na margo projektu 
prezident SOV Anton Siekel. I

HNEĎ PO SĽUBE NAŠICH VÝPRAV ZIMNÝCH OLYMPIONIKOV AJ PARALYMPIONIKOV SLOVENSKÚ 
OLYMPIJSKÚ POCHODEŇ ZAPÁLIL PREZIDENT SR ANDREJ KISKA.

OLYMPIJSKÝ VÍŤAZ LADISLAV ŠKANTÁR V KANOE 
„NA SUCHU“ A VO VIRTUÁLNEJ REALITE. SÚČASŤOU ROADSHOW SOT BOLA AJ VÝSTAVA S VIDEAMI OLYMPIJSKÝCH ÚSPECHOV SLOVÁKOV.
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ŠATAN S HLAVNOU CENOU FAIR PLAY

SÚŤAŽ O NAJLEPŠÍ PROJEKT „ŠPORT JE NÁDEJ“

Na decembrovej slávnosti v bratislavskom 
hoteli NH Gate One boli odovzdané 
ocenenia Klubu fair play SOV za rok 2017. 

Najvyššie ocenenie – Cenu Jána Popluhára, 
ktorá je zároveň výročným ocenením SOV, si 
prevzal legendárny hokejista a v súčasnosti 
generálny manažér slovenskej hokejovej 
reprezentácie Miroslav Šatan (na fotografii). 
Odovzdali mu ho spoločne predsedníčka 
KFP SOV Katarína Ráczová, prezident SOV 
Anton Siekel a  čestný hosť slávnosti, pred-
sedníčka Českého klubu fair a bývalá skvelá 
bežkyňa na lyžiach Květa Pecková-Jeriová.

„Nevnímam to ako športovú trofej, skôr 
ako spoločenské ocenenie kariéry a dlhých 
rokov, počas ktorých som pôsobil v sloven-

skej reprezentácii. Počas kariéry som sa 
nestretol so situáciou, v ktorej som v návale 
emócií konal proti fair play. Nie je totiž pri-
rodzené vyhrať niečo nepoctivo, človek by 
z toho nemal radosť,“ povedal po zisku oce-
nenia Šatan. 

Medzi ocenenými boli aj veľmi známi 
futbalisti, majster Európy 1976 Ján Švehlík 
a  dlhoročný reprezentant SR Marek Mintál 
(na slávnosti nebol prítomný, zastúpil ho 
jeho manažér Juraj Vengloš), prezidentka 
Špeciálnych olympiád Slovensko Eva Lysi-
čanová, pedagóg Štefan Domonkos, tréneri 
Mária Kotríková, Dušan Ondruš, fotograf 
Viktor Zamborský a mladý maratónec Marek 
Hladík, ktorého pomoc kenskej vytrvalkyni 

Recho Kosgeiovej na vlaňajšom Varšavskom 
maratóne bola v roku 2018 ocenená aj Dip-
lomom Medzinárodného výboru fair play 
(CIFP). Prevezme si ho v septembri na sláv-
nosti CIFP v Baku. Držitelia všetkých ocenení 
sú na spoločnej fotografii.

Ocenenia KFP SOV za rok 2017 získali: 
za dlhodobé vystupovanie v duchu fair play 
– CENA JÁNA POPLUHÁRA: Miroslav Šatan, CENA 
KFP SOV: Štefan Domonkos, Mária Kotríková, 
Ján Švehlík, DIPLOM KFP SOV: Marek Mintál, 
ZA  AKTÍVNE ŠÍRENIE A  PROPAGÁCIU MYŠLIENOK 
FAIR PLAY – CENA KFP SOV: Eva Lysičanová, 
DIPLOM KFP SOV: Viktor Zamborský, Dušan On-
druš, ZA PRÍKLADNÝ ČIN V DUCHU FAIR PLAY – CENA 
KFP SOV: Marek Hladík. I

K lub fair play SOV v marci vypísal súťaž 
„Šport je nádej“. Jej ciele sú: transfor-
movať význam pozitívnych a čestných 

postojov nielen pri úspechu v  športe, ale 
aj pre harmóniu, toleranciu a spravodlivosť 
v spoločnosti; podporiť a pomáhať rozvíjať 
projekty, ktoré zvýrazňujú sociálnu a  vý-
chovnú funkciu športu; vo väčšej miere 
zapojiť bývalé a/alebo súčasné osobnosti 
športového života Slovenskej republiky do 
sociálnej oblasti života, aby svojím príkla-
dom inšpirovali, motivovali iných v záujme 
dosiahnutia pozitívnych zmien. 

Návrhy na ocenenia KFP SOV „Šport je 
nádej“ môžu posielať fyzické aj právnické 

osoby vyplnením a  následným zaslaním 
formulára, ktorý je zverejnený na webovej 
stránke www.milujemsport.olympic.sk. Kaž-
dá fyzická alebo právnická osoba môže 
podať aj viacero návrhov. Víťazný projekt 
dostane finančnú prémiu 1000 eur, ktorú 
bude môcť použiť len na projekt odoslaný 
do súťaže. KFP SOV si vyhradzuje právo 
podľa možnosti oceniť materiálnou pomo-
cou aj ďalšie projekty.

Ocenenie môže dostať organizátor 
projektu, ktorého zámerom a  cieľom je 
pomocou športovcov a/alebo prostredníc-
tvom športových aktivít: zvýšiť zapájanie 
znevýhodnených skupín do športového 

hnutia; napomôcť vzájomnému dialógu 
a  podporovať vzájomnú solidaritu medzi 
rôznymi skupinami spoločnosti (etnickými, 
náboženskými); bojovať proti dopingu; 
bojovať proti všetkým druhom násilia 
a rasizmu, neznášanlivosti a diskriminácie; 
podporovať sociálne začlenenie a rovnaké 
príležitosti v  športe; prispievať k  podpore 
ochrany a  obnovy životného prostredia 
a k zlepšeniu jeho kvality.

Návrhy možno podávať až do 30. sep-
tembra 2018 na adresu: Slovenský olym-
pijský výbor, Silvia Remiašová, Kukučínova 
26, 838 08 Bratislava, alebo mailom na 
remiasova@olympic.sk I
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OFS 2017: NAJÚSPEŠNEJŠÍ NITRIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ

KRST KRONIKY ŠPORTU 2013 – 2017

Olympijské festivaly Slovenska (OFS) sú 
už desaťročie najrozsiahlejším dlhodo-
bým projektom Slovenského olympij-

ského výboru. Jeho prostredníctvom sa SOV 
darí zapojiť stovky materských, základných 
a stredných škôl do športových a ďalších ak-
tivít v olympijskom duchu. SOV pri realizácii 
tohto projektu úzko spolupracuje s Minister-
stvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, 
so Združením miest a obcí Slovenska, aj so 
združením samosprávnych krajov SK8. 

V  kalendárnom roku 2017 zapojilo 
sa do festivalov spolu 358 materských, 
základných a  stredných škôl s  celkovým 
počtom 27 918 detí a žiakov. Najlepšie školy 
v  jednotlivých krajoch, ako aj najaktívnejší 
organizátori festivalov už prostredníctvom 
krajských štábov boli ocenení diplomami 
a plaketami SOV. Olympijské festivaly Slo-
venska sú však súťažou krajov. Ich poradie 
vzišlo zo súčtu umiestení v  samostatne 
hodnotených kategóriách materských, zák-
ladných aj stredných škôl.

Pohár prezidenta SOV získal Nitriansky 
samosprávny kraj, druhý skončil Bansko-

bystrický a  tretí Trenčiansky samosprávny 
kraj. Zástupcovia krajov si ocenenia prevzali 
slávnosti začiatkom decembra v  Bratislave. 
Ocenenia najúspešnejším krajom v  rámci 
OFS 2017 odovzdali Anton Siekel a Anton Ja-
vorka. Ocenenia prevzali za tretí Trenčiansky 
SK Ľubica Kukučková, za druhý Banskobys-

trický SK Imrich Kováč a za víťazný Nitriansky 
SK Vladimír Gubiš (všetci piati na fotografii 
Jána Súkupa).

Najlepším vyhodnoteným školám odo-
vzdali vecné ceny (predovšetkým športový 
materiál) predstavitelia SOV postupne pria-
mo na školách. I

Do rúk športových priaznivcov sa v tomto 
roku dostala publikácia Kronika športu 
2013 - 2017. Slávnostne ju do života uviedli 

do života atléti Ján Volko a Iveta Putalová, kto-
rí na krste poklepali po jej obale štafetovými 
kolíkmi. Symbolicky tak ďalej odovzdali štafe-
tu, nová publikácia totiž nadväzuje na tradíciu, 
ktorá sa začala pred dvadsiatimi rokmi, keď 
vyšla Kronika športu 1993 - 97.

Po vyjdení päťročenky v  ďalšom období 
(za roky 1998 – 2010) vychádzala Kronika 
športu už každoročne. Projekt sa vždy realizo-
val v spolupráci vydavateľstva Šport Press, na 
ktorého pôde sa publikácia rodila, s minister-
stvom školstva a s Konfederáciou športových 
zväzov SR. Potom sa však projekt unikátneho 

knižného radu, oceneného už dávno značkou 
Slovak Gold, teda najvyššou visačkou kvality, 
ocitol v existenčných problémoch. Ešte vyšla 
dvojročenka Kronika športu 2011 – 2012, ale 
potom sa niekoľko rokov športoví nadšenci 
ďalšej kroniky dlhšie nedočkali. Až teraz, po 
päťročnej prestávke.

Kronika športu 2013 - 2017 vyšla v ná-
klade 1100 výtlačkov v spolupráci Minister-
stva školstva, vedy, výskumu a športu SR, 
vydavateľstva Šport Press, Konfederácie 

športových zväzov SR a Národného špor-
tového centra. Zostavili ju Peter Pašuth 
a Roman Riša z denníka Šport v spolupráci 
so Zdenkom Krížom z KŠZ SR. Päťročenka 
na 354 stranách formátu A4 sumarizuje 
kľúčové súťažné športové dianie na Slo-
vensku aj v  zahraničí za roky 2013 - 2017. 
Je nepredajná a  distribuuje sa v  rámci 
športovej obce.

Oficiálnu prezentáciu publikácie za-
bezpečil SOV. I

V pondelok 13. novembra 2017 prvý 
raz vyšiel novinový magazín Slo-
venského olympijského výboru 

(SOV) v denníku Hospodárske noviny 
(HN). Plnofarebný magazín s názvom 
Sme jeden tím vyšiel na štyroch novi-
nových stranách svetového formátu.

Na základe dohody s vydavateľ-
stvom Mafra Slovakia magazín SOV 

Sme jeden tím v Hospodárskych 
novinách vychádza každý mesiac – 
počnúc decembrom vždy prvý pon-
delok v mesiaci. V prípade, že tento 
deň vychádza na štátny sviatok, vyj-
denie sa presúva na ďalší pondelok. 
Na tvorbe obsahu magazínu sa po-
dieľajú mediálne oddelenie SOV aj 
redakcia HN. I

V HN VYCHÁDZA MAGAZÍN SOV SME JEDEN TÍM
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NADÁCIA SOV PRE MLÁDEŽ, SENIOROV 
I PRE KOHOKOĽVEK

Nadácia SOV realizuje viacero projektov, 
z  ktorých profituje jednak športovo 
talentovaná mládež, jednak športové 

osobnosti v seniorskom veku a prostredníc-
tvom tradičného projektu Olympijská kvapka 
krvi to môže byť ktokoľvek.

OLYMPIJSKÁ KVAPKA KRVI s mottom „Daruj 
krv s  olympionikom a  zachráň život!“ sa 
vlani realizovala v priebehu júla a septembra 
v štyroch mestách – v Malackách, Šamoríne, 
Banskej Bystrici a v Košiciach. Z radov olym-
pionikov tento ušľachtilý projekt aktívnou 
účasťou podporili Jana Dukátová, Jakub Gri-
gar, Martina Kohlová, Juraj Tarr, Tibor Linka, 
Andrej Martin, Matej Tóth, Martina Hrašnová, 
Juraj Minčík, Michal Handzuš, Zuzana Žirková 
aj Katarína Ráczová, študenti športového 
gymnázia v Košiciach, či primátor Košíc Ri-
chard Raši. Pridali sa k nim ďalší odvážlivci. 
Dovedna viac než sto ľudí darovalo spolu viac 
než päťdesiat litrov najcennejšej tekutiny. Na 

realizácii Olympijskej kvapky krvi s  jednotli-
vých mestách spolupracovali miestni organi-
zátori. Ďakovné diplomy Nadácie SOV si na 
decembrovej slávnosti v bratislavskom hoteli 
NH Gate One prevzali riaditeľka Športového 
gymnázium Košice Taťjana Švecová, riaditeľ 
Vojenského športového centra Dukla Banská 
Bystrica Roman Benčík i  Jozef Fürdös a  Mária 
Domsitzová z miestneho spolku ČK Šamorín. 
Na fotografii z  Banskej Bystrice pri odbere 
práve ocenený Roman Benčík.

V rámci projektu Nadácie SOV OLYMPIJSKÉ 
SRDCE PRE SENIOROV si tradične v  predvia-
nočnom čase prevzali poukazy na liečebné 
pobyty v Kúpeľoch Dudince viacerí bývalí po-
prední reprezentanti Česko-Slovenska či Slo-
venska a ďalšie športové osobnosti: z  radov 
olympionikov atléti Jozefína Čerchlanová (OH 
1976) a Peter Tichý (OH 1996/2000), basketba-
listka Ľudmila Gajdošová-Králiková (OH 1976), 
zjazdárka Janka Gantnerová-Šoltýsová (ZOH 
1976/80/84), hádzanárky Jana Kuťková (OH 
1980) a  Janka Stašová (OH 1988), volejbalista 
Štefan Pipa (OH 1972/76) a šermiarka Katarína 
Ráczová (OH 1972/76/80), z ďalších osobností 
známy basketbalista, čs. reprezentant Marian 
Kotleba, atlét a rozhlasový reportér Ivan Kováč 
a popredný hádzanársky tréner Tomáš Kuťka. 
Na fotografii seniori s  poukazmi do kúpeľov 
v spoločnosti predsedu a členov správnej rady 
Nadácie SOV Dušana Guľáša, Ľubora Halan-
du, Kristíny Czuczovej a Jaroslava Rybanského.

Nadácia SOV na decembrovej slávnosti 
zároveň predstavila dva mladé športové 

talenty, ktoré uspeli v nadačnom grantovom 
projekte UKÁŽ SA! – horolezkyňu Vandu Michal-
kovú a atléta Daniela Kováča. V januári potom 
Nadácia SOV oznámila, že prerozdelí ďalších 
8-tisíc eur (po 500 eur na hlavu) týmto 16 
mladým talentovaným športovcom (všetci 
sú na spoločnej koláži): Marco Havran (beh na 
lyžiach), Marko Piliar, Simon Fukas (krasokorču-
ľovanie), Rebeka Jančová (zjazdové lyžovanie), 
Peter Kuric (športové lezenie), Lýdia Drahovská 
(triatlon), Kristína Bruňanská, Pavol Szolár, Enriko 
Duška (karate), Jakub Hudák (taekwondo), Matej 
Nemčovič (gymnastika), Tamara Sochanová, Do-
minika Maníková (cyklistika), Chiara Diky (syn-
chronizové plávanie), Natália Váleková a Amália 
Lépotová (atletika).

Novou aktivitou Nadácie SOV je pod-
porovanie trénerov, ktorí sa pozoruhodným 
spôsobom venujú talentovanej mládeži, 
osobitne zo sociálne znevýhodneného pros-
tredia. Správna rada Nadácie SOV rozhodla 
o tom, že dvoch takýchto trénerov od januára 
2018 podporí na obdobie jedného roka pravi-
delným mesačným príspevkom vo výške 200, 
resp. 150 eur. Symbolické šeky na 2400, resp. 
1800 eur si na decembrovej slávnosti prevzali 
chodecký tréner Peter Mečiar a boxerský tré-
ner Tomáš „Kid“ Kovács. I
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	30-34 zuzulova K2
	35-39 anketa zimne sporty K2
	40-41 oslava K2
	42-47 rozvoj olympionizmu K2
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	114-122 okolo kruhov K2
	123-124 pochodeň K2



