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EDITORIAL

v  septembri sme galavečerom „ esta 
na Olymp“ zavŕšili oslavy štvrťsto-
ročnice Slovenského olympijského 
vyboru. Uzavreli sme jednu veľmi vý-
znamnú a  úspešnú kapitolu histórie 
SOV a začíname písať novú – plnú am-
bicióznych výziev a očakávaní.

Slovenský olympijský výbor dlhodo-
bo a opakovane deklaruje ambíciu stať 
sa strešnou organizáciou slovenského 
športového hnutia a dôstojným repre-
zentantom celej športovej obce.

V súlade s tým sme v polovici októbra 
zorganizovali stretnutie s  členskými 
subjektmi SOV, na ktorom sa zúčastnili 
aj významní predstavitelia štátnych or-
gánov. Mali sme príležitosť prezentovať 
našu víziu utvorenia strešnej organizácie 
slovenského športu na báze SOV. Veľmi 
ma teší vecná a otvorená diskusia, ktorá 
svedčí o záujme našich členov o budúc-
nosť SOV a športu na Slovensku. Môžem 
konštatovať, že z nášho stretnutia vyply-
nulo aj množstvo podnetných názorov 
a všeobecná podpora nášho úsilia.

Na tomto stretnutí sme diskutovali 
aj o  legislatívnych očakávaniach slo-
venského športového hnutia na obdo-
bie rokov 2018 – 2020. ďaleka to nie 
sú len očakávania Slovenského olym-
pijského výboru, ale naozaj celej špor-
tovej obce. Prvý hmatateľný úspech 
sa dostavil už v  októbri  schválenie 
zmeny kompetenčného zákona na par-
lamentnej pôde utvorilo predpoklad na 
zriadenie funkcie štátneho tajomníka 
ministerstva školstva špeciálne pre 
oblasť športu.

alšie kľúčové témy tejto oblasti sú 
zriadenie Fondu na podporu športu, 
spustenie systému športových pou-
kazov, a  výhľadovo utvorenie samo-
statného ústredného orgánu štátnej 
správy pre šport.

Som presvedčený, že SOV ako bu-
dúca strešná organizácia slovenského 
športu so silným mandátom svojich 
členov má všetky predpoklady naplniť 
očakávania, ktoré sa do nás v  tomto 
smere vkladajú.

Všetko nasvedčuje tomu, že proces 
prípravy transformácie SOV sa dostal 
do finále a  . decembra 2018 na . 
valnom zhromaždení SOV plénum pre-

rokuje a  schváli zmenu stanov, ktorá 
rozšíri našu pôsobnosť a umožní nám 
prijať za členov aj ďalšie športové or-
ganizácie na Slovensku.

Od svojho nástupu do funkcie pre-
zidenta SOV som absolvoval množstvo 
rokovaní a  pracovných stretnutí s  ve-
dúcimi pracovníkmi nielen športových 
organizácií na Slovensku i v zahraničí, 
ale aj so zástupcami vlady S , poslan-
cami Národnej rady S  i so zástupcami 
vyšších územných celkov, miest a obcí. 
Dovolím si preto povedať, že mám dob-
re zmapovanú situáciu, v akej sa šport 
nachádza a mám jasnú predstavu o naj-
bližších krokoch, ktoré je nevyhnutné 
uskutočniť, aby sa situácia v  sloven-
skom športe viditeľne zlepšila a aby sa 
nám podarilo „vrátiť šport do hry“.

Všetko, čo prezentujeme ako naše 
úlohy na najbližšie obdobie, sú aj keď 
veľmi dôležité, ale stále len čiastkové 
ciele. Nezabúdajme, že tým hlavným 
cieľom je celkové zlepšenie postavenia 
športu v spoločnosti, zlepšenie prístupu 
hlavne detí k športu, zlepšenie materiál-
nej základne na výkon športových a te-
lovýchovných aktivít, zvýšenie členskej 
základne športovcov, trénerov i  funk
cionárov, aj telesnej zdatnosti populácie.

Ak sa nám toto spoločne podarí 
postupne dosahovať, budeme mať 
viac športujúcich ľudí, zdravšiu po-
puláciu, aj kvalitnejšiu a  početnejšiu 
špičku v podobe reprezentantov, ktorí 
šíria dobré meno Slovenska v zahraničí 
a nap ňajú nás hrdosťou. 

Na naplnenie týchto cieľov je ne-
vyhnutne potrebná podpora všetkých 
subjektov v  športovom hnuti a  dodr-
žiavanie pravidiel tak, aby sa medzi 
nami vybudovala vzájomná dôvera, 
úcta a rešpekt. O to všetko sa aj s vašou 
podporou budeme v  nadchádzajúcom 
obdobi snažiť.

VÁŽENÍ ŠPORTOVÍ 
PRIATELIA,
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ANTON SIEKEL
prezident Slovenského 
olympijského výboru

FOTO: JÁN SÚKUP
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25 ROKOV SOV 25ŠTVRŤSTOROČNICA 
SOV V GALA

DEVÄŤMESAČNÉ OSLAVY 25 ROKOV EXISTENCIE SLOVENSKÉHO OLYMPIJSKÉHO 
VÝBORU VYVRCHOLILI GALAVEČEROM 22. SEPTEMBRA

TEXT: ĽUBOMÍR SOUČEK, FOTO: ŠTARTFOTO (JÁN 
KUCHTA, RENÉ MIKO, JAKUB SÚKUP)2525 ROKOV2525 ROKOV2525 EXISTENCIE SLOVENSKÉHO OLYMPIJSKÉHO 25

NÁŠ MEDAILOVÝ VÝKVET 
NA GALAVEČERE

Na galavečere sa zišla jedinečná zostava 
olympijských medailistov nielen zo slovenskej, 
ale aj z československej éry: Ján Zachara – box, 
zlato na OH 1952, Jozef Golonka – ľadový hokej, 
striebro na ZOH 1968, bronz na ZOH 1964, 
Anton Urban – futbal, striebro na OH 1964, 
Andrej Lukošík – hádzaná, striebro na OH 1972, 
František Kunzo – futbal, zlato na OH 1980, Iveta 

Hritzová-Šranková – pozemný hokej, striebro na 
OH 1980, Dárius Rusnák – ľadový hokej, striebro 
na ZOH 1984, Jozef Pribilinec – atletika, zlato na 
OH 1988, Jozef Lohyňa – zápasenie, bronz na OH 
1988, Jozef Gönci – streľba, bronz na OH 1996 aj 
2004, Peter a Pavol Hochschornerovci – vodný 
slalom, obaja zlato OH 2000, 2004 aj 2008, 
bronz na OH 2012, Juraj Minčík – vodný slalom, 
bronz na OH 2000, Jozef Krnáč – džudo, striebro 
na OH 2004, Juraj Bača – rýchlostná kanoistika, 
bronz na OH 2004, Erik Vlček – rýchlostná 
kanoistika, bronz na OH 2004, striebro na OH 

2008 aj 2016, Juraj Tarr – rýchlostná kanoistika, 
striebro na OH 2008 aj 2016, Anastasia 
Kuzminová – biatlon, na ZOH 2010 – 2018 spolu 
3x zlato a 3x striebro, Pavol Hurajt – biatlon, 
bronz na ZOH 2010, Danka Barteková – streľba, 
bronz na OH 2012, Matej Tóth – atletika, zlato na 
OH 2016, Ladislav a Peter Škantárovci – vodný 
slalom, obaja zlato na OH 2016. Na záverečné 
defilé na pódiu prišiel aj legendárny volejbalista 
pôvodom z Česka Pavel Schenk (striebro z OH 
1964, aj z OH 1968), ktorý na Slovensku dosiahol 
výnimočné trénerské úspechy a zostal tu žiť.
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Pôsobivý galavečer „Cesta na Olymp“ v novej budove SND v Bratislave 
a v priamom prenose Dvojky RTVS zavŕšil oslavy jubilea SOV. Tie sa 
začali už 19. decembra 2017, teda na deň presne 25 rokov po ustanovení 
SOV. A skončili sa dva dni pred 25. výročím plnoprávneho uznania SOV.

STANDING OVATIONS PRE 
OLYMPIJSKÝCH MEDAILISTOV 
NAPRIEČ DESAŤROČIAMI. ZĽAVA 
PAVEL SCHENK, ERIK VLČEK, 
JURAJ TARR, JURAJ TARR, JURAJ 
MINČÍK , JOZEF GÖNCI, MATEJ TÓTH, 
ANASTASIA KUZMINOVÁ, DANKA 
BARTEKOVÁ, JÁN ZACHARA, JOZEF 
PRIBILINEC, JOZEF KRNÁČ, PAVOL 
HURAJT, PETER HOCHSCHORNER, 
IVETA HRITZOVÁ-ŠRANKOVÁ, 
PAVOL HOCHSCHORNER (ZA NÍM 
JE SCHOVANÝ PETER ŠKANTÁR), 
ANTON URBAN, LADISLAV ŠKANTÁR, 
JOZEF GOLONKA, DÁRIUS RUSNÁK, 
FRANTIŠEK KUNZO A ANDREJ 
LUKOŠÍK . NA FOTOGRAFII EŠTE 
CHÝBA JOZEF LOHYŇA.

K
25 ROKOV SOV25 ŠTVRŤSTOROČIE 

SAMOSTATNEJ 
EXISTENCIE 
NÁŠHO ŠPORTU 
I OLYMPIJSKÉHO 
HNUTIA JE DÔVOD 
ZASTAVIŤ SA 
NA CHVÍĽKU 
A OBZRIEŤ SA 
ZA TÝM, ČO SA 
NÁM ZA 25 ROKOV 
PODARILO

eďže v  septembri išlo 
o  jubileum uznania SOV 
za Národný olympijský 
výbor Slovenskej repub
liky, ku ktorému došlo 
24. septembra 199  na 
101. zasadnutí Medziná
rodného olympijského 
výboru (MOV) v  Monte 

arle, galavečer mal aj 
významné medzinárodné 
obsadenie. Medzi viac než 

päťsto hosťami bola aj zhruba tridsiatka 
zahraničných – zástupcov 1  národných 
olympijskych výborov krajín Európy (naj
významnejším zahraničným hosťom bol 
prezident Európskych olympijských výbo
rov Janez Kocijančič, ktorý sa aj prihovoril 
divákom) a  medzinárodných športových 
federácií.   radov slovenských vysokých 
ústavných činiteľov boli prítomní ministri 
Árpád Érsek a Gabriela Matečná.

AJ PRIPOMIENKA ĎALŠÍCH DVOCH JUBILEÍ
Hostiteľom slávnosti bol prezident 

SOV Anton Siekel, ktorý pripomenul, že 
história SOV a  olympizmu sa nezačala 
pred 2  rokmi, ale bola tu dlho predtým. 
„Pri zrode pred 2  rokmi boli ľudia, ktorí 
nielen olympijskému hnutiu venovali celý 
život. aslúžia si, aby sa pripomenulo, čo 

všetko urobili, aby sa z SOV stala etablo
vaná organizácia na Slovensku aj v zahra
ničí. tvrťstoročie samostatnej existencie 
nášho športu i  olympijského hnutia je 
dôvod zastaviť sa na chvíľku a obzrieť sa 
za tým, čo sa nám za 2  rokov podarilo,“ 
povedal šéf SOV a zdôraznil, že v duchu 
olympizmu je galavečer spojením športu 
a umenia.

Presne v duchu toho, že v poslednom 
štvrťstoročí sme na Slovensku nadväzo
vali na to, čo sa odohralo počas existencie 
niekdajšieho spoločného štátu echov 
a Slovákov (ba ešte predtým za éry Uhor
ska), moderátor galavečera Marcel Merčiak 
pripomenul nielen významné míľniky 2  
rokov existencie SOV, ale aj augustové 
veľké životné jubileum (90 rokov) nášho 
najstaršieho žijúceho olympijského víťaza 
Jána Zacharu a  nadchádzajúce 100ročné 
jubileum vzniku eskoslovenskej repub
liky (vznikla 28. októbra 1918). Najviac 
zahraničných hostí, pochopiteľne, prišlo 
práve z  eska.

Prezident MOV Thomas Bach poveril 
zastupovaním vrcholnej olympijskej 
organizácie na galavečere členku MOV 
na Slovensku a bronzovú olympijskú me
dailistku v  streľbe Danku Bartekovú, ktorá 
sa úspešne zhostila aj spolumoderova
nia minútovej slávnosti. „Lepšie ako 

HOSTITEĽOM GALAVEČERA BOL 
PREZIDENT SOV ANTON SIEKEL.
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Danka by to zo športovcov zvládol len 
málokto,  poznamenala po galavečere 
najúspešnejšia olympionička slovenskej 
histórie, biatlonistka Anastasia Kuzminová.

UMELCI VZDÁVALI POCTU OLYMPIONIKOM
V programe galavečera v réžii Nikitu Slo
váka okrem spomínaných rečníkov naživo 
účinkovali Balet Slovenského národné
ho divadla, tanečná skupina Mondance, 
moderné gymnastky aj  akrobati, speváci 
Andrea imányiová, Mat j Vávra, Lucia 
Kubeková, Beata Dubasová, ADiss i  e
leste Buckingham, a  prostredníctvom 
videodokrútok aj slovenskí olympijskí 
medailisti Michal Martikán, Elena Kaliská, 
Jozef nci, Peter a Pavol Hochschorne

rovci, Erik Vlček a Anastasia Kuzminová, 
ďalej naši významní olympijskí funkcio
nári Mária Mračnová a  František hme
lár, ba aj umelci. Samozrejme, zaznela aj 
spomienka na historicky prvého predse
du SOV Vladimíra ernušáka, ktorý nás 
v januári 2018 navždy opustil vo veku 9  
rokov.

Dominantní v programe boli športovci, 
im vzdávali poctu aj umelci. Viditeľní boli 
predovšetkým tí, ktorí sa dohromady na 
siedmich OH a šiestich OH počnúc Lille
hammerom 1994 zaslúžili o väčšinu z   
slovenských olympijských medailí (12 
zlatých, 1  strieborných a 8 bronzových). 
Ale dôležití boli aj ďalší naši olympijskí 
medailisti a olympionici ešte z federálnej 

éry. Preto sa na záver galavečera všetci 
spoločne ocitli na pódiu a tešili sa niekoľ
kominútovému potlesku. Osobitná pocta 
sa v  programe dostala aj kráse našich 
športovkýň, láske (i  k  športu), športovej 
nepoddajnosti a vytrvalosti.

S 23 NAŠIMI OLYMPIJSKÝMI MEDAILISTAMI
V hľadisku sedelo dovedna 2  našich me
dailistov z OH či OH, čo je zhruba polo
vica počtu všetkých žijúcich. Medzi nimi 
aj olympijskí šampióni Ján Zachara (box, 
Helsinki 19 2), František Kunzo (futbal, OH 
1980), Jozef Pribilinec (atletika, Soul 1988), 
trojnásobní víťazi Peter a  Pavol Hochschor-
nerovci (vodný slalom, Sydney 2000, Atény 
2004 a Peking 2008) a Anastasia Kuzminová 

ZA OPERNOU SPEVÁČKOU LUCIOU 
KUBEKOVOU VYTVORILI MODERNÉ 
GYMNASTKY POČAS VYSTÚPENIA 
SYMBOLICKÉ OLYMPIJSKÉ KRUHY.

OSOBITNÝ POTLESK PATRIL NÁŠMU NAJSTAR-
ŠIEMU OLYMPIJSKÉMU VÍŤAZOVI JÁNOVI ZA-
CHAROVI, KTORÉMU APLAUDOVALI AJ DANKA 
BARTEKOVÁ A JOZEF PRIBILINEC.

EURÓPSKE OLYMPIJSKÉ VÝBORY ZASTUPOVAL NA GALAVEČERE ICH PREZIDENT JANEZ KOCI-
JANČIČ, MOV ZASE ČLENKA ORGANIZÁCIE NA SLOVENSKU DANKA BARTEKOVÁ, ZÁROVEŇ SPO-
LUMODERÁTORKA.

NÁVRAT K ZOH 2018
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(Vancouver 2010, Soči 2014 a Pjongčang 
2018) a napokon všetci naši víťazi z  ia de 
Janeiro 201  Matej Tóth (atletika) i Ladislav 
a Peter Škantárovci (vodný slalom). Ich dopl
nilo ďalších viac než dvadsať našich olym
pionikov. Niektoré hviezdy piatich kruhov 
(najmä dvaja rýchlostní kanoisti  ech 
Martin Doktor a prezident NOV Moldavska 
Nicolae Juravschi) boli aj v radoch zahranič
ných hostí.

V programe rezonovali nielen úspechy 
našich olympionikov, ale aj veľmi pro
spešné aktivity SOV pri šírení olympizmu, 
predovšetkým medzi mládežou. innosti 
SOV v tejto oblasti, či už pri organizovaní 
podujatí a rôznorodých súťaží, propagácii 
fair play a ochrane životného prostredia, 
alebo prostredníctvom publikačných či 
výstavných aktivít, zasahujú každoročne 
desaťtisíce ľudí, najmä detí. A pre ne slú

ÚVODNÁ SEKVENCIA PROGRAMU – NA KRÁĽOVEJ HOLI V PODANÍ BALETU SND A ŠPORTOVCOV.

O ZNÁME ŠPORTOVÉ TVÁRE NAOZAJ NEBOLA V HĽADISKU ČINOHRY SND NÚDZA...

MEDZI HOSŤAMI GALAVEČERA BOLA 
AJ PRVÁ DÁMA SLOVENSKÉHO DI-
VADLA MARÍNA KRÁĽOVIČOVÁ, NA 
FOTOGRAFII S  PRVOU DÁMOU SLO-
VENSKÉHO ŠPORTU ANASTASIOU 
KUZMINOVOU.

25 ROKOV SOV

VÝBORNÁ 
SLEDOVANOSŤ GALA
Sledovanosť galaprogramu bola 
vysoko nadpriemerná. Dvojku 
22. septembra od 20:20 pozeralo 
okolo 50-tisíc domácností. Podľa 
vyjadrenia ľudí z RTVS sú tieto čísla 
veľmi dobré. Bežný program na 
druhom programe má sledovanosť 
okolo 15-tisíc. Viac dosahujú iba 
významné športové prenosy. (šil)

SLEDOVANOSŤ GALA
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žia ako veľké vzory, príklady a  „ťaháky“ 
k  športovým aktivitám práve úspešní 
olympionici.

Najmä preto bol emotívny záver 
programu počas spievania piesne Allegria 
v podaní Andrey imányiovej, zasvätenej 
radosti, symbolický. Naši dvaja súčas
ní športoví velikáni Anastasia Kuzminová 
a  Matej Tóth prišli na pódium s  horiacimi 

olympijskými fakľami a  od nich prevzali 
symbolickú „ohňovú“ štafetu zástupkyne 
mladej športovej generácie. A  potom na 
pódium prišli viac než dve desiatky našich 
olympijských medailistov vo veku 4 – 90 
rokov. To bolo naozaj silné symbolické 
prepojenie našej športovej a  olympijskej 
minulosti so súčasnosťou aj s budúcnos
ťou...     I

ZÁVEREČNÁ 
SYMBOLIKA 
S VÝHĽADOM 
DO BUDÚCNOSTI
– MLADÉ MODERNÉ 
GYMNASTKY 
PREBERAJÚ 
OHŇOVÚ ŠTAFETU 
OD MATEJA TÓTHA 
A ANASTASIE 
KUZMINOVEJ.

ANDREA ZIMÁNYIOVÁ 
SPIEVA O RADOSTI, 
ZA ŇOU NA PLÁTNE 
DEFILOVALI NAŠE 
VÝNIMOČNÉ 
OLYMPIJSKÉ OKAMIHY.

SLOVÁ VELIKÁNOV 
PO GALAVEČERE
Historicky prvý olympijský me-
dailista samostatného Slovenska, 
bronzový strelec z OH 1996 a dnes 
viceprezident SOV Jozef Gönci: 
„Bolo nádherné reprezentovať našu 
malú krajinu po rozchode s Českou 
republikou, keď sme si museli vy-
dobyť postavenie vo svete športu 
a  olympizmu ako takého. Podarilo 
sa, priniesli sme tri medaily. Ja som 
bol asi šťastlivec tým, že som bol 
prvý. Nikdy som nezažil takú emó-
ciu, keď sa na vás pozerá nielen celá 
Slovenská republika, ale celý svet.“ 

Biatlonistka Anastasia Kuzmi-
nová, držiteľka troch zlatých a troch 
strieborných medailí zo ZOH: „Je 
naše poslanie byť vzorom pre mladé 
pokolenia, aby sa nebáli. Vrcholový 
šport bolí, ale človek vie dosiahnuť 
neskutočné emócie, energia a samé 
pozitíva. Želám, nech je drina cenná 
a vyvážená úspechmi, aby víťazstvá 
chutili aj naďalej.“

Päťnásobný olympionik v  rých-
lostnej kanoistike a trojnásobný me-
dailista Erik Vlček: „Je pekné, že si 
SOV oslávil svoje výročie, myslím si, 
že od svojho založenia iba napredo-
val. Želám mu, aby sa naďalej zlep-
šovali podmienky pre športovcov, 
aby sme stále mali reprezentantov, 
na ktorých môžeme byť hrdí.“

Bronzový olympijský medailista 
vo vodnom slalome a dnes riaditeľ 
Športového centra polície Juraj 
Minčík: „Pokiaľ ide o  budúcnosť, 
v  prvom rade je to o  športovcoch, 
aby sme pre nich mali dostatok mo-
tivácie a podmienky, aby sme mohli 
prežívať stále viac radosti. Vidieť 
snahu SOV, verím, že kroky v koneč-
nom dôsledku vyústia do výborných 
podmienok pre slovenský šport.“  
(TASR)

SLOVÁ VELIKÁNOV 

SLOVENSKÍ AJ VÝZNAMNÍ ZAHRANIČNÍ OLYMPIJSKÍ PREDSTAVITELIA POSPOLU – ZĽAVA PRE-
ZIDENT EOV JANEZ KOCIJANČIČ, ČESTNÝ PREZIDENT SOV FRANTIŠEK CHMELÁR, GENERÁLNY 
SEKRETÁR SOV JOZEF LIBA, GENERÁLNY SEKRETÁR EOV RAFFAELE PAGNOZZI, PREZIDENT SOV 
ANTON SIEKEL, PREZIDENT NOV GRÉCKA SPYROS CAPRALOS A  PREZIDENT NOV CHORVÁTSKA 
ZLATKO MATEŠA.

Matej Tóth
olympionik

Moderná 
krajina 
potrebuje 
ľudí, ktorí 
si veria.
A banku, 
ktorá 
verí im.

INZ SOV Toth 200x270.indd   1 16.10.18   10:21
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SOV CHCE DOSTAŤ POD JEDNU STRECHU CELÝ SLOVENSKÝ ŠPORT,
SFZ – ZDÁ SA – NEZMENÍ POSTOJ SPRED ŠIESTICH ROKOV

SPOLU BUDEME SILNEJŠÍ, 
APELUJE SIEKEL

TEXT: GABRIEL BOGDÁNYI, FOTO: JÁN SÚKUP, TASR/MARTIN BAUMANNSTRECHA ŠPORTU TEXT: GABRIEL BOGDÁNYI, FOTO: JÁN SÚKUP, TASR/MARTIN BAUMANNSTRECHA ŠPORTU
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STRECHA ŠPORTU

Anton Siekel po zvolení za prezidenta Slovenského olympijského výboru v novembri 2016 verejne 
deklaroval, že do konca roka 2018 chce dostať rozdrobený slovenský šport pod jednu strechu 
– olympijskú. Deviateho júna 2017 na 52. valnom zhromaždení SOV na to dostal od delegátov 
mandát a s vervou sa pustil do odvážneho plánu, ktorý bude zrejme už čoskoro realita.

V PLÉNE SLOVENSKÉHO OLYMPIJSKÉHO VÝBORU JE UŽ V SÚČASNOSTI ZASTÚPENÁ VEĽKÁ VÄČŠINA ŠPORTOVÝCH ZVÄZOV.

äťdesiate piate valné zhro-
maždenie SOV . decembra 
v  rezorte XBionic Sphere 
môže byť prelomové. „Ak 
chceme náš šport posunúť 
ďalej, už neváhajme a urob-
me tento dôležitý krok,“ 
vyzýva Anton Siekel pred 
dôležitým hlasovaním o pre-
transformovaní SOV na 
strešnú organizáciu sloven-
ského športu.

Prezident SOV si však zároveň uvedo-
muje, že dostať pod jednu „strechu“ všet-
kých tak, aby bol každý spokojný, nebude 
vôbec ľahké. Kľúčové preňho však bolo 
zistenie, že žiadny športový zväz SOV ako 
strešnú organizáciu neodmietol. Ibaže nie 
je všetko také jednoduché, ako sa na prvý 
pohľad zdá...

„Vznik strechy je pre šport veľká výzva. 
Veľa sa o nej hovorilo, ale z nejakého dô-
vodu sa jej zrod vždy odložil. Nastal čas 
posunúť sa konečne ďalej. okoval som so 
zástupcami takmer všetkých športových 

zväzov,  s rôznymi inštitúciami, druže-
ním miest a obcí Slovenska či so zamest-
návateľským združením Klub 00. Výstup 
bol jednoznačný – všetci vítajú našu ini-
ciatívu. Verejná správa i samospráva totiž 
potrebuje v oblasti športu dôveryhodné-
ho partnera,“ vysvetľoval prezident SOV.

Myšlienka zjednotiť slovenský šport 
pod spoločnú „strechu“ nie je nová. Poku-
sov v minulosti bolo niekoľko, no všetky 
stroskotali. Najviac sa ich spája s  SOV. 
Najnádejnejší bol posledný: 24. novem-
bra 2012 sa mal SOV na mimoriadnom 
44. valnom zhromaždení premenovať na 
Slovenský olympijský a  športový výbor 
(SO V). esť pracovných skupín sa pus-
tilo do presného stanovenia oblastí pô-
sobenia SO V, začalo sa s prípravou novej 
koncepcie rozvoja športu na Slovensku. 
Plán však stroskotal, nenašiel podporu 
v Slovenskom futbalovom zväze (SF ). 

SOV JE PRIRODZENÝ LÍDER
Prezident Ján Kováčik na konferencii SF  
28. septembra 2012 vyhlásil, že zväz má 

výhrady k  tomu, aby „strecha“ vznikla 
takto rýchlo a na pôde SOV. „Nik nemôže 
donútiť SF , aby sa ukryl pod strechu SOV, 
ak to nechce... Myslím si však, že išlo o ne-
pochopenie toho, čo zamýšľame,“ podotkol 
s odstupom troch rokov vtedajší prezident 
SOV František hmelár. „Medzinárodný 
olympijský výbor je oficiálne uznaný líder 
športového hnutia vo svete. Aj náš šport 
potrebuje strešnú organizáciu.“

Prečo by mal byť „strechou“ práve 
SOV  Pretože vo verejnosti je vnímaný 
ako prirodzený líder športu, funguje 
od svojho vzniku – až na jednu výnim-
ku z  konca predošlého milénia – bez 
škandálov, je vnímaný pozitívne. Na 
podobnom princípe fungujú národné 
olympijské výbory v  4 európskych kra-
jinách. Aj preto na hmelárove aktivity 
nadviazal po zvolení nový šéf SOV An-
ton Siekel.

„Vznik strechy na pôde SOV vnímame 
ako spoločenskú objednávku. Od roku 
199  je to jediná stabilná multišportová 
organizácia,“ poznamenal právnik SOV 

P
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ZASTREŠENIE SLOVENSKÉHO ŠPORTU V RÁMCI SOV PLNE PODPORUJE AJ KONFEDERÁCIA 
ŠPORTOVÝCH ZVÄZOV. NA SPOLOČNEJ FOTOGRAFII JEJ PREZIDENT MARIÁN KUKUMBERG 
SPOLU S PREZIDENTOM SOV ANTONOM SIEKELOM, KTORÝ V SNAHE O TRANSFORMÁCIU SOV NA 
„STRECHU“ POKRAČUJE V SNAHE SVOJHO PREDCHODCU FRANTIŠKA CHMELÁRA (V STREDE).

Patrik Hrbek, ktorý sa podieľa na prípra
ve transformácie SOV. „ hceme vytvoriť 
otvorenú a modernú strešnú organizáciu, 
ktorá bude spoločnou platformou na 
komunikáciu so štátom. Vďaka nej bude 
mať športové hnutie možnosť rozhodovať 
o  veciach verejných, ktoré sa ho týkajú, 
čím sa vytvoria lepšie podmienky na roz
voj športu u nás.“

Nie je tajomstvo, že slovenský šport 
je rozdrobený. Okrem národných zväzov 
funguje aj množstvo rôznych športových 
organizácií. tát – napríklad pri tvorbe 
legislatívy týkajúcej sa športu – nevie, 
s kým rokovať, kto je legitímny zástupca 
slovenského športu. Aj preto je vznik 
„strechy“ nevyhnutný.

„ iaľ, nikde nie je športové hnutie také 
rozštiepené ako u nás. Každý si pretláča 
partikulárne záujmy, ako keby ani neexis
toval nijaký spoločný. Strecha tomu má 
zabrániť,“ prízvukuje Patrik Hrbek.

SIEKEL ŽIADA O DÔVERU
Siekelove snahy o  zastrešenie športu 
navonok podporuje všetkých takmer 0 
štátom uznaných športových zväzov. Na 
rokovaniach so šéfom SOV sa k „streche“ 
nik neotočil chrbtom. Októbrové pra
covné stretnutie vedenia SOV so zväzmi 
však ukázalo, že športové hnutie, žiaľ, 
nie je v tejto otázke úplne jednotné.

„Vaša dôvera pri príprave vzniku 
strešnej organizácie je pre mňa nesmier
ne dôležitá,“ skonštatoval Anton Siekel. 
„Dôvera je faktor, ktorý nie je stabilný 
– vyvíja sa. Musíme sa o  ňu neustále 
uchádzať. Teraz ju potrebujem, aby sme 
zavŕšili to, o čo sa už roky snažíme.“

Vzájomná dôvera je kľúčová vec. Uve
domuje si to i  prezident Slovenského 
zväzu ľadového hokeja Martin Kohút. 
„Vznik strechy je predovšetkým otázka 
vzájomnej dôvery – medzi SOV a špor
tovými zväzmi. Strechu potrebujeme 

ako silný hlas športového hnutia v slo
venskej spoločnosti,“ podporil Kohút 
transformáciu SOV. Takisto predseda 
Slovenského horolezeckého spolku JA
MES Igor Koller: „ ákladné myšlienky 
sú sformulované precízne, málokto 
by s nimi nesúhlasil. Je to len o dôvere 
v SOV, či nás bude dôsledne zastupovať.“

Podľa prezidenta Slovenskej volej
balovej federácie Martina Kraščeniča sa 
črtá unikátna možnosť, aby sa rozdrobe
né slovenské športové hnutie zjednotilo 
– trebárs aj pod patronátom SOV, ktorý 
by sa potom zrejme premenoval na 
Slovenský olympijský a  športový výbor 
(SO V). „Už je načase urobiť prvý krok 
bez ohľadu na to, či sa strecha bude 
volať SOV alebo SO V. Inak sa nikdy ne
pohneme dopredu,“ skonštatoval.

FUTBALOVÉ MLČANIE
V diskusii sa začalo „iskriť“, keď šéf Slo
venskej asociácie univerzitného športu 

Július Dubovský položil zásadnú a  legi
tímnu otázku: „Aký je postoj futbalu  Pôj
de s nami “

Pozícia najväčšieho slovenského špor
tového zväzu je v  otázke transformácie 
SOV na strešnú organizáciu nejasná. 

ástupcovia SF  na pracovnom stretnutí 
k  príprave „strechy“ Jaroslav ybánsky 
a Peter Dedík nemali mandát na vyjadre
nie akéhokoľvek ofi ciálneho postoja zväzu.

„V  posledných troch rokoch sme sa 
často bavili o streche a zdalo sa, že sme 
našli fi lozofi cký prienik. Avšak po tom, čo 
som si vypočul, mám obavy, či tieto ar
gumenty budú dostatočné, aby SF  prijal 
navrhovanú fi lozofi u,“ vyhlásil Jaroslav 

ybánsky, poradca SF  pre legislatív
noprávne otázky.

éfa futbalu Jána Kováčika sme sa pre
to pýtali: Potrebuje podľa SF  slovenský 
šport strešnú organizáciu  Podporuje 
SF  snahu zastrešiť slovenský šport pod 
kuratelou SOV a  podporí tento proces 

STRECHA ŠPORTU
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1989 – 1990: V predošlom režime bol šport 
striktne centralizovaný, zastrešoval a riadil 
ho Ústredný výbor Československého zväzu 
telesnej výchovy (ÚV ČSZTV), na Slovensku 
SÚV ČSZTV. Po zmene spoločenských 
pomerov mimoriadny zjazd slovenskej 
organizácie ČSZTV 11. marca 1990 schválil 
vznik Slovenského združenia telesnej 
kultúry (SZTK). Tvorili ho štyri subjekty – 

Slovenský futbalový zväz (SFZ), Asociácia 
telovýchovných jednôt a klubov (ATJK), 
Asociácia športových zväzov (AŠZ, neskôr 
Konfederácia športových zväzov/KŠZ) 
a Asociácia športu pre všetkých (AŠpV). 

1999 – 2003: Po zvolení Františka Chmelára 
za prezidenta sa objavili úvahy, že slovenský 
šport by mohol zastrešiť SOV, no iniciatívu 
prebralo SZTK so šéfom Jánom Holkom. 
Ako „strechu“ ho preferovali ATJK a AŠpV, 
avšak KŠZ a SFZ videli rolu SZTK ako 

servisnej organizácie. Futbalový šéf 
František Laurinec vyhlásil, že snahu o jeho 
zmenu na strešnú organizáciu nepodporia. 
Vplyv SZTK na dianie v slovenskom športe 
výrazne negatívne ovplyvnilo začatie 
exekúcie (v novembri 2002) v súvislosti 
s kauzou porušenia rozpočtovej disciplíny 
pri nakladaní s investičnými prostriedkami 
na Svetovú zimnú univerziádu 1999. 
SZTK čelilo 133-miliónovej exekúcii 
(v korunách a po úľave) zo strany MF 
SR, v dôsledku čoho prišlo o majetok.

AKO ŠIEL ČASAKO ŠIEL ČAS
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na decembrovom valnom zhromaždení 
SOV  Aké sú predstavy SF  o  strešnej 
organizácii – čo by mala podľa SF  sp ňať 
takáto inštitúcia  V prípade, že SF  trans
formáciu SOV nepodporí, aký je dôvod  

a akých podmienok – čo by sa muselo 
zmeniť – aby SF  zmenil svoj postoj

Po odpovedi zo SF  sme veľmi ne
zmúdreli. „V  tejto chvíli sa k  danej veci 
nebudeme vyjadrovať,“ znelo ofi ciálne 
stanovisko SF . Krátko nato, . novembra, 
futbalový zväz nepochopiteľne stiahol 
všetkých svojich zástupcov z komisií SOV 
– Petra Dedíka zo športovej rady SOV, Ja
roslava ybánskeho z  legislatívnopráv
nej komisie a  Jozefa Klimenta z komisie 
zahraničných vzťahov. Dal tým nepriamo 
najavo svoj postoj: SOV ako „strecha“ mu 
nie je veľmi po chuti.

SÚBOJ VÍZIÍ: SOV VERZUS SFZ
O tom, čo SF  pri transformácii SOV na 
strešnú organizáciu prekáža, môžeme len 
špekulovať. Dôvodov je však pravdepo
dobne viac. Aké sú, naznačuje čiastočne 
uznesenie konferencie SF  v  Banskej 
Bystrici z  28.  septembra 2012, na ktoré 
sa zväz odvolával pri ukončení pôsobenia 
zástupcov SF  v  orgánoch a  komisiách 
SOV. Delegáti pred šiestimi rokmi sú
hlasili so zriadením strešnej organizácie 
slovenského športu ako úplne nového 
právneho subjektu, ale nesúhlasili so 
vznikom „strechy“ transformáciou SOV 
na SO V. iadali, aby mal SF  v  rámci 
strešnej organizácie, vychádzajúc z  jeho 
postavenia ako najväčšej a najmasovejšej 
športovej organizácie v S , adekvátne po
stavenie i hlasovacie práva.

„Uznesenie konferencie z  28. 9. 2012 
je pre nás dodnes záväzné,“ napísal Ján 
Kováčik . novembra Siekelovi.   toho 
vlastne vyplýva, že za šesť rokov sa po
stoj futbalového zväzu neposunul ani 
o milimeter. Prezident SF  vtedy nechuť 

podporiť „strechu“ vysvetlil nasledovne: 
„Ideme robiť strechu, no nemáme dlho
dobú koncepciu rozvoja a  fi nancovania 
športu, nemáme zákon o športe.  môj
ho pohľadu by bolo logické, keby najprv 
vznikla koncepcia a  v  rámci nej by sme 
zadefi novali pozíciu strešnej organizá
cie. Tento postup sa mi zdá logický a nie 
opačný, kde sa začína od strechy.“ 

Situácia sa však odvtedy zmenila: slo
venský šport dostal toľko očakávaný, hoci 
zďaleka nie dokonalý a  už novelizovaný 

ákon o športe (440 201  . z.) platný od 
1. 1. 201 . Nastavili sa základné pravidlá 
fi nancovania športu (futbal a  hokej si 
v  novele vymohli osobitné postavenie, 
majú garantovaných 1 , resp. 1  z cel
kovej sumy fi nancií určených pre športové 
zväzy), ktoré však tiež majú ešte zopár 
„chybičiek“ krásy.

V čom je teda problém  Futbal vďaka 
zákulisnému lobingu získal špeciálne 
postavenie. Prevažná väčšina štátnych 
investícií do športovej infraštruktúry išla 
v uplynulých piatich rokoch do výstavby 
a  modernizácie futbalových štadiónov. 
Vláda S  2 . 2. 201  schválila, že až do 
roku 2022 budú v štátnom rozpočte alo
kované fi nančné prostriedky v objeme 4,  

milióna eur ročne na futbalové štadióny. 
Na ďalšiu športovú infraštruktúru, pre 
potreby športov, kde máme špičkových 
reprezentantov, ostávajú len omrvinky. 

iadosti o  podporu ostávajú zo strany 
štátu nevypočuté s argumentom: veď ste 
dostali – mysliac pritom na 4,  milióna 
ročne na futbalové štadióny...

AJ VEĽMOCI MAJÚ V OSN 
LEN JEDEN HLAS

éf SF  a zdatný lobista Ján Kováčik má 
nadštandardné vzťahy s  predstaviteľmi 
súčasnej vládnej koalície (špeciálne s ex
premiérom obertom Ficom) a v zákulisí 
vybaví všeličo. Ibaže z toho ťaží výhradne 
futbal. Samozrejme, nemožno mu to zaz
lievať (zodpovedá sa predsa futbalovému 
hnutiu a to zo súčasného stavu profi tuje), 
no chce to trochu viac empatie. Slovenský 
šport totiž nie je len futbal. Neochota SF  
vymeniť zákulisie za jasný a transparent
ný systém rozdeľovania peňazí určených 
na infraštruktúru či významné podujatia, 
čo by mala garantovať „strecha“, vyvoláva 
v zvyšnej časti športového hnutia nevôľu. 
Futbalovému zväzu súčasný stav, z  kto
rého výrazne profi tuje, zjavne vyhovuje. 
Prečo by sa mal tlačiť pod jednou stre
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NOVEMBER 2004: František Chmelár na 
VZ odmietol úvahy, aby sa SOV stal 
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neho situácia ešte nedozrela do 
štádia, aby SOV bol hlavný iniciátor 
takéhoto procesu. „Mnohé subjekty 
nie sú naklonené podobnej myšlienke, 
takže robiť niečo nasilu by nemalo 
nijaký význam,“ zdôraznil Chmelár 
a dodal, že možnosť, aby sa „strechou“ 
stalo SZTK, je definitívne stratená.

DECEMBER 2004: Šesť zväzov (futbal, hokej, 
basketbal, hádzaná, volejbal, tenis) založilo 
14. 12. 2004 Slovenskú úniu športu (SÚŠ), 
ktorej šéfoval Ján Filc. Člen rady SÚŠ 
František Laurinec naznačil, že práve „únia“ 
by mohla postupne prevziať úlohu strešnej 
organizácie slovenskej telovýchovy. Zväzy 
si hlasy rozdelili nasledovne – futbal 10, 
hokej 8, tenis a basketbal po 5, volejbal 
a hádzaná po 4. Filc, ktorý nebol v SÚŠ 
zástupca hokeja, ale len fyzická osoba, 
mal 3 hlasy. Únia však veľkou aktivitou 

neoplývala. V decembri 2004 sa spoločne 
so SZTK pokúsila zastaviť exekúciu hotela 
FIS (neúspešne) a v septembri 2006 
vo verejnej výzve požiadala vládu SR 
o prehodnotenie chystaných opatrení 
v oblasti financovania športu. Inak už 
nič. SÚŠ definitívne zanikla 24. 1. 2013.

2007: SOV na základe podnetov z hnutia 
i ministerstva školstva zriadil pracovnú 
skupinu, ktorej úloha bola preskúmať 
možnosť zastrešiť slovenský šport 
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A MODERNIZÁCIE FUTBALOVÝCH ŠTADIÓNOV. 
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chou, keď sa mu darí úspešne lobovať za 
svoje záujmy samostatne

„Ak máte nejaké výhody, sú zväčša 
obmedzené časom. Po jeho uplynutí sa 
stratia a vraciate sa späť na začiatok. Ak 
budete sólovať a  ťažiť iba z  toho, že ste 
dnes na tom dobre, to nikam nevedie. Si
tuácia sa môže zmeniť a o dva roky môže 
byť všetko naopak,“ upozorňuje Anton 
Siekel. „Ukážme verejnosti, že sa vieme 
dohodnúť. Ak to dokážeme, argumentač
ne budeme silnejší.“ 

Hoci to teraz nezaznelo nahlas, SF  sa 
zrejme nepozdáva model jeden zväz – je
den hlas, ktorý by sa v strešnej organizácii 
uplatňoval. „Potrebujeme pravidlá, aby sa 
subjekty cítili v novej strešnej organizácii 
komfortne. Ak máme mať my iba jeden 
hlas ako akýkoľvek malý zväz, necítime sa 
komfortne. To nie je iba môj názor, ale ce
lého výkonného výboru SF ,“ vravel Ján 
Kováčik v roku 2012 pre denník port, keď 
reagoval na výhrady vtedajšieho šéfa SOV 

hmelára, že futbal brzdí vznik strešnej 
organizácie. 

František hmelár naďalej stojí pevne 
za svojím názorom spred šiestich rokov: 
„Vezmite si OSN. USA, usko, ína, Ne
mecko, India – všetci majú jeden hlas 
takisto ako San Maríno. Lenže každému 
v San Maríne je jasné, kto je Trump, Putin 
alebo Merkelová, a  rešpektujú to. Takto 
funguje svetové spoločenstvo. V  roku 
2012 som povedal, že si neviem predstaviť 
strechu športu bez futbalu, lebo ho hrajú 
aj v poslednej dedinke. Všetci tento fakt 
rešpektujeme. Aj v  strešnej organizácii 
musí mať silný a veľký zväz autoritu, no 
prirodzenú. Nie administratívnu, auto
maticky garantovanú vyšším počtom 
hlasov ako iní.“ 

PREZIDENT NESTRÁCA NÁDEJ
Hoci SF  zaujal pozíciu mŕtveho chrobá
ka, prezident SOV Anton Siekel nestráca 

nádej, že „strechu“ napokon podporia aj 
futbalisti: „SF  vyčkáva, ako sa proces 
transformácie zavŕši, ako bude pokračo
vať. ešpektujem, že najväčší zväz má 
svoju stratégiu rozvoja, zaužívané procesy 
a čaká, či takto nastavený systém strechy 
bude v súlade s nimi. Avšak snahy o pre
d ženie diskusie, ktorá sa začala už dávno 
pred mojím zvolením v roku 201 , vidím 
osobne iba ako dobrú zámienku posunúť 
celú transformáciu dostratena. Nerobíme 
predsa nič také, čo sa nedá ďalej rozvíjať. 

ásadná otázka však teraz znie: je SF  
pripravený prijať kompromis, podporiť 
vznik strechy, aj keď so všetkým stoper
centne nesúhlasí, lebo jeho podpora je 
pre nás dôležitá, alebo bude proces igno
rovať  SF  vyhlasuje, že doň nebude vstu
povať svojimi pripomienkami. o to bude 
znamenať v praxi, neviem. Je to zvláštny 
postoj. Napriek tomu považujem za abso
lútne nevyhnutné urobiť prvý krok. Ak ho 
neurobíme, budeme sa stále točiť v kruhu 
a pripomínať si hriechy z minulosti.“

Ak SF  . decembra na valnom zhro
maždení SOV nepodporí transformáciu 
SOV na strešnú organizáciu slovenského 

športu, A. Siekel bude od vedenia futba
lového zväzu verejne žiadať odpoveď na 
otázku, čo také dramatické sa stalo od V  
SOV v júni 201 , kde aj od zástupcu SF  
dostal mandát na rokovania o vytvorení 
strechy, že SF  zmenil názor. 

„Buďme realisti: súčasný systém 
futbalovému zväzu vyhovuje, priniesol 
mu rozvoj. Seba však v žiadnom prípade 
nemôže defi novať ako lídra športového 
hnutia na Slovensku, lebo aj ostatné špor
ty spoločne majú širokú základňu. Uro
bím všetko, čo je v mojich silách, aby som 
pána Kováčika presvedčil, že sa futbalu 
oplatí fungovať v  systéme, ktorý bude 
zohľadňovať priority celého slovenského 
športu,“ hovorí Anton Siekel. I
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pod hlavičkou SOV. „Javí sa to ako 
najjednoduchšie a najmodernejšie riešenie,“ 
vyhlásil František Chmelár. V tom istom čase 
sa o spoločnú platformu pokúšali KŠZ, SÚŠ 
a ZTŠČ (Združenie technických a športových 
činností). Tieto tri subjekty pripravili 
spoločné memorandum, ktoré predložili 
ministrovi školstva Jánovi Mikolajovi.

JÚL 2012: Lídrom snáh volajúcim po „streche“ 
sa opäť stal SOV, ktorý na 43. VZ predstavil 
návrh stanov, štruktúry i ciele novej organizácie. 

Pôvodne sa počítalo s názvom Slovenská 
olympijská a športová asociácia (SOŠA), 
na žiadosť zväzov sa zmenil na Slovenský 
olympijský a športový výbor (SOŠV). 
Transformáciu SOV na SOŠV, nové stanovy 
i volebný poriadok malo schváliť mimoriadne 
44. VZ SOV 24. novembra 2012, voľby do 
nového subjektu boli naplánované na apríl 2013. 

NOVEMBER 2012: VZ SOV 24. 11. napokon 
nebolo mimoriadne, ale riadne. Uskutočnili 
sa voľby do orgánov SOV (prezidentom sa 

stal znova František Chmelár), no zmena 
SOV na SOŠV nebola vôbec v programe... 
Jeden z dôvodov bol aj zamietavý postoj 
konferencie SFZ (28. 9.), ktorá striktne 
odmietla SOV ako „strechu“ nášho športu. 

JÚN 2017: VZ SOV poverilo nového 
prezidenta Antona Siekela a výkonný výbor 
utvorením pracovnej skupiny na prípravu 
transformácie SOV na strešnú organizáciu 
slovenského športu. „Nemáme čas, aby 
sme otáľali,“ skonštatoval šéf SOV.

PREZIDENT SLOVENSKÉHO FUTBALOVÉHO ZVÄZU JÁN KOVÁČIK HOVORÍ: AK MÁME 
MAŤ IBA JEDEN HLAS AKO AKÝKOĽVEK MALÝ ZVÄZ, NECÍTIME SA KOMFORTNE.

BUĎME REALISTI: SÚČASNÝ 
SYSTÉM FUTBALOVÉMU 
ZVÄZU VYHOVUJE...

športu, A. Siekel bude od vedenia futba
lového zväzu verejne žiadať odpoveď na 
otázku, čo také dramatické sa stalo od V  
SOV v júni 201 , kde aj od zástupcu SF  
dostal mandát na rokovania o vytvorení 
strechy, že SF  zmenil názor. 

„Buďme realisti: súčasný systém 
futbalovému zväzu vyhovuje, priniesol 
mu rozvoj. Seba však v žiadnom prípade 
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bím všetko, čo je v mojich silách, aby som 
pána Kováčika presvedčil, že sa futbalu 
oplatí fungovať v  systéme, ktorý bude 
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ZÁKON O ŠPORTE

Prospešný zákon o športe 
je približne rovnako starý 
sen slovenského športu ako 
dohoda na jeho strešnej 
organizácii – má vek Slovenskej 
republiky. Použijúc populárny 
bonmot ponovembrového 
federálneho ministra financií 
Václava Klausa, aj v zákone ide 
o peniaze až v prvom rade.

SĽUBY SÚ JEDNA VEC 

A REALITA DRUHÁ, A KÝM 

NIE JE DOHODNUTÉ VŠETKO, 

NIE JE DOHODNUTÉ NIČ

VEĽKÝ 
ZÁKON
A MALÉ 
POMERY

VEĽKÝ 
ZÁKON
A MALÉ 

Prospešný zákon o športe 
je približne rovnako starý 
sen slovenského športu ako 
dohoda na jeho strešnej 
organizácii – má vek Slovenskej 
republiky. Použijúc populárny 
bonmot ponovembrového 
federálneho ministra financií 
Václava Klausa, aj v zákone ide 
o peniaze až v prvom rade.

POMERY

VEĽKÝ 

TEXT: MARIÁN ŠIMO, FOTO: TASR/FRANTIŠEK IVÁN, MILAN 
KAPUSTA, PAVEL NEUBAUER a MICHAL SVÍTOK

lovenský šport trpí na su-
choty od rozdelenia es
koslovenska. Ministerská 
analýza jeho fi nancova
nia už koncom 90. rokov 
konštatovala, že „korene 
zložitej situácie sú dô
sledkom chýb v  období 
1992 – 1994“. Naši politi
ci po rozdelení republiky 
zabudli premietnuť do 
rozpočtu výdavky na štát
nu športovú reprezentáciu 

hradené z federálnej kasy, ktoré v roku 
1992 predstavovali 4 0 miliónov ko
rún. i sa to dá klasifi kovať ako „me
todická chyba“, je však otázne – skôr 
diletantská.

V  premiérovom roku 199  dostal 
slovenský šport zo štátneho rozpočtu 
iba 18  miliónov korún a 24  miliónov 
z  lotérií, teda dokopy 4 1 miliónov. 
O rok ešte menej: 8 (14   122). Na 
porovnanie: v roku 1989 iba Slovenská 
organizácia s. zväzu telesnej výchovy 

disponovala rozpočtom 4  miliónov 
a  v  poslednom federálnom roku 1992 
mal šport len zo slovenského rozpočtu 
a zo ziskov Sazky  miliónov...

KRÁDEŽ LOTÉRIÍ A FOND
Tých kiksov však bolo viac. Ak sa ha
nebne nízka fi nančná podpora športu 
dala hodnotiť ako macošský prístup 
mocných nového štátu, zákon o  pod
mienke majority štátu v  spoločnosti 
prevádzkujúcej číselné lotérie, ktorý 
schválila Slovenská národná rada ešte 
pred rozpadom SF , bol a  navždy 
ostane zlodejstvom. Vlastníkom loté
riovej fi rmy Sazka boli totiž už za socia
lizmu športové spolky a  tie slovenské 
v  procese delenia majetku regulárne 
zdedili práva na prevádzkovanie po-
pulárnych hier – na rozdiel od českých 
spolkov ich však nemohli v plnej miere 
využiť. Napokon štát vo vidine vajec 
zlatonosnej sliepky slovenskú nástup
kyňu Sazky s  názvom portka úplne 
vysánkoval z lotériového biznisu.

S
ŠPORTOVÁ OBEC MÁ NA ŠTÁT DLHODOBO ŤAŽKÉ SRDCE. OKREM INÉHO AJ ZA 
EXEKÚCIU  MAJETKU SZTK, V DÔSLEDKU KTOREJ ŠPORT PRIŠIEL AJ O SVOJ STÁNOK 
V AREÁLI FIS NA ŠTRBSKOM PLESE.
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Prvým ústretovým krokom k  športu, 
akousi malou satisfakciou, bolo v  roku 
1994 zriadenie tátneho fondu telesnej 
kultúry. V  jeho 1 –člennej rade, ktorá 
rozdeľovala časť výnosov z (ukradnutých) 
lotérií, sedeli desiati zástupcovia špor-
tovej sféry a  piati z  ústredných orgánov 
štátnej správy. Vydržal osem rokov. Kon-
com roku 2001 ho však za prvej Dzurin-
dovej vlády na nátlak ministerky financií 
Brigity Schm gnerovej poslanci napriek 
prvotnému odporu zrušili – aj všetky ďal-
šie štátne fondy (okrem fondu likvidácie 
jadrovoenergetických zariadení). iže 
vonkoncom nie preto, že „šport si fond 
nevedel spravovať“, ako na októbrovom 
pracovnom stretnutí subjektov SOV 
tvrdil generálny sekretár Slovenského 
tenisového zväzu Igor Moška – veď cez 

FTK dostal aj jeho zväz niekoľko desia-
tok miliónov korún na Národné tenisové 
centrum...

ŠTÁT VO VOJNE SO SZTK
Od roku 2002 bol šport zase bez hlasova-
cieho práva a odkázaný na milosť štátu. 
A  na to, čo si jeho funkcionári vybavili 
„kamarátčaftmi“ s  politikmi, ktorí boli 
práve pri moci. 

ákon o  telesnej kultúre síce určoval, 
že šport má dostávať financie minimálne 
vo výške pol percenta z ročného objemu 
štátneho rozpočtu, ale žiadna vláda túto 

požiadavku nenaplnila. Jedinou výnim-
kou bol rok, v ktorom posledná Mečiarova 
uvoľnila 44 miliónov na investície spoje-
né s organizáciou Svetovej zimnej univer-
ziády 1999 vo Vysokých Tatrách. 

V  dôsledku neskorších zistení Správy 
finančnej kontroly o  nepredpisovom 
narábaní s  nimi však nastalo obdobie, 
keď štát šiel skôr proti športu, než by mu 
pomáhal. Najväčšiemu spolku – Sloven-
skému združeniu telesnej kultúry – za to, 
že cez jeho účet išla dotácia, naparil po-
kutu, ktorá sa s penále vyšplhala na 800 
miliónov. druženie sa bránilo žalobou na 
štátny Tipos za neoprávnené používanie 
značiek hier z  portfólia portky a  štát 
reagoval zelenou na exekúcie, v  ktorých 
telovýchovný spolok prišiel o  lukratívny 
športový aj hotelový majetok na trb-
skom Plese či v Bojniciach...

VLÁDNA IGNORÁCIA ZÁKONA
ákonom stanoveným pol percentom 

na šport kabinety bezočivo pohŕdali 
bez ohľadu na to, či mali bližšie k pra-
vici alebo k ľavici. Napriek tomu, že na 
stole mali odborné materiály, ktoré 
upozorňovali na hrozivo rastúci roz-
počtový prepad vo financovaní športu. 
Sprievodný text Národného programu 
rozvoja športu v S  prerokovaného vlá-
dou v roku 2001 hovoril o sume presahu-
júcej jednu miliardu slovenských korún 

– a to bol ešte konzervatívny odhad, kto-
rý nezohľadňoval in áciu (v r. 199  – 2  
percent, 1999 – 14,2 percenta).

eskoslovensko sa delilo v  pomere 
2:1, ale v roku 200  česká vláda dala na 
šport trikrát toľko ako slovenská a český 
šport mal okrem ,2 miliardy korún od 
štátu ďalšiu viac než miliardu z výťažkov 
Sazky

Od júla 2008 existovali na Slovensku 
dokonca dva zákony o  športe. Okrem 
nového, ktorý šéfovia hnutia hodnotili 
ako „sterilný“ či „zbytočný“, lebo finan-
covaniu sa vyhol, ostal v platnosti aj starý 
– pre onen (nerešpektovaný) paragraf 
o povinnom pol percente...

a prvej Ficovej vlády (200  – 2010) sa 
pohlo len riešenie výstavby tzv. národ-
ných štadiónov dvoch najpopulárnejších 
športov – hokeja a  futbalu: jednému 
pririekla takmer 40 miliónov eur na kom-
pletnú prestavbu bratislavského zim-
ného štadióna (blížili sa MS) a druhému 
sľúbila 9 miliónov na Národný futbalový 
štadión na bratislavskom Tehelnom poli. 
S vedomím, že ide o investíciu budúcnos-
ti, veď vtedy starý ešte ani nezačali búrať. 
Ostatným zostali oči pre plač – dotácia na 
šport klesla pod úroveň roku 200 . 

POČIATOK ROZPOLTENIA ŠPORTU
alší, adičovej kabinet (2010 – 2012) 

mal drzosť športu navrhnúť ešte me-

NA VÝSTAVBU NÁRODNÉHO FUTBALOVÉHO ŠTADIÓNA V BRATISLAVE (NA STARŠEJ FOTOGRAFII), KTORÝ JE UŽ PRED DOKONČENÍM, 
VLÁDA SR SCHVÁLILA DOTÁCIU 69 MILIÓNOV EUR. ŽIAĽ, DRVIVÁ VÄČŠINA OLYMPIJSKÝCH ŠPORTOV MÔŽE U NÁS O SVOJOM 
„NÁRODNOM“ ŠPORTOVOM STÁNKU IBA SNÍVAŤ.
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nej, historické minimum: iba 0,18 per
centa objemu štátneho rozpočtu  Ku cti 
mu slúži len to, že za ministrovania Eu
gena Jurzycu sa začali debaty o reforme 
športu pod heslom „Viac peňazí a slobo
dy za viac transparentnosti“. 

K  reforme nedošlo, šéf rezortu do 
predčasného konca vlády stihol len 
uponáhľanú zmenu rozdeľovania peňazí 
v  štýle projektu Viktoria z  dielne jeho 
hlavného poradcu Jozefa Tokoša, ktorý 
veľká časť športového hnutia odmietla 
už po prvej prezentácii v  roku 200 . 
Menovanie licenčného futbalového 
agenta za šéfa pracovnej skupiny bol 
prvý ministrov omyl, druhý jej zloženie: 
zo športových expertov v  nej fi guroval 
len tenisový sekretár Igor Moška a ho
kejový tréner Ján Filc, ku ktorým neskôr 
priradili vodnoslalomárskeho manažéra 

icharda aloviča. 
Tézu skupiny „najväčšie úspechy 

v  najpopulárnejších športoch, ktorým 
má patriť najväčšia štátna podpora“ 
označila exekutíva Slovenského olym
pijského výboru mimoriadne výstižne za 
„naivnú, Slovensku neprimeranú a tvor
com podozrivo vyhovujúcu“. 

Výsledkom práce skupiny bol zloži
tý vzorec, pritom jednotný pre všetky 
športy: od najväčších po najmenšie, ko
lektívne aj individuálne. Jeho súčasťou 

sa stal atribút popularity postavený na 
roveň úspechu. Komu najviac vyhovoval, 
sa ukázalo, len čo sa prerátal na kon
krétne čísla: futbalu aj tenisu sa štátny 
príspevok viac než zdvojnásobil, kým 
najúspešnejším olympijským športom 
(kanoistike na divokej vode, streľbe či 
biatlonu) klesol. Argument: hodnotu má 
úspech len v populárnom športe. O po
fi dérnom „meraní“ hodnoty popularity 
radšej pomlčme.

Jurzyca odmietol zastaviť rozdeľova
nie fi nancií podľa „Tokošovho vzorca“, 
hoci ho na to vyzvala väčšina športových 
zväzov. Naopak, na odchode vyjadril 
presvedčenie, že nástupca princípy ne
zmení. 

V  tom mal v  zásade pravdu, došlo 
len k miernej modifi kácii. Vládny Smer 
nebol schopný ani ochotný ponúknuť 
vlastnú alternatívu zjavne účelového 
vzorca už len preto, že mal vplyvných 
spriaznencov vo vedení futbalu aj hoke
ja. Preto podporil tvorbu zákona o špor
te takzvaného kódexového typu aj s ním. 

ZROD ZÁKONA: ZDOLA ČI ZHORA?
ákon vznikal na pôde Učenej právnic

kej spoločnosti s prevahou odborníkov, 
ktorí vedeli relatívne dosť o futbale, lebo 
pôsobili v jeho štruktúrach či spolupra
covali s  jeho zväzom, ale veľmi málo 

o iných, najmä menších športoch. To sa 
dalo eliminovať. V  procese prezentácie 
návrhu vyjadrovali tvorcovia empatiu 
pre oponentské či pochybovačné názo
ry, ktorých bolo neúrekom. Do konečnej 
verzie však veľa z nich nepremietli. Le
gitímna je otázka, či preto, že mali iné 
zadanie, alebo preto, že ich nepresvedči
li. Navyše, komunikáciu s hnutím orien
tovali najmä na nefi nančnú časť, pritom 
z logiky veci aj z diskusií bolo jasné, že 
športových funkcionárov prioritne zau
jímali fi nančné a administratívne dopa
dy.

Verklíkovaná a pôsobivo znejúca de
klarácia, že zákon vzniká zdola, dostala 
na frak vo chvíli, keď Slovenský futba
lový zväz inicioval spoločnú podporu 
„desiatich veľkých športových zväzov“ 
(volejbalový sa neskôr odpojil), kým 
niekoľko desiatok menších sa pripojilo 
k vážnym výhradám Konfederácie špor
tových zväzov S .

áverečná fáza prezentácie návrhu 
zákona pred parlamentným fi nále mala 
všetky znaky réžie P –agentúry a pozo
rovateľovi pripadala až komická. vlášť 
angažovanie na jeho podporu športov
cov, ktorí sotva mali čas návrh naštudo
vať. Neskôr sa ukázalo, že ho dokonale 
nepoznali ani niektorí poprední funk
cionári oných veľkých zväzov...

VĎAKA ŠPORTOVÝM POUKAZOM BY SA K ŠPORTU MOHLO DOSTAŤ PODSTATNE VIAC DETÍ, NEŽ V SÚČASNOSTI.

ZÁKON O ŠPORTE

ZÁKON O ŠPORTE, KTORÝ 
VSTÚPIL DO PLATNOSTI 
1. JANUÁRA 2016, VZNIKOL 
NA PÔDE UČENEJ 
PRÁVNICKEJ SPOLOČNOSTI. 
SKUPINU JEHO TVORCOV 
VIEDOL PETER SEPEŠI, 
KTORÝ JÚNI 2015 ZÁKON 
PREZENTOVAL AJ V 
NÁRODNEJ RADE SR.
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STOP Z REZORTU FINANCIÍ
V lete 201  po medzirezortnom pripo
mienkovom konaní sa zdalo, že ani pia
ta vláda neuspeje s  návrhom nového, 
aspoň trochu výhodného zákona pre 
jasne fi nančne poddimenzovaný šport 
– prišlo 94 výhrad, z ktorých bolo 2 1 
zásadných    nich 2 (2  zásadných) 
z ministerstva fi nancií, ktoré odkázalo: 
„S návrhom bude možné súhlasiť len za 
podmienky, že z neho nebudú vyplývať 
zvýšené požiadavky na štátny rozpo
čet.“

Vzorec na výpočet dotácií, ktorý po
larizoval slovenský šport, sa v  okamihu 
dostal na vedľajšiu koľaj. Namiesto toho, 
aby sa po právnych odborníkoch chopili 
dotvorenia zákona športoví odborníci, 
ako požadoval generálny sekretár Kon
federácie športových zväzov S  denko 
Kríž, v  politickom zákulisí sa rozbehli 
diskusie, čo v  návrhu zákona nechať 
a čo vyhodiť z oblasti priameho štátne
ho fi nancovania športu a  motivácií pre 
sponzorov. 

Na základe dovtedajších deklarácií 
väčšina hnutia predpokladala, že je všet
ko dohodnuté. ase sa však potvrdilo, že 
sľuby sú jedna vec a realita druhá, a tiež 
to, že kým nie je dohodnuté všetko, nie je 
dohodnuté nič. 

V  následnej etape zrejme zohral 
významnú rolu krátkodobý, ani nie päť
mesačný minister školstva (od júla do 
novembra 2014), neskôr šéf parlamentu 
(2014 – 201 ), podpredseda vlády (201  
– 2018) a dnes premiér Peter Pellegrini. 
Nie z dôvodu jeho neskorších funkcií, ale 
predošlej: v rokoch 2012 – 2014 bol štát
ny tajomník ministerstva fi nancií, čiže 
pravá ruka Petra Kažimíra...

Kľúčové systémové dvíhanie objemu 
prostriedkov z odvodov z lotériových hier 
až do výšky 100 percent v roku 2019 na
pokon ostalo vo fi nálnom návrhu zákona. 
Niektoré návrhy však z  neho vypadli, 
alebo sa ich realizácia odložila.

VEĽKÝ ZÁKON – AJ OČI
Ambiciózni a profesionálne zdatní práv
nici vo vedomí, že tvoria veľký zákon, 
mali veľké oči. Ale nielen oni – aj ich po
radcovia, kibici či chlebodarcovia. 

Snaha o  absolútnu komplexnosť zá
kona je zrejmá zo šírky záberu aj z d žky 
písomnej formy. Menej býva občas viac. 
Administratívna náročnosť množstva 
zo zákona vyplývajúcich požiadaviek na 
príjemcu verejných fi nancií je značná 
záťaž aj pre veľký zväz s desiatkami za
mestnancov, nieto pre malý, čo ich má 
menej ako prstov na jednej ruke – a  to 

donedávna boli také, čo mali jedného na 
polovičný úväzok s príjmom menším, aký 
najnovšie prináleží zväzovému kontroló
rovi. Transparentnosť je opodstatnená, 
ale nehodno zabúdať, že šport je stále 
ešte hnutie primárne zložené z dobrovoľ
níkov. A vôbec v ňom nie je viac podvodov 
než v  iných spoločenských sférach. Tvr
denie o čiernej diere je nezmysel, ktorý 
treba odmietnuť, a  nie ním obhajovať 
nárast administratívy.

Veľké oči veľkých športov ilustruje 
požiadavka zavedenia tzv. superodpočtu 
(možnosť pre sponzora uplatniť si vo 
výdavkoch o 2  percent vyššiu sumu, než 
naozaj poskytol), ktorý rezort fi nancií ako 
nesystémový a zneužiteľný odmietol. 

áujmu udržať v zákone citeľný nárast 
štátnych peňazí padlo za obeť všeličo. 
Napríklad Stály súd pre šport s navrho
vanými 1  sudcami – vzhľadom na pred
pokladaný záujem pri vysokých súdnych 
poplatkoch sa javil ako luxus, ba zbytoč
nosť. Ale aj športové poukazy pre deti, 
ktoré forsíroval už pred šiestimi rokmi 
projekt Slovenský šport 2020 – ten ob
sahoval aj zámer vyňať výnosy zo stávok 
na výsledky športových súťaží z príjmov 
štátneho rozpočtu (vtedajší odhad 1  
miliónov eur) a cez rozpočty obcí a miest 
ich dať na podporu klubov a športovania 

ZÁKON O ŠPORTE 
Z ROKU 2016 VEREJNE 
PODPORILI AJ VIACERÍ 
ŠPORTOVCI – VEDĽA 
VTEDAJŠIEHO PREDSEDU 
NR SR (DNES PREMIÉRA) 
PETRA PELLEGRINIHO 
STRELKYŇA DANKA 
BARTEKOVÁ A BÝVALÝ 
HOKEJISTA RICHARD 
LINTNER. OTÁZNE JE, KOĽKÍ 
PODPOROVATELIA HO AJ 
NAOZAJ ČÍTALI.
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mládeže. Jedného aj druhého je naopak 
škoda. Logické sa zdá aj oslobodenie 
športovísk od dane z nehnuteľnosti.

ŠPORT SI PÝTA EŠTE FOND 
Podľa lanskej štúdie medzinárodnej au
ditorskej spoločnosti KPM , z verejných 
zdrojov ide na šport na Slovensku v pre
počte na jedného obyvateľa len 0 eur, 
kým vo vajčiarsku alebo vo Francúzsku 
bezmála desaťkrát toľko (2 8, resp. 2 ) 
a v porovnateľnom esku viac než dvoj
násobok ( 9). Katastrofálne vyznievame 
aj v porovnaní s hrubým domácim pro
duktom: ak nerátame investície na vý
stavbu Národného futbalového štadióna, 
sme na úrovni dvoch desatín percenta 
HDP (Francúzsko 0,81, esko 0,4) – pri
tom podiel športu na tvorbe HDP prevy
šuje dve a na zamestnanosti tri percentá.

Takže zákonom garantovaný nárast 
fi nancií bola nevyhnutnosť. A stále ešte 
nie je dostatočný, aby vyrovnal štvrťsto
ročné manko. 

Jednou z  možností je zriadenie 
verejnoprávneho Fondu na podporu 
športu – po vzore už tretí rok úspešne 
fungujúceho Fondu na podporu umenia. 

Figuruje aj v  programovom vyhlásení 
súčasnej vlády a  podľa plánu legislatív
nych úloh mal byť návrh fondu s ambi
cióznym cieľom „centralizácie zdrojov 
a  kontroly fi nancovania športu“ hotový 
už vlani – medzičasom však termín po
sunuli na koniec prvého polroka 2019. 
V poslednom období ho veľmi intenzívne 
pripomína najmä Slovenský olympijský 
výbor. „Fond by slovenskému športu 
veľmi pomohol a  ocenil by ho aj preto, 
že po rokoch by o  rozdeľovaní fi nancií 
spolurozhodovali zástupcovia športovej 
obce,“ vraví jeho prezident Anton Siekel, 
ktorý je presvedčený, že by vedel uviesť 
do života aj „odložené“ športové poukazy.

PRAVIDLÁ A VÝNIMKY
Končí sa tretí rok platnosti zákona 
a s ním aj odvodové prázdniny pre kluby 
a profesionálnych športovcov – od janu
ára 2019 by mali obe strany v  prípade 
závislej práce platiť plné odvody. Tak 
ako je to bežné vo všetkých krajinách 
Európskej únie okrem eska a  Malty. 

ároveň sa však začali debaty už o tretej 
novele zákona, lebo kluby kolektívnych 
hier, o  ktoré najmä ide, vraj na to ne

majú a  hrozí im zánik –o  športovcoch 
sa hovorí menej, pritom doplácajú už tri 
roky, lebo sú mimo sociálneho systému. 
Možno preto, že podľa štatistiky Učenej 
právnickej spoločnosti ich je len 1108 
(  futbal,  hokej, 120 basketbal,  
hádzaná a 40 volejbal) a z nich nemalá 
časť sú cudzinci.

Názory na príčiny, dôsledky aj rie
šenia sa veľmi rozchádzajú. „Tri roky 
vieme, že odvodové prázdniny sa skon
čia, a tvárime sa prekvapene,“ glosovala 
v besede TVS ministerka školstva, vedy, 
výskumu a športu Martina Lubyová. „Ak 
ich pred žime, o tri roky sa budeme baviť 
o tom istom.“

Mimochodom, zákon sa prvý raz 
otváral už koncom jeho premiérového 
roka 201 , a tiež v záujme najsilnejších 
športov: futbal a hokej na základe posla
neckého návrhu vyčlenili z  radu všet
kých športov a parlament z vyššej moci 
rozhodol, že bez ohľadu na parametre 
desiatky premenných vo všeplatnom 
vzorci jeden bude dostávať 1  a druhý 1  
percent z koláča.

Dovtedy bol vzorec len terčom kritiky, 
odvtedy aj posmechu... I

GENERÁLNY MANAŽÉR BASKETBALISTIEK GOOD ANGELS KOŠICE DANIEL JENDRICHOVSKÝ SVOJ ŽENSKÝ TÍM PO JARNOM ZISKU 
15. DOMÁCEHO TITULU (NA FOTOGRAFII) ROZPUSTIL, LEBO PODĽA PLATNÉHO ZÁKONA A JEHO OBROVSKÝCH DOPADOV NA ROZPOČET 
KLUBU NEBOL SCHOPNÝ ĎALEJ NAPĹŇAŤ NAJVYŠŠIE AMBÍCIE.
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Vláda SR v programovom vyhlásení na roky 2016 – 2020 
deklarovala záujem zriadiť verejnoprávny Fond na 
podporu športu ako komplexný nástroj na centralizáciu 
zdrojov a kontrolu financovania športu na centrálnej 
úrovni. Zatiaľ je však stále len v rovine diskusií.

NOVÝ INŠTITÚT FINANCOVANIA ŠPORTU JE NA SLOVENSKU OBJEKTÍVNE POTREBNÝ

DOČKÁME SA FONDU 
NA PODPORU ŠPORTU?

deklarovala záujem zriadiť verejnoprávny Fond na 
podporu športu ako komplexný nástroj na centralizáciu 
zdrojov a kontrolu financovania športu na centrálnej 
úrovni. Zatiaľ je však stále len v rovine diskusií.

ZRIADENIE FONDU NA PODPORU 
ŠPORTU BY MOHLO VEĽMI POMÔCŤ 

MLÁDEŽNÍCKEMU ŠPORTU.

 FINANCOVANIE ŠPORTU TEXT: PATRIK HRBEK, FOTO: TASR
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V
zorom pre takýto fond by 
mal byť už tri roky úspeš
ne fungujúci Fond na 
podporu umenia, ktorý 
sa teší veľkej popularite. 
Fond na podporu umenia 
je nezávislá verejnoprávna 
inštitúcia zabezpečujúca 
podporu umeleckých akti
vít, kultúry a  kreatívneho 
priemyslu, ktorá vznikla na 
základe zákona č. 284 2014 

. z. Tento špecializovaný 
fond nahradil podstatnú časť dotačného 
systému ministerstva kultúry a  činnosť 
vykonáva nezávisle od ústredných orgá
nov štátnej správy.

FOND NA PODPORU UMENIA 
ZLEPŠIL SITUÁCIU V KULTÚRE
Hlavným poslaním Fondu na podpo
ru umenia je poskytovanie fi nančných 
prostriedkov najmä na tvorbu, šírenie 
a  prezentáciu slovenskej kultúry doma 
i  v  zahraničí, podporu medzinárodnej 
spolupráce, vzdelávacie programy v  ob
lasti umenia, kultúry a kreatívneho prie
myslu, a na štipendiá pre fyzické osoby.

Výnimočnosťou tohto fondu je, že 
o  efektívnom rozdeľovaní fi nančných 
prostriedkov umeleckej činnosti a  kul
túre rozhodujú nezávisle od ústredných 
orgánov štátnej správy priamo samotní 
zástupcovia umeleckej obce. Práve ga
rancia nezávislosti a  odbornosti bola 
faktorom, pre ktorý sa vznik tejto verej
noprávnej inštitúcie stretol v umeleckom 
hnutí s pozitívnou odozvou a podporou. 

alším prínosom fondu je podstatné 
navýšenie objemu peňazí pre umeleckú 
komunitu. V  rokoch 201  a  201  vláda 
pridelila fondu po 1  miliónov eur, na 
tento rok sa príspevok štátu zvýšil na 20 
miliónov eur.

Fond každoročne vyhlasuje správne 
cielené a  vhodne nastavené dotačné 
výzvy, na základe ktorých je následne 
takmer 000 úspešným žiadateľom kaž
doročne prerozdelená suma vo výške 
14,4 miliónov eur.

Fond na podporu umenia priniesol viac 
peňazí na kultúru, rýchlejší a  pružnejší 
systém fi nancovania (výzvy niekoľkokrát 
ročne), pre žiadateľa jednoduchšiu admi
nistratívu (potvrdenia z poisťovní a iných 
úradov sú predkladané až po schválení 
dotácie) a  vybavenie žiadosti už do 0 
dní (predtým to trvalo aj  mesiacov). 
Mechanizmy rozhodovania zabezpečujú 
transparentnosť, nezávislosť a odbornosť 
pri prideľovaní fi nančnej podpory.

NEZASLÚŽIL BY SI AJ ŠPORT 
PODOBNÝ INŠTITÚT?
Už v júni 201  sa v pláne legislatívnych 
úloh vlády S  objavila úloha s názvom 
„Návrh zákona o  fonde na podporu 
športu“ so snahou centralizovať zdroje 
a kontrolu fi nancovania športu v pod
mienkach Slovenskej republiky. Do 
medzirezortného pripomienkového ko
nania sa mal návrh dostať na začiatku 
2. štvrťroka 201 , žiaľ, napriek volaniu 
športovej obce k tomu zatiaľ nedošlo.

Nedávno na Ministerstve školstva, 
vedy, výskumu a  športu S  zasadala 
odborná pracovná skupina, ktorá sa 
mala problematikou Fondu na podporu 
športu zaoberať. Aj napriek prínosnej 
diskusii, ktorá predstavila prvé mož
nosti fungovania, zamerania a činnosti 
tohto fondu podľa vzoru Fondu na pod
poru umenia, boli činnosť tejto skupiny 
aj úloha vzniku špecializovaného fondu 
pre šport odložené z  neobjasnených 
dôvodov opäť na neurčito.  

Ostáva len dúfať, že táto úloha 
z Programového vyhlásenia vlády S  sa 
v  blízkej dobe dostane opäť do centra 
pozornosti, pretože si takýto záujem 
určite zaslúži. Ambíciu vlády vytvoriť 
počas rokov 201  – 2020 podmienky 
na to, aby fi nančné prostriedky z verej
ných zdrojov na šport boli poskytované 
a vykazované cez jeden fi nančný uzol, 
ktorým by mal byť práve plánovaný ve
rejnoprávny Fond na podporu športu, 
možno totiž hodnotiť iba pozitívne.

ákon o  fonde na podporu športu 
by mohol významne pomôcť s  fi nan
covaním rozvoja športu detí a mládeže, 
vrcholového športu aj športu pre všet
kých. Mal by prevziať a stransparentniť 
existujúci dotačný systém a  v  porov
naní so súčasným stavom vedieť 
pružnejšie reagovať na rôzne potreby 
športového hnutia. Nemožno taktiež 
zabúdať na fi nancovanie a  podporu 
organizovania významných športových 
podujatí. Problémom súčasného systé
mu je negarantovanie fi nančných pro
striedkov zo strany štátu pri úspešnej 
kandidatúre, pretože o  dotáciách sa 
rozhoduje vždy na príslušný aktuálny 
rok, pričom kandidatúra sa podáva vo 
viacročnom predstihu.

ŠANCA PRE ŠPORTOVÉ POUKAZY
Dôležitú časť rozpočtu Fondu na podpo
ru športu by mali tvoriť predovšetkým 
príspevky na športové poukazy. ákon 
o športe priniesol nárast prostriedkov do 
športu, avšak vzhľadom na vypustenie 

ustanovení o superodpočte pri sponzor
skom, či na nerealizovanie športových 
poukazov, športové kluby žiadne zásad
né zmeny vo svojej činnosti nepocítili.

Práve športové poukazy by mali byť 
inštitútom, ktorého význam by pocítili 
všetky kluby pracujúce s mládežou. Ako 
prijímatelia športových poukazov by sa
motné deti, podobne ako pri kultúrnych 
poukazoch, určili, ktorým športom sa 
chcú venovať. Svoje športové poukazy 
by odovzdali v športových kluboch, kto
ré navštevujú alebo chcú navštevovať, 
a štát by ich následne klubom refundo
val. Finančné toky by tak boli podstatne 
prehľadnejšie a prostriedky by sa dostali 
ku všetkým zainteresovaným subjek
tom. ároveň by to mohlo pomôcť zvý
šeniu záujmu detí o šport.

FOND BY PRINIESOL MNOHO POZITÍV
riadenie fondu by vďaka prehľadným 

a  častým dotačným výzvam taktiež 
prinieslo viac možností na získanie 
fi nančných prostriedkov na projekty 
zamerané na popularizáciu školského 
športu, športu pre všetkých, organizova
nie športových turnajov, súťaží či podu
jatí. Prioritou fondu by malo byť najmä 
reagovať na potreby slovenského športu 
nezávisle, pružne a  účelne, re  ektovať 
medzinárodný význam organizovaného 
podujatia, počet zapojenej športujúcej 
verejnosti, či udržateľnosť projektu.

Veľmi významnou zmenou by však 
bolo oddelenie dotačného systému od 
ministerstva školstva a jeho zverenie do 
rúk odbornej verejnoprávnej inštitúcii, 
ktorej zástupcov by navrhovalo športové 
hnutie a  ministerstvo. Išlo by o  prelo
mový krok vo fi nancovaní športu, keďže 
o  takomto type podpory by rozhodovali 
samotní zástupcovia športovej obce. Ta
kéto zapojenie športového hnutia by bolo 

ŠPECIFIKUM ŠPORTU 
PODĽA EÚ

Európska únia viackrát 
konštatovala, že šport je 
veľmi špecifický a nedajú sa 
v ňom aplikovať všeobecné 
pravidlá financovania. Preto si 
vyžaduje osobitnú pozornosť.

PODĽA EÚ
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navyše aj v súlade s Akčným plánom Ini
ciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej 
republike na roky 201  – 2019 vlády S .

Fond by sa mal po svojom vzniku stať 
platformou, ktorá by dokázala dotácie 
poskytovať rýchlejšie, nezávislejšie, efek
tívnejšie a účelovejšie, samozrejme pri sle
dovaní kvality jednotlivých predložených 
projektov zameraných na rozvoj športu 
detí a mládeže, vrcholového športu a špor
tu pre všetkých.

ieľom tejto verejnoprávnej inštitúcie by 
malo byť taktiež zjednodušenie častokrát 
náročnej administratívy, či problematickej 
komunikácie medzi dotknutými subjektmi 
pri dotačných výzvach. Prínosom by bolo 
už len stanovenie povinnosti predkladať 
obligatórne doklady a dokumenty žiadostí 
až po schválení podpory.

ĎALŠIE BENEFITY PRE ŠPORT
Treba povedať, že práve vďaka tomuto fon
du by vláda mohla zároveň splniť aj svoje 
ďalšie úlohy, ako napríklad zabezpečenie 
systémovej, dlhodobej a  transparentnej 
podpory štátnej športovej reprezentácie, 
vrcholového športu, športu detí a mládeže, 
športu pre všetkých a športu zdravotne po
stihnutých. 

avedením už spomínaných športových 
poukazov by vláda napomohla zvýšeniu 
pohybovej aktivity detí a  mládeže. áro

veň by v spolupráci so športovým hnutím 
mohla užšie prepojiť voľnočasové športové 
aktivity na všetkých typoch škôl s  čin
nosťou športových klubov pri efektívnom 
využití systému školských súťaží a zdieľaní 
športových odborníkov medzi školským 
a klubovým športom. V neposlednom rade 
by však najmä podporila zdravý životný 
štýl obyvateľov Slovenskej republiky.

TREBA NÁJSŤ POLITICKÚ VÔĽU
Vznik tátneho fondu telesnej kultúry 
v roku 199  a jeho zánik v roku 2001, kto
rý so sebou priniesol transformáciu jeho 
zdrojov do kapitoly terajšieho ministerstva 
školstva, by mali byť zdrojom poučenia 
a inšpirácií na novej ceste v prospech slo
venského športu. Je však nutné nájsť to 
najdôležitejšie – politickú vôľu zmeniť sú
časný neprehľadný a komplikovaný systém 
fi nancovania športu a nájsť potrebné systé
mové zdroje na každoročné stabilné napl
nenie rozpočtu Fondu na podporu športu.

iešením by mohla byť spotrebná daň 
z  nezdravých potravín spolu so zdrojmi 
štátneho rozpočtu, či odvody z prevádzko
vania lotériových alebo stávkových hier.

Na záver by som rád upozornil, že 
Európska únia viackrát konštatovala, že 
šport je veľmi špecifi cký. Nedajú sa v ňom 
aplikovať všeobecné pravidlá fi nancovania, 
a preto si vyžaduje osobitnú pozornosť.  I

SIEKEL O FONDE NA 
PODPORU ŠPORTU
Prezident SOV Anton Siekel 
veľmi podporuje zriadenie 
Fondu na podporu športu. Aj 
napriek tomu, že ide o agendu 
ministerstva školstva, SOV 
je v tejto problematike už 
dlhodobejšie aktívny a ponúka 
viaceré možnosti nových 
mechanizmov financovania 
športu, ktoré by zabezpečovali 
koncepčnú a transparentnú 
podporu športu u nás. Na 
pôde SOV sa tým zaoberá aj 
osobitná pracovná skupina.
Prezident SOV si od inštitútu 
Fondu na podporu športu 
sľubuje do budúcnosti veľa: 
„Centralizujme najmä prehľad 
o zdrojoch jednotlivých 
športových zväzov, ako sú 
financovaní naši vrcholoví 
športovci, naša mládež. Práve 
toto by mal fond riešiť. Mal by 
zaviesť väčší prehľad a poriadok 
do financovania športu ako 
takého. Mal by centralizovať tieto 
zdroje a na jeho základe sa bude 
dať verejnosti komunikovať, čo 
financujeme zo štátnych peňazí, 
akým spôsobom a prečo.”

SIEKEL O FONDE NA 

VĎAKA ŠPORTOVÝM POUKAZOM BY SA K ŠPORTU MOHLO DOSTAŤ PODSTATNE VIAC DETÍ, NEŽ V SÚČASNOSTI.
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Hokej má v sebe zvláštnu moc. 
Je to hra emócií, rýchlych nôh, 
šikovných rúk a bystrej hlavy. 
Jeho ľadová krása dokáže ľudí 
rozpáliť, dostať do tranzu. Počas 
uplynulých desaťročí dokázala 
u nás zaujať všetky generácie, 
všetky vrstvy našej spoločnosti. 
Slovensko miluje hokej. 

M

V MÁJI 2019 SA V BRATISLAVE A KOŠICIACH USKUTOČNIA MAJSTROVSTVÁ SVETA 

V HOKEJI. AKO SA U NÁS HRALO O HOKEJOVÝ TITUL V MINULOSTI?

ajstrovstvá Európy 1925, 
majstrovstvá sveta 1959, 
1992 a  2011. tyrikrát sa 
na Slovensku hrali hokejo
vé zápasy, v ktorých sa sú
perilo o trofej európskeho 
či svetového hokejového 
šampióna. Budúcoročné 
majstrovstvá sveta v  ho
keji v  Bratislave a  Koši
ciach ponúkajú príležitosť 

zaspomínať si, ako sa na slovenskom ľade 
bojovalo o medaily na vrcholných turna
joch kedysi. Na časy, keď Slovensko pob
láznil hokej. 

ME 1925
SÚBOJ S PRÍRODNÝMI ŽIVLAMI
V máji 1908 sa v Paríži stretlo z  inicia
tívy Louisa Magnusa osem pánov – ho
kejových nadšencov a  z  ich dvojdňovej 
debaty vzišlo založenie Medzinárodnej 
federácie ľadového hokeja. V prvom roku 
existencie mala päť členov – Francúzsko, 
Veľkú Britániu, vajčiarsko, Belgicko 
a  echy, ktoré boli v tom čase súčasťou 
rakúskouhorskej monarchie. V  roku 
1910 sa vo švajčiarskej dedinke Les 
Avants uskutočnili prvé majstrovstvá 
Európy. Desiaty európsky šampionát 
v roku 192  hostilo eskoslovensko.

TEXT: BORIS VANYA, FOTO: JÁN SÚKUP, ARCHÍV SOŠM, TASR/
MARTIN BAUMANN, PAVEL NEUBAUER, FRANTIŠEK IVÁN

KEĎ SLOVENSKO 
POBLÁZNIL HOKEJ

ZAPLNENÝ KOŠICKÝ AMFITEÁTER SLEDUJE TELEVÍZNY PRENOS ZO ZÁPASU SLOVENSKO – ČESKO NA MS 2011.
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Na turnaj sa chystala Praha, hrať sa 
malo na prírodnom ľade v areáli SK Slavia. 
Teplé počasie však spôsobilo, že organi
zátori museli vytiahnuť plán B a  presu
nuli prípravy na zamrznutý rybník Jordán 
v Tábore. Na šampionát sa prihlásili štyri 
tímy – okrem eskoslovenska aj akúsko, 

vajčiarsko a  Belgicko. eskoslovenský 
hokejový zväz odhadoval náklady na 
usporiadanie turnaja na 0 až 80tisíc 
korún. Päťtisíc venoval organizátorom 
prezident T. . Masaryk.

Ešte . januára 192  hlásili Národní 
listy v  optimistickom duchu: „V  Tábore 
bolo 1  stupňov. Hokejisti chytili motýľa 
babôčku, pozdrav jari, ale ľad bol suchý 
a tvrdý. A prognóza priaznivá. Ihrisko pred 
klubovňou miestneho veslárskeho klubu 
má dosť tieňa, aby sa zabránilo pôsobeniu 
slnka, ktorého ničivé lúče môžu zasiahnuť 
ľadovú plochu len na krátky čas.“

Na druhý deň sa malo hrať prvé 
stretnutie eskoslovensko – akúsko, ale 
už vo večernom vydaní novín bolo zrazu 
všetko inak. „Majstrovstvá sveta predsa na 

trbe“ oznamoval titulok, pričom trbou 
sa myslelo trbské Pleso. Vysoké Tatry 
vnímali organizátori ako železnú istotu. 
Belgičania, vajčiari a domáci tím sa pre
súvali z Prahy, akúšania priamo z Viedne. 

ÚSTUP NA POSLEDNÚ LÍNIU
Aj vo Vysokých Tatrách však robilo orga
nizátorom starosti počasie. Silná víchrica 
prerušila dopravu na Tatranskej elektric
kej dráhe a  hokejisti, aj keby chceli, ne
mali kde hrať. Klzisko na trbskom plese 
zmizlo pod naviatym snehom. Organi
zátori sa rozhodli vytvoriť nové ihrisko 
na mieste, ktoré bolo menej vydané 
napospas prírodným živlom. V  piatok 9. 

januára Tatry konečne obdarili hokejistov 
krásnym slnečným dňom. 

„Slnko dalo takmer zabudnúť hojnému 
počtu divákov na mráz, v ktorom sa obe 
mužstvá náležite zapotili pri rýchlom tem
pe. Propagačný i finančný efekt síce utrpel 
tým, že sa turnaj koná tu, v srdci Tatier, ale 
účastníci, hráči i  činovníci určite získali, 
lebo tu žijú v nádhernej prírode, vzdialení 
od lákadiel veľkomestského života a môžu 
sa celou dušou sústrediť na boje o  naj
vyššiu trofej európskeho hokeja,“ písali 
Národní listy po prvom hracom dni. 

Turnaj otvoril súboj eskoslovenska 
proti akúsku ( :0). Pred zápasom zahrala 
vojenská hudba hymny oboch krajín.

Prírodné živly sa však nevzdávali. alší 
príval snehu donútil organizátorov – po
vedané slovami dobovej tlače – ustúpiť na 
poslednú líniu. Nové dejisko šampionátu 
vyrástlo na tenisových kurtoch v Starom 
Smokovci – najmä vďaka majorovi Holu
bovi, ktorý, ako sa ukázalo, s touto alter
natívou dopredu počítal. 

„Asi o pätnástej hodine sme vystúpili 
v  novej stanici a  ako karavána pútnikov 
sme stúpali k hotelu rand, ktorého pred
sieň sme úplne zaplnili. To, čo trvalo na 

trbskom Plese hodinu, tu zvládli zamest
nanci hotela za pätnásť minút, takže o pol 
štvrtej sme mali každý svoju izbu. O šest
nástej sme už boli na klzisku, kde malá 
armáda, posilnená vďaka ochote hoteliera 
o ďalších trinásť členov, dokončovala za
metanie ihriska, zbíjala drevené dosky na 
mantinely, zapúšťala bránky a  maľovala 
čiary. Už za šera nastúpili proti sebe akú
šania a  vajčiari...“ líčil presun do Starého 
Smokovca spravodajca týždenníka Sport.

Víťazom turnaja sa stalo po troch 
víťazstvách domáce eskoslovensko, 

ktoré nedostalo ani gól. Národní listy 
mohli v  pondelok 12. januára spokojne 
bilancovať. 

„Majstrovstvá sa skončili – vďaka vý
bornému nášmu mužstvu, ktoré našlo 
ducha solidarity – dokonalým našim 
úspechom športovým. Aj civilné úrady 
a vojsko spravili pre podujatie veľa. Novi
nári napríklad s vďakou uznávajú, že ria
diteľ poštového úradu v Starom Smokovci 
pán Jiroutek im umožnil telefonovať aj 
v nedeľu.“

Majstrovstvá Európy v ľadovom hokeji 
boli prvým veľkým športovým podujatím 
v  Tatrách. „Pravda, ešte trvalo niekoľko 
rokov, kým kanadský hokej svojou popu
laritou u nás úplne vytlačil tradičný bandy 
hokej, ktorý sa hral s loptičkou,“ vysvetlil 
Ján Holko, niekdajší hokejový funkcionár, 
ktorý sa venuje športovej histórii.

MS 1959
PANI GOLONKOVÁ TĹKLA 
OBRA DEWSBURYHO
Do Bratislavy dorazili v  marci 19 9 naj
skôr sovietske vesmírne družice (modely 
Sputnikov vystavili v Slovenskom múzeu 
na Vajanského nábreží) a vzápätí hokejové 
výpravy z rôznych kútov sveta. 

ok po najlepších krasokorčuliaroch 
starého kontinentu vykorčuľovali na bra
tislavský ľad aj hokejisti na majstrovstvách 
sveta, ktoré sa hrali v  ôsmich mestách 

eskoslovenska. Bratislava hostila zápasy 
Askupiny, za účasti Kanady, vajčiarska, 
Poľska a domáceho tímu. 

Kapacita štadióna 11 2  miest (z toho 
000 na sedenie) ani zďaleka neuspoko

jila dopyt po vstupenkách. Všetkých šesť 
zápasov bratislavskej skupiny bolo vypre
daných, do hľadiska sa túžilo dostať vyše 
400tisíc fanúšikov z celého eskosloven
ska i cudziny. 

Súčasťou hokejovej horúčky bola aj 
súťaž o najkrajší obchodný výklad s tema
tikou majstrovstiev sveta. Pre účastníkov 
šampionátu pripravili organizátori sprie
vodný program. Tak napríklad Kanaďania 
boli na besede s  pracujúcimi v  hemic
kých závodoch Juraja Dimitrova a  šéfa 
Medzinárodnej hokejovej federácie Johna 
Francisa Ahearna aj s  ďalšími funkcio
nármi zachytili objektívy v dobrej nálade 
na exkurzii v  Bratislavských vinárskych 
závodoch. 

eskoslovenské mužstvo pre istotu 
izolovali od početného davu fanúšikov 
a  ubytovali na zámku v  Smoleniciach. 
Tréner Vlastimil Sýkora namiešal kokteil 
zo skúsených hráčov i  mladíkov, v  kto
rom boli aj traja hokejisti zo Slovana 

 MS V ĽADOVOM HOKEJI

MOMENTKA Z MAJSTROVSTIEV EURÓPY 1925 V STAROM SMOKOVCI.
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Bratislava – Ján Starší, Karol Fako a Jozef 
olonka. 

„Prvý gól hokejových MS padol na 
bratislavskom ľade v  . minúte I. tretiny 
z  palice nášho olonku. Prvý zranený 
v bratislavskej skupine bol hrdinský švaj
čiarsky brankár ené Kiener, ktorý má 
tržnú ranu na líci. Prvú zlomeninu ruky 
utrpel kanadský útočník Dave Jones, kto
rého previezli na ortopedickú kliniku, no 
už v III. tretine bol opäť na bratislavskom 

 s  rukou v  sadre, pravda, ako divák,  
zvestoval Večerník.

KANAĎANIA AKO FILMOVÉ HVIEZDY
peciálnu pozornosť pútali v  Bratislave 

Kanaďania. Javorové listy reprezentoval 
na šampionáte víťaz Allanovho pohára, 
najlepší amatérsky tím Belleville McFar
lands.

Kanaďania sa museli cítiť v  meste na 
Dunaji ako filmové hviezdy. Ľudia ich 
zastavovali na každom kroku a  prosili 
o  autogram. O  srdečnej atmosfére písali 
v  st pčeku zo . marca 19 9 aj noviny 
Toronto Star. „Ľudia tu fandia Kanade 
napriek tomu, že sú denne vystavení kam
pani, aby nenávideli ápad.“ 

Kapitán Floyd rawford však v  knihe 
Aarona Bella, ktorá vyšla v  roku 2009, 
pripomenul aj odvrátenú stranu mince. 
„Niekedy sme sa cítili ako cudzinci v cu
dzej krajine. Ľudia z tajnej polície boli vša
de. Trochu nás to znepokojovalo, ale na 
druhej strane to zvýšilo naše odhodlanie.“

Kanaďania vyhrali základnú Askupi
nu bez straty bodu. V zápase o prvenstvo 

zdolali eskoslovensko :2. Na stretnu
tie často spomína Jozef olonka. Vtedy 
21ročný mladík okúsil tvrdosť zlého 
muža Ala Dewsburyho. olonku sa roz
hodla pomstiť mama, ktorá sa pri odcho
de tímov do šatne pustila do kanadského 
obra päsťami.

Belleville McFarlands si počínali suve
rénne aj v pražskej finálovej skupine, keď 
zdolali Fínov, védov, Američanov i Sovie
tov a až v poslednom zápase – keď už mali 
istý titul – prehrali s  eskoslovenskom 

: . Domáci tím vďaka tomu poskočil na 
bronzový stupienok.

„Atmosféra bola v  Bratislave naozaj 
úžasná, cítili sme sa skutočnou súčasťou 
všetkého diania a  nič nám nechýbalo. 
Možno len to zlato, po ktorom sme všetci 
túžili,“ spomínal po rokoch Jozef olonka, 
autor siedmich gólov.

Len niekoľko dní po tom, čo odišli hoke
jisti, vykorčuľovali na bratislavský ľad maj
stri piruet. Na krasokorčuliarskej exhibícii 
publikum obdivovalo aj Američana Davida 
Jenkinsa, kanadský pár Barbara Wagnero
vá, obert Paul, či nášho Karola Divína.

MS 1992
NAPOSLEDY AKO ČESKO-SLOVENSKO
Na jar roku 1992 v  eskoslovensku niek
torí verili, že sa staneme majstrami sveta 
v hokeji, ale oveľa viac ľudí dúfalo, že zbo
hatne. ozbiehala sa prvá vlna kupónovej 
privatizácie, budúcnosť spoločného štátu 

echov a  Slovákov bola otázna a  Praha 
s Bratislavou sa chystali na turnaj 12 elit
ných tímov sveta.

Počas MS 1991 vo Fínsku prišli Fíni 
s ponukou, že usporiadajú šampionát aj 
o  rok neskôr a  núkali československej 
strane štedrú finančnú kompenzáciu. 
Neuspeli.

„Bratislava bola popri Prahe pre mňa 
jasná voľba,“ tvrdí Pavol Učen, v rokoch 
1991 a 1992 predseda federálneho ho
kejového zväzu. Lenže zimný štadión 
v  Bratislave nesp ňal podmienky na 
organizovanie podujatia takého rangu 
a mestu chýbali na jeho rekonštrukciu 
peniaze.

„V  tejto situácii sme zašli za vtedaj
ším slovenským premiérom Jánom ar
nogurským so žiadosťou o  poskytnutie 
dotácie. Vypočul si nás a uvoľnil na orga
nizáciu šampionátu sto miliónov korún. 
Neskôr pridal ešte milión – za ten sme 
dali na štadióne ešte zhotoviť elektro
nické tabule za bránkami, na ktorých sa 
zobrazoval text,“ vysvetľuje Ján Holko, 
v rokoch 1990 až 1992 šéf S ĽH.

Na štadióne sa šturmovalo so staveb
nými úpravami do poslednej chvíle. Ešte 
dva dni pred začiatkom turnaja sa tam po
hybovali robotníci, ale organizátori všetko 
stihli. ampionát v  Bratislave slávnostne 
otvoril predseda Federálneho zhromaž
denia SF  Alexander Dubček s preziden
tom IIHF ntherom Sabetzkým.

„Spomínam si, ako sa po prvom zá
pase pustili do družnej debaty Sabetzki 
a  predseda Slovenskej národnej rady 
František Mikloško, v mladosti hokejo
vý brankár. Tlmočníka poslal Mikloško 
preč,“ dodáva Holko.

 MS V ĽADOVOM HOKEJI

ZIMNÝ ŠTADIÓN V BRATISLAVE 
S VÝZDOBOU K MS 1959.

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE 
ŠAMPIONÁTU V BRATISLAVE 
S TÍMAMI KANADY, POĽSKA, 
ŠVAJČIARSKA A ČESKOSLOVENSKA.
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V  Bratislave odohrala českosloven
ská reprezentácia tri zápasy základnej 
Bskupiny, potom sa tímy sťahovali do 
Prahy. vodný súboj domácich proti 
Nórom ani druhý proti Francúzom ne
bol vypredaný, v hľadisku zostali stovky 
voľných sedadiel. Až na stretnutie proti 

usom sa štadión celkom zaplnil. 

ZO ŠVEHLU NAJLEPŠÍ OBRANCA
Trénerom československej reprezentácie 
sa stal v roku 1991 Ivan Hlinka, jeho asis
tentom Jaroslav Walter. Sezónu odštarto
vali posledným miestom na Kanadskom 
pohári. Na olympijskom turnaji v  Al
bertville však už československé mužstvo 
získalo bronz.

Do nominácie na MS sa dostali len 
traja slovenskí hokejisti. Obranca ó
bert vehla z majstrovskej Dukly Tren
čín a dvaja Košičania, Igor Liba a Peter 
Veselovský. Sen o  titule sa rozplynul 
v  semifinále proti Fínom. Necelé dve 
minúty pred koncom za stavu 2:1 sa 

vehla dopustil azda jedinej chybičky 
na turnaji, keď puk vo vlastnej obrannej 
tretine unáhlene vypálil do hľadiska. 
Fíni po buly pred našou bránkou vyrov
nali a  potom zvládli lepšie nájazdovú 
lotériu.

Sklamanie z  prehry spláchli tréneri 
a  niektorí hráči v  bare. „Našiel som ich 
tam ráno o  pol piatej. Boli namazaní 
ako Dáni,“ spomínal s  úsmevom v  tele
víznom   dokumente „Keď na Slovensku 
vládol hokej“ Jaroslav Walter. 

V  súboji o  bronz zdolal výber SF  
vajčiarov :2. óberta vehlu vyhlásili 

za najlepšieho obrancu turnaja. Bol to 
posledný svetový šampionát, na ktorom 
hrali esi a Slováci v jednom tíme.

MS 2011
SMUTNÁ ROZLÚČKA KAPITÁNA DEMITRU
My sme tu doma  My sme tu doma  

tadión burácal, akoby čakal na nejakú 
rockovú hviezdu. Keby len jednu. De
saťtisíc hlasiviek vytvorilo elektrizujúcu 
atmosféru... 

Na majstrovstvách sveta 200  v  ige 
skončilo Slovensko svoju púť vo štvrťfi
nále (čo by sme zaň v posledných rokoch 
dali), ale aj tak dosiahlo v Lotyšsku jeden 
výnimočný triumf. 

Delegáti kongresu Medzinárodnej 
hokejovej federácie zvolili 19. mája Bra
tislavu a  Košice za dejisko svetového 
šampionátu 2011. Slovensko dostalo 0 
hlasov, védsko 20 a Maďarsko 14. 

„Hráme hokej vyše  rokov. Hokejisti 
Slovenska patria k svetovej špičke. Po Ka
nade majú v NHL najviac hráčov v pomere 
k počtu obyvateľstva. Slovensko je v hoke
ji svetová trieda,“ hovoril v prezentačnom 
videu obranca óbert vehla. 

O  päť rokov opantal krajinu ozajstný 
hokejový ošiaľ. Akurát Košice trochu gá
nili na Bratislavu, keďže zápasy slovenskej 
reprezentácie videlo iba hlavné mesto. Na 
východe sa však vynašli. Slovenský tím 
povzbudzovali fanúšikovia v  zaplnenom 
košickom amfiteátri – kam sa zmestilo 

ešte viac ľudí, než do hľadiska nového 
(a predraženého) imného štadióna On
dreja Nepelu, ktorý vyrástol na mieste 
starého stánku. 

Na slovenskej striedačke už druhý 
rok vášnivo gestikuloval Kanaďan len 
Hanlon. Dirigoval tím plný hviezd. Na 
šampionáte hrala väčšina z  hráčov, 
ktorí sa v  uplynulej dekáde zaslúžili 
o  historické úspechy slovenského ho
keja – tri medaily z majstrovstiev sveta 
a štvrté miesto na olympijskom turnaji 
vo Vancouvri.

MACEJKO, GOTT I FÍNSKA POLKA
Kým košická aréna nesúca meno prvého 
Slováka v  československej reprezentácii 
Ladislava Trojáka sa počas viacerých zá
pasov zaplnila iba z polovice, hala v Brati
slave bývala nabitá do posledného miesta. 
Po Slovákoch sa zabávali v hľadisku esi, 
tých striedali Fíni, v hojnom počte dora
zili aj Nemci či usi. o srdca arény, malej 
presklenej miestnosti na treťom poscho
dí, zneli hity, ktoré dostali do varu všet
kých, bez ohľadu na národnosť vyznačenú 
v pase. Macejko, Karel ott, Nas nedogo
ňat, aj fínska polka. 

Bolo sa na čo i na koho pozerať. Na tur
naji korčuľovali Jaromír Jágr, Alexander 
Ovečkin či John Tavares. Ale aj Marián 
Hossa, Miroslav atan, Marián áborík, 
Ľubomír Višňovský alebo Pavol Demitra.

Hostiteľ dohral na turnaji po šiestich 
zápasoch a – s  veľkým sklamaním. Po 
víťazstve nad Slovinskom prišli prehry 

 MS V ĽADOVOM HOKEJI

RÓBERTA ŠVEHLU VYHLÁSILI 
ZA NAJLEPŠIEHO OBRANCU MS 1992.  

FANÚŠIKOVIA NA BRATISLAVSKOM ZIMNOM ŠTADIÓNE POČAS MAJSTROVSTIEV SVETA 1992.
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– s Nemeckom, uskom, eskom i Fín
skom. áverečná výhra nad Dánskom 
už nič neriešila. latá generácia skon
čila na bratislavskom ľade ako kôpka 
nešťastia. Slovensko sa štvrtý raz za 
sebou nedostalo na MS do štvrťfi nále, 
ale doma a s takým výberom to bolelo 
oveľa viac. 

„ elé mužstvo posledných päť dní 
nemohlo spať. Pre každého je to veľmi 

zlá skúsenosť. Veľmi sme chceli, ale 
nevychádzalo nám to. Bolo veľmi ťaž
ké a  smutné počúvať hymny súperov,“ 
vravel po poslednom zápase Pavol De
mitra. 

Slovenský kapitán za potlesku tribún 
so slzami v očiach lúčil s reprezentačnou 
kariérou. Nikto netušil, že o necelé štyri 
mesiace sa bude Slovensko so slzami 
lúčiť s ním. 

MS 2019
BUDÚ SA SLOVÁCI SŤAHOVAŤ?
Slovenský hokej v  posledných rokoch 
opustil svetovú špičku a už nemá také 
hviezdy ako kedysi. Napriek tomu je 
o  vstupenky na zápasy majstrovstiev 
sveta 2019 medzi fanúšikmi veľký záu
jem. Slováci odohrajú tentoraz základ
nú skupinu v  Košiciach a  do hlavného 
mesta sa presťahujú len na prípadné 
štvrťfi nále. Turnaj sa začne až 10. mája, 
v  čase, keď bude voľná väčšina hráčov 
zo zámorskej  NHL. Aj to je prísľubom, 
že Bratislava a Košice uvidia veľké mená 
a Slovensko opäť poblázni hokej. I

 MS V ĽADOVOM HOKEJI

MY SME TU DOMA!
MY SME TU DOMA! 
ŠTADIÓN BURÁCAL, 
AKOBY ČAKAL NA NEJAKÚ 
ROCKOVÚ HVIEZDU.
KEBY LEN JEDNU.

RADOSŤ SLOVÁKOV Z GÓLU V ZÁPASE PROTI SLOVINSKU NA MS 2011 V BRATISLAVE.

HOKEJOVÉ 
ŠAMPIONÁTY
NA SLOVENSKU
MAJSTROVSTVÁ EURÓPY 1925
Dejisko: Štrbské Pleso, 
Starý Smokovec
Počet účastníkov: 4 
Šampión: ČSR

MAJSTROVSTVÁ SVETA 1959
Dejiská: Praha, Bratislava, 
Brno, Ostrava, Mladá Boleslav, 
Kladno, Kolín, Plzeň.
Počet účastníkov: 15 
Poradie: 1. Kanada, 2. ZSSR, 3. ČSR.

MAJSTROVSTVÁ SVETA 1992
Dejiská: Praha, Bratislava.
Počet účastníkov: 12 
Poradie: 1. Švédsko, 2. 
Fínsko, 3. ČSFR.

MAJSTROVSTVÁ SVETA 2011
Dejiská: Bratislava, Košice.
Počet účastníkov: 16 
Poradie: 1. Fínsko, 2. Švédsko, 
3. Česko,... 10. Slovensko.

MAJSTROVSTVÁ SVETA 2019
Dejiská: Bratislava, Košice.
Termín: 10. mája – 26. mája 2019

HOKEJOVÉ 
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VERONIKINA MEDZINÁRODNÁ 
PRETEKÁRSKA ROZLÚČKA 
V MARCOVOM SLALOME SP 
V OFTERSCHWANGU BOLA 
V KROJI.

PETRA VLHOVÁ PATRÍ K NAJPOPULÁRNEJŠÍM SLOVENSKÝM ŠPORTOVCOMPETRA VLHOVÁ PATRÍ K NAJPOPULÁRNEJŠÍM SLOVENSKÝM ŠPORTOVCOM

Podľa lyžiarskych expertov môže v najbližších rokoch Petra Vlhová v najbližších rokoch útočiť na celkový triumf 
vo Svetovom pohári. Prvý pokus môže prísť už v tejto sezóne, keď do svojho programu zaradila aj rýchlostné 
disciplíny. „Je naozaj náročné, keď slalomárka prechádza na zjazd,“ vysvetľuje 23-ročná Liptáčka.

MILUJEM ADRENALÍN, ALE SOM

NORMÁLNA BABA
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C Vraví sa, že futbalisti nemajú príliš 
radi zimnú prípravu. Zjazdárky zasa pre-
žívajú najťažšiu drinu v lete. Ako ju zvlá-
date?
„Je to náročné obdobie, ktoré až tak ne
musím. Každý rok sa to však zlepšuje. 
Viem, že tvrdý tréning potrebujem, aby 
som v zime vládala. Vnímam to ako pro
fesionálka.“

C Čo vás v  prípravnom období dokáže 
najviac potrápiť?
„Jednoznačne beh. Pri ňom sa naozaj 
trápim. V lete vždy priberiem a keď idem 
behať, som ťažká a cítim to. Potom trpím 
a príliš si to neužívam. V minulosti som 
behala aj do kopca s  padákom. Aj po 
tréningu si v  rámci regenerácie radšej 
sadnem na bicykel, ako keby som mala 
vyklusávať. Prípravu sa snažíme meniť, 
aby som sa vyhla stereotypu, a aby ma to 
aspoň trochu bavilo a nap ňalo.“

C V  lete väčšina ľudí dovolenkuje. Do-
kázali ste si popri náročnom programe 
nájsť čas na oddych?
„Dovolenkové obdobie mám na konci 
sezóny, čo je približne začiatkom apríla. 
Voľno je vždy krátke a keďže cez sezónu 
stále cestujem, snažím sa ho tráviť doma 
s  rodinou a  kamarátmi. Najradšej som 
na Liptovskej Mare, kde máme chalupu. 

hvíľu som bola tiež v Taliansku, nie však 
pri mori, ale pri jazere. Mám rada pláž 
i hory. Hoci tých mám dosť aj počas sezó

ny, nie je nič krajšie ako pohľad na horskú 
scenériu.“

C Počas sezóny sa naplno koncentruje-
te na lyžovanie. Ako si zvyknete vyčistiť 
hlavu v letných mesiacoch?
„Nie je tajomstvo, že milujem motorky. 
Počas leta si na nich viackrát zajazdím, 
hoci tréner sa vždy strachuje, aby sa mi 
nič nestalo. V lete rada oprášim aj vodné 
lyže. Som človek, ktorý stále potrebuje pri 
športovaní adrenalín. To, že v  lete zme
ním športy, je výborné pre moju hlavu, 
lebo vždy potom získam chuť vrátiť sa 
k zjazdovému lyžovaniu.“

C Dožičíte si mimo sezóny aj niečo špe-
ciálne, čo si počas nej odriekate?
„Samozrejme, som veľká jedáčka. rilo
vanie a opekanie si nenechám nikdy ujsť. 
Aj preto vždy priberiem. Moja hmotnosť 
dlhodobo kolíše. V lete naberiem svalovú 
hmotu a silu, z čoho čerpám celú zimu. Až 
si postupne vybijem baterky a  na konci 
sezóny som úplne vychudnutá. peciálny 
jedálny lístok nemám. Už sa mi ho snažili 
vypracovať, ale nefungovalo to. Viem, čo 
si môžem dovoliť a čo nie.“

C V  lete sa hrali majstrovstvá sveta vo 
futbale, tradične sa uskutočnila cyklis-
tická Tour de France. Sledujete aj iné 
športy ako lyžovanie?
„Som veľký športový fanúšik. Keď je 
cyklistika, pohľadom som nalepená na 

televíznej obrazovke. Ale len posledných 
dvadsať kilometrov. Sledujem hokej, fut
bal i volejbal. V zime na to nemám čas, tak 
v  lete to vždy dobieham. Prehľad určite 
mám.“

C Cyklista Peter Sagan je najpopulár-
nejší športovec na Slovensku, ale v zim-
nom období fanúšikovia veľmi vnímajú 
vaše lyžiarske výkony. Vnímate to?
„Príliš to neriešim. Považujem sa za nor
málnu babu, aká som bola aj pred nie
koľkými rokmi, keď o mne nikto nevedel. 
Sagan je skvelý športovec a nevnímam, že 
by som mala patriť v popularite niekam 
zaňho. Obaja robíme, čo nás baví a občas 
tým potešíme ľudí. Som rada, že mám 
množstvo fanúšikov. Veľa detí začalo 
v poslednom čase lyžovať, čo je fenomén, 
ktorý ma teší.“

C Ľudia zväčša vnímajú preteky, víťaz-
stvá a úspechy. Aký je život lyžiarky?
„Náročný. A nielen lyžiarky, ale každého 
profesionálneho športovca. Je to kolo
toč povinností. Musím trénovať, potom 
regenerovať sily. Okrem toho mám me
diálne povinnosti i akcie so sponzormi, 
ktoré zaberú tiež veľa času. A potom ho 
mám pre seba naozaj málo. Stretávam 
sa s mnohými ľuďmi a niekedy je z toho 
človek unavený. Občas sa zamyslím, aké 
by to bolo, keby som nebola športovky
ňa. Dlho mi to však nevydrží. Vybrala 
som si túto cestu, lebo ma baví a nap 
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MILUJE MOTORKY, TRÉNER MÁ O ŇU STRACH.

VERONIKINA MEDZINÁRODNÁ 
PRETEKÁRSKA ROZLÚČKA 
V MARCOVOM SLALOME SP 
V OFTERSCHWANGU BOLA 
V KROJI.

MILUJEM ADRENALÍN, ALE SOM

NORMÁLNA BABA
„SAMOZREJME, 
SOM VEĽKÁ 
JEDÁČKA. 
GRILOVANIE 
A OPEKANIE SI 
NENECHÁM NIKDY 
UJSŤ. AJ PRETO 
VŽDY PRIBERIEM. 
MOJA HMOTNOSŤ 
DLHODOBO 
KOLÍŠE.“

NENECHÁM NIKDY 
UJSŤ. AJ PRETO 
VŽDY PRIBERIEM. 
MOJA HMOTNOSŤ 
VŽDY PRIBERIEM. 

DLHODOBO 
MOJA HMOTNOSŤ 
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ňa. Vždy som chcela lyžovať a byť tam, 
kde som teraz. hcem to ešte využiť 
a keď sa to raz skončí, môžem si užívať 
iné veci.“

C Čo vám lyžovanie najviac dalo?
„ ážitky a skúsenosti. Pri športe som sa 
naučila aj prehrávať, čo mi pomáha tiež 
v  bežnom živote. Keď prídu ťažšie časy, 
dokážem sa lepšie vyrovnať s náročnými 
situáciami a zvládam oveľa lepšie aj stre
sové chvíle.“

C Môžete sa ešte v pokoji prejsť po rod-
nom Liptovskom Mikuláši bez toho, aby 
vás zastavili fanúšikovia?
„Popularita má svoje výhody i nevýho
dy. vykla som si na takýto život. To, 
že ma ľudia podporujú, je príjemné, ale 
niekedy chce mať človek pokoj. A  keď 
vás veľa ľudí pozná, nie je jednoduché 
si oddýchnuť.“

C Brat Boris hovorí, že lyžovanie vám 
bolo predurčené, keďže váš otec pre-
vádzkoval bufet na Čertovici a  v  Jasnej. 
Ako si spomínate na lyžiarske začiatky?
„Prvé lyžiarske oblúky som začala robiť 
v troch rokoch pod dohľadom staršie

ho brata Borisa. Kým rodičia pracovali, 
my sme boli stále na kopci a  lyžovali 
sme. Aj keď sa mi skončil klasický tré
ning, vždy som lyžovala ďalej. Už ako 
žiačka som často víťazila a zrejme mi 
táto chuť zostala až doteraz.“

C V detstve ste mali na lyžiach aj neprí-
jemný úraz, keď ste sa na zjazdovke zra-
zili s jedným starším pánom. Čo si z toho 
pamätáte?
„Spomienky sú hmlisté. Mala som otras 
mozgu, zapadnutý jazyk a asi na päťkrát 
zlomenú sánku. Viem len, že som chcela 
ďalej lyžovať. Hoci som mala zdrôtovanú 
sánku, prosila som rodičov, aby ma pustili 
na preteky.“

C Váš brat prezradil, že ako dieťa ste 
sa nehrali s  bábikami a  skôr ste lozili 
po stromoch, stavali si bunkre. Boli ste 
vtedy skôr také chlapčisko?
„Vyrastala som medzi kamarátmi môjho 
brata, takže bábiky u mňa nemali šancu. 
Máme chalupu pri Liptovskej Mare, kde 
sme vždy trávili celé leto. Bola som taký 
malý huncút, často som vymýšľala a ro
bila zle iným deťom. S dievčatami som si 
vtedy príliš nerozumela.“

C Aké to bolo v  puberte, keď kamarát-
ky chodili po večierkoch a diskotékach? 
Neťahalo vás to za nimi?
„Pre športovca je to zrejme najťažšie 
obdobie. Vidí, že jeho kamaráti a všetci 
ostatní chodia na diskotéky a on nemô
že, lebo má tréning alebo sa musí vyspať. 

áleží na každom, ako sa k tomu postaví. 
Vždy som mala pravidlo, že aj na disko
téky môžem ísť, ale musím vedieť, kedy.“

C Nikdy ste si nefrfľali popod nos, že 
kým kamaráti sa zabávajú, vy musíte 
tvrdo trénovať?
„Keď som bola mladšia, veľakrát ma to 
hnevalo, ale teraz už viem, prečo to ro
bím. Keď to teraz nevyjde, pôjdem sa 
zabaviť inokedy. Som mladá baba a  ne
môžem fungovať ako hodinky. Tiež po
trebujem vypnúť a uvoľniť sa. Nemôžem 
stále myslieť len na lyžovanie.“

C Váš otec raz povedal, že na Slovensku 
sa môže stať profesionálnym lyžiarom len 
človek s  bláznivými rodičmi, ktorí nehľa-
dia na peniaze. Čo si o tom myslíte?
„Je to pravda a neplatí to len o lyžovaní. 

port všeobecne je na Slovensku veľká 
bieda. Vidím, ako to funguje v  iných 
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krajinách. Na Slovensku je zvláštny sys
tém, ktorý je veľmi zlý. Keby neboli moji 
rodičia, nikdy by som profesionálne ne
lyžovala – a mohla by som byť akokoľ
vek talentovaná. Na Slovensku je veľa 
talentov, ale podporu majú minimálnu. 
Peniaze začnú dostávať, až keď dosiah
nu nejaké úspechy a  to už je neskoro. 

hcela by som to zmeniť, ale sama nič 
nezmôžem. Snažím sa o  to aspoň mo
jimi výsledkami. Viem, že deti ma sle
dujú, chcú lyžovať a ak môžem, vždy im 
pomôžem.“

C Na začiatku tohto roka ste darova-
li dvanástim mládežníckym reprezen-
tantom lyžiarsky výstroj. Čo vás k  tomu 
viedlo?
„Keď som začínala s  lyžovaním, nemala 
som prakticky nič. Všetko mi zabezpe
čovali moji rodičia, takže viem, aké je to 
náročné. Niektorí rodičia na to možno 
nemajú dostatok fi nančných prostried
kov, tak som rada, že im môžem pomôcť 
aspoň takto.“

C Uvedomovali ste si v  mladosti, že ro-
dičia musia vynakladať veľké finančné 
prostriedky, aby ste mohli lyžovať?

„ no, a  nebolo to jednoduché, keď som 
videla, koľko do mňa investujú. Najťažšie 
bolo, keď sa mi nedarilo a nevedela som 
im to vrátiť ani na svahu. Boli to ťažké 
chvíle, ale zvládli sme ich. V súčasnosti je 
to už lepší pocit, keď si zarábam a nie som 
na nich závislá. Vždy sa poteším, keď sa im 
môžem odvďačiť nejakou maličkosťou.“

C Mikaela Shiffrinová jazdí bez finanč-
ného tlaku, lebo vie, že aj keď trikrát po 

sebe vypadne, od Americkej lyžiarskej 
federácie dostane svoje peniaze. Vaša 
finančná podpora závisí aj od umies-
tenia. Rozmýšľate niekedy, že je lepšie 
skončiť štvrtá a  zarobiť nejaké peniaze, 
ako vypadnúť a nemať nič?
„Mám súkromný tím a všetko si robíme 
i fi nancujeme sami. Moje výsledky často 
rozhodujú o tom, či budeme mať, obrazne 
povedané, na chlieb, alebo nie. Niekedy 
som to riešila a vystavila som sa zbytoč
nému tlaku. V  tejto sezóne to bude iné, 
keďže už na jej začiatku sme mali prvý
krát v histórii vykrytý celý rozpočet. Som 
šťastná, že sme konečne nemuseli riešiť, 
že nemôžeme niekam ísť, lebo na to ne
máme fi nancie.“

C Na zimnej olympiáde v  Pjongčangu 
ste skončili trinásta v  slalome i  obrov-
skom slalome a piata v alpskej kombiná-
cii. Ako to hodnotíte s odstupom času?
„V  slalome som išla katastrofálne. Tri
náste miesto je rovnaké, akoby som bola 
posledná. V  kombinácii som bola v  inej 
pozícii. Slalomová jazda bola lepšia, ako 
v klasickom slalome. Boli tam však drobné 
chyby, ktoré ma stáli medailu. ýchlejšie 
som mala ísť aj v zjazde. Piate miesto by 
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SÚČASŤOU LETNEJ PRÍPRAVY JE AJ BEH S PADÁKMI A HODINY STRÁVENÉ V POSILŇOVNI.

PO PRVÝCH PRETEKOCH SEZÓNY V SÖLDENE.
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som pred olympiádou brala, ale keď človek 
cíti, že je blízko medaily, má vyššie ciele.“

C Ako vyzerala príprava na aktuálnu se-
zónu, ktorú ste odštartovali obrovským 
slalomom v Söldene?
„Bola podobná ako vlani. ačali sme 
už v máji. Najskôr som mala suchú prí
pravu doma. Venovala som sa rozvoju 
kondície a sily. V porovnaní s minulým 
rokom sme však trávili viac dní na ly
žiach. Aj preto, že do svojho progra
mu chcem zaradiť viac rýchlostných 
disciplín. Sústredili sme sa na zjazd 
a super .“

C Pred novou sezónou pretekári často 
predstavujú rôzne novinky. Zmenili ste 
niečo v porovnaní s minulou zimou?
„Výstroj mám rovnaký. menili sme 
však servismana. Stanislava Vozárika 
nahradil taliansky servisman Pierlui
gi Parrravicini, ktorého všetci volá
me igi. Je to naozaj milý chlapík. o 
začiatku som bola z  neho v  riadnom 
šoku. Pripravoval mi raňajky, chodil 
neustále za mnou a na takú starostli
vosť som nebola zvyknutá. Neskôr som 
mu povedala, že môže trochu zvoľniť. 

Je však príjemné mať pri sebe takého 
človeka. Ak nepočítam brata, trávim 
s ním najviac času. Bude so mnou vždy 
aj na štarte a vzájomný dobrý vzťah je 
nevyhnutný.“

C V  tíme máte aj talianskych f yziote-
rapeutov a  tiež trénera Livia Magoniho. 
Ako sa vám funguje v zmiešanom sloven-
sko-talianskom tíme?
„Je to skvelé. Livio mi povedal, že on 
nie je Talian, ale Slovák. Hovorí, že som 
preňho ako dcéra. Nie je to klasický 
vzťah tréner a zverenkyňa, je to silnej
šie. Poznáme sa už tak dobre, že si nie
kedy nemusíme ani nič povedať a obaja 
vieme, čo si ten druhý myslí alebo cíti.“

C Počas prípravy ste mali aj menší úraz 
a na malíčku ste nosili ortézu. Čo sa pri-
hodilo?
„Spadla som na bicykli a  zrazila som 
sa s  jedným pánom v  rokoch. Vyk bila 
som si malíček na ruke. ľakla som sa, 
lebo v prvom momente to vyzeralo ako 
zlomenina. Mala som veľké bolesti, jaz
dila som s ortézou, čo nebolo pohodlné. 
Nemohla som poriadne chytiť paličku, 
a aj v rukavici mi to prekážalo. Po troch 

týždňoch som ortézu odložila, aby som 
vrátila prstu ohybnosť.“

C Aktuálna sezóna je pre vás prelomo-
vá, keďže v  nej jazdíte prakticky všetky 
disciplíny. Ako ste sa na to pripravili?
„Keď som uvidela, aký program naplá
novali ľudia z  Medzinárodnej lyžiar
skej federácie, nechápala som. Mala 
som z toho rešpekt, program je naozaj 
nahustený. Jazdiť päť disciplín nie je 
jednoduché. Prioritou naďalej ostáva 
slalom a obrovský slalom. hcem jazdiť 
zjazd, super , aj kombináciu. Všetko 
však bude závisieť od mojich pocitov. 
Ak toho budem mať plné zuby, radšej 
zjazd vynechám, akoby som mala mať 
sedemsekundovú stratu.“

C Váš otec hovorí, že ak jazdíte zjazd, 
vždy má strach, aby sa vám niečo nesta-
lo. Ako vnímate rýchlostné disciplíny?
„ ýchlosti sa nebojím. Mám ju v  krvi, 
aj preto v  lete jazdím na motorkách. 

jazd ma baví, ale nie je jednoduché 
trénovať naraz všetky disciplíny. Na 
tréningu stále venujeme asi 8  percent 
technickým disciplínam. V  rýchlost
ných disciplínach sa cítim dobre, ale 

PODOBNE AKO PETRA SAGANA, AJ PETRU VLHOVÚ POVZBUDZUJÚ NA PRETEKOCH V ZAHRANIČÍ SLOVENSKÍ FANÚŠIKOVIA.
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potrebujem ešte veľa tréningu, aby som 
získala istotu. Je naozaj ťažké, keď slalo
márka prechádza na zjazd.“

C V  minulej zime boli vrcholom hry 
v  Pjongčangu. V  tomto ročníku to sú maj-
strovstvá sveta vo švédskom Åre. Aké sú 
vaše priority v sezóne?
„ atiaľ som to príliš neriešila. Každú 
sezónu sa však chcem zlepšovať. Poda
rilo sa mi to aj vlani, aj keď nie všetko 
mi vyšlo podľa predstáv. Poučila som 
sa z toho a snažím sa brať niektoré veci 
s nadhľadom. Dôležité je, aby som robila 
to, čo ma baví a nap ňa. Potom prídu aj 
výsledky.“

C Vlani ste skončili piata v  celkovom po-
radí Svetového pohára a  štvrtá v  hodno-
tení slalomu. Fanúšikovia očakávajú, že 
minimálne v  slalome budete pravidelne 
bojovať o najvyššie priečky. Ako sa vyrov-
návate s týmto tlakom?
„Nie je to jednoduché, ale zvládam to. 
Koncentrujem sa sama na seba a s mojím 
tímom robím všetko, čo je v našich silách. 
Teraz by som mohla povedať, že chcem 
vyhrať v sezóne päť slalomov, ale lyžova
nie je nevyspytateľné a zvíťaziť chce kaž

dý. Keď to poviem a nesplní sa to, bude to 
pohroma.“

C V aktuálnej sezóne budete vo Svetovom 
pohári prvýkrát bez krajanky Veroniky 
Velez Zuzulovej, ktorá ukončila kariéru. 
V čom je to iné?
„S Veronikou sme v kontakte, píšeme si 
a  poslala mi aj fotku jej synčeka. Som 
šťastná, že je konečne maminou. Som 
profesionálka a  neriešim, či som sama 
alebo nie. Lyžovanie je predsa individu
álny šport.“

C V  novom ročníku už neplánujete medzi 
jednotlivými pretekmi chodiť toľko do-
mov ako v minulosti. Prečo ste sa tak roz-
hodli?
„Domov môžem chodiť vždy, aby som 
to uviedla na s  právnu mieru. Program 
je však veľmi nabitý a  s  trénerom sme 
sa dohodli, že keď mám dva dni voľno, 
je zbytočné cestovať desať hodín domov 
a potom desať hodín späť. adšej budem 
oddychovať niekde v  zahraničí. Snažím 
sa robiť všetko pre športový výkon. Ale 
niekedy treba ísť aj domov a  vyčistiť si 
hlavu. Nemôžem byť predsa päť mesiacov 
len v hoteloch.“ I
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PETRA VLHOVÁ
Slovenská zjazdárka. 
Má 23 rokov a narodila 
sa v Liptovskom Mikuláši. 
Už v žiackej kategórii súperila 
s Američankou Mikaelou 
Shi� rinovou. V roku 2011 sa 
vo švajčiarskej Crans Montane 
stala majsterkou sveta do 18 
rokov v obrovskom slalome. 
O rok neskôr zvíťazila v slalome 
na zimných olympijských 
hrách mládeže v Innsbrucku 
(na fotografii dole so zlatou 
medailou). V roku 2014 sa na 
domácom svahu v Jasnej stala 
juniorskou majsterkou sveta 
v slalome. Už štyri sezóny patrí 
k najlepším slalomárkam na 
svete. Svoje prvé víťazstvo vo 
Svetovom pohári vybojovala 
v decembri 2015 vo švédskom 
Åre. Na majstrovstvách sveta 
2017 vo švajčiarskom St. Moritzi 
získala striebornú medailu 
v tímovej súťaži družstiev. Jej 
najlepším umiestením na zimnej 
olympiáde v Pjongčangu bolo 
piate miesto v superkombinácii.
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jednotlivými pretekmi chodiť toľko do-
mov ako v minulosti. Prečo ste sa tak roz-

Vlani ste skončili piata v  celkovom po-
radí Svetového pohára a  štvrtá v  hodno-
tení slalomu. Fanúšikovia očakávajú, že 
minimálne v  slalome budete pravidelne 
bojovať o najvyššie priečky. Ako sa vyrov-

to uviedla na s  právnu mieru. Program 

PREMIÉROVÉ VÍŤAZSTVO VO SVETOVOM POHÁRI SI VYBOJOVALA V DECEMBRI 2015 V ÅRE.
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KUZMINOVCI MEDZI MUŽMI TEXT: IVOR LEHOŤAN, denník Šport, FOTO: TASR/MARTIN BAUMANN, 
MICHAL SVÍTOK, ARCHÍV JURAJA VALENTU

 ŠESŤNÁSOBNÁ OLYMPIJSKÁ MEDAILISTKA ANASTASIA KUZMINOVÁ PRVÝ 

RAZ ZAŽÍVALA SPOLOČNÚ PRÍPRAVU S BIATLONOVÝM TÍMOM

SLOVENSKÁ MIEŠANÁ TRÉNINGOVÁ BIATLONOVÁ SKUPINA NA PADDLEBORDOCH NA SLOVINSKOM JAZERE BOHINJ.

ROZPTÝLENÉ 
CHLAPSKÉ OBAVY

ROZPTÝLENÉ 
CHLAPSKÉ OBAVY
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KUZMINOVCI MEDZI MUŽMI

Daniel Kuzmin je trénersky 
na roztrha nie: okrem 
osobného vedenia prípravy 
jeho manželky Anastasie 
a Terézie Poliakovej 
dostal prvý raz na starosť 
aj celú partiu mužov.

J

 ŠESŤNÁSOBNÁ OLYMPIJSKÁ MEDAILISTKA ANASTASIA KUZMINOVÁ PRVÝ 

RAZ ZAŽÍVALA SPOLOČNÚ PRÍPRAVU S BIATLONOVÝM TÍMOM

NASŤA PRESNE VIE, ČO 
TREBA, CÍTI SVOJE TELO, 

TVRDÍ DANIEL KUZMIN.

TRÉNINGOVÁ SKUPINA DANIELA KUZMINA. 

edna fotografi a zo spoločnej 
prípravy Anastasie Kuzmino
vej a  Terézie Poliakovej spolu 
so slovenským mužským biat
lonovým tímom z  júla tohto 
roka, na paddlebordoch na 
slovinskom jazere Bohinj, pri
pomína impresionistické ob
rázky francúzskych maliarov 
z  parížskych parkov. Na tých 
sú dámy s dáždničkami, či ves
lujúci páni na loďkách a spolu 
s  mäkkými tónmi použitých 

farieb z  palety maliarov ako enoir 
či Monet vychádza z  tých idylických 
obrázkov atmosféra priam blaženej 
pohody.

Snímka z  jazera Bohinj vyžaruje to 
isté: v horúcom tohtoročnom lete za
berajúce svalnaté postavy slovenských 
biatlonistov na vode a  spolu s  nimi 
dve usmievajúce sa dámy. Pohoda z tej 

fotografi e by sa dala rovno vystrihnúť 
a vlepiť do impresionistického diela.

NEĽAHKÉ ROZHODOVANIE
Keď sa Nasťa rozhodovala, či bude po 
mimoriadne úspešnej olympijskej se
zóne 201 2018 s jej tromi medailami 
z  Pjongčangu a  bojom do posledných 
metrov o veľký glóbus za Svetový po
hár pokračovať napriek dvojnásobným 
materským povinnostiam ešte ďalšiu 
zimu, zavážil aj fakt, že z  jej manžela 
Daniela spravilo nové prezídium slo
venského biatlonu reprezentačného 
trénera mužskej reprezentácie.

Nasťu chcel aj Daniel zapojiť do 
spoločných tréningov.

„Moji blízki sú pripravení ma pod
poriť a  pomôcť mi vytvoriť podmien
ky, aby som mohla naďalej súťažiť,“ 
hovorila Nasťa v apríli 2018, keď v nej 
doznievalo najväčšie sklamanie, tesná 

prehra v  boji o  veľký glóbus s  Fínkou 
Mäkäräinenovou. „ hcem sa pokúsiť 
viac sa pripravovať v  domácich pod
mienkach a zistiť, či je možné, aby som 
bola na svetovej úrovni. Keď som bola 
na dovolenke u rodičov hneď po sezóne 
v  umeni a prechádzala som po tamoj
ších tratiach, vzbudilo to vo mne emó
cie a myšlienky. Stále som sa pýtala  čo 
sme spravili zle vo fi nále Svetového po
hára  A tieto úvahy ma priblížili k roz
hodnutiu, že ešte nie je správny čas na 
to, aby som ukončila kariéru. Ostala vo 
mne emócia, že by som mala ešte zabo
jovať. V sezóne sme prišli na množstvo 
správnych vecí. V minulosti som nikdy 
nedokázala byť celú zimu na takej vy
sokej výkonnostnej úrovni. ítim, že 
by to bola chyba teraz všetko uzavrieť 
a odložiť to na poličku. Viem, že mám 
silný kondičný základ a  môžem ubrať 
v tréningu a stále ostanem dobrá.“

„SME SPOKOJNÍ S TÝM, 
ČO TERAZ MÁME“
ANASTASIA KUZMINOVÁ
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KUZMINOVA VEĽKÁ SKUPINA
Daniel Kuzmin je trénersky na roztrha
nie: okrem osobného vedenia prípravy 
jeho manželky Anastasie a  Terézie 
Poliakovej dostal prvý raz na starosť 
aj celú partiu mužov na čele s  Mate
jom Kazárom, Martinom Otčenášom 
a  Tomášom Hasillom. Neúspešnými 
v olympijskej zime.

„Nepochybne je to iná práca byť 
s jednou biatlonistkou či dvoma a teraz 
pokope so siedmimi pretekármi. Naprí
klad na strelnici, keď treba kontrolo
vať, kto ako strieľa. Ale nielen pri tom. 
Veď na tréningoch sa každý prejavuje 
ako osobnosť v niečom inom. vykám 
si,“ rozprával Daniel Kuzmin krátko 
po prvom sústredení miešaného tímu. 
„Krátke úvodné sústredenie v Banskej 
Bystrici a  na Králikoch ukázalo, že 
moja Nasťa je fyzicky na veľmi dobrej 

úrovni a  ešte má potenciál zlepšiť sa. 
Ona stíhala v  tréningu s  chlapmi to, 
čo ja už s nimi nezvládam. Porovnávať 
sa s chlapmi nie je pre ňu problém. Aj 
žena môže robiť v takej intenzite, ibaže 
nie toľko opakovaní ako chlapi. Nasťa 
presne vie, čo treba, cíti svoje telo. 
Vie, koľko musí, alebo môže spraviť 
v  porovnaní s  chlapským tréningom. 
Nechce ,zabiť  svoje úsilie nejakou 
hlúposťou a prehnaným tréningom.“

O NAŠEJ SKUPINE
V  júli, po sústredení v  Slovinsku, kde 
vyšliapali na tamojší najvyšší vrch 
Triglav, rozprávala Nasťa o „našej tré
ningovej skupine.“ esťnásobná olym
pijská medailistka, trojnásobná zlatá, 
pridala k  tomu tieto slová: „V  našej 
skupine to vyzerá úplne v  pohode. 

istila som, že ešte stále mám chuť 

do tréningu. Navyše je tu nová moti
vácia, keďže sme s Terkou Poliakovou 
s  mužským tímom. Potešiteľné je, že 
náročnejšie tréningy zvládame aj my 
a zvládajú to s nami aj chlapi, čo som 
teda ozaj rada. hlapi tvrdili, že majú 
obavu, že v  tréningu budem na ich 
úrovni... Ale nie. halani sú perfektní 
v  tréningu. Mám z  nich veľkú radosť. 
Samozrejme, že s  nimi nestíham, ale 
snažím sa k nim priblížiť a aspoň vy
rovnať sa na strelnici.“

Aj jej mierenie na terče dostal na 
starosť český špecialista Tomáš Kos.

„Keď je športovec dlho v  jednom 
kolotoči a  má nastavený svoj systém, 
niečo čerstvé a nové v tréningu poteší 
a  motivuje. Tréningy vymýšľa manžel 
Daniel, čiže z  minulosti ich zväčša 
poznám a sedia mi. halani skúšajú na 
svojej koži niečo nové. Po dlhodobej 

KUZMINOVCI MEDZI MUŽMI

MANŽELIA KUZMINOVCI NA OSLAVÁCH ŠTVRŤSTOROČNICE SOV.
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príprave, akú mali s  inými trénermi, 
by im to aj mohlo prospieť. mena na 
úvod bolí, ale potom prinesie svoje 
ovocie,“ dodala Nasťa.

Nie všetky sústredenia išla s  nimi. 
Pretože musela nájsť kompromisy. 
Napríklad keď ju pozvali z  Nórska na 
prestížne preteky na kolieskových ly
žiach. Tvrdo tam spadla na asfalt na 
nos v superšprinte, ostali jej škrabance 
a modriny, ale vrátila sa odtiaľ spokoj
ná, že spoločná príprava vyzerá byť 
prospešná.

„Vždy sa bojím niečo sľubovať, 
predvídať, prognózovať,“ pokračo
vala Nasťa v  rozprávaní. „Môže byť 
veľký rozdiel medzi tým, ako sa cítite 
v  lete a  čo bude potom. Nechcem 
niečo zarieknuť. Ale sme spokojní 
s  tým, čo teraz máme. Konečne som 
pokojná, pretože v tréningoch už nič 
nemusím, ale chcem. Stále mám dob
rý pocit aj z našej tréningovej skupi
ny. Pevne verím, že všetci spoločne 
budeme vstupovať do zimy s dobrými 
pocitmi.“ 

O  tie ide predovšetkým. Aj o  dobrú 
atmosféru. Nasťa sa vie porozprávať 
s chlapmi, oni s ňou. Nikto sa na nič ne
hrá. Vypomôžu si. Biatlonisti sa preja
vujú ako džentlmeni. Tu odnesú kufor, 
materiál na strelnicu, otvoria dvere... 
Maličkosti, čo potešia ženskú dušu. 

Bodaj by sa navzájom potiahli 
v poolympijskej sezóne, v ktorej bude 
Nasťa zvažovať každý jeden svoj štart.

Nechce plytvať silami. Aby jej ich 
dosť zostalo na marcové majstrovstvá 
sveta vo védsku. I

KUZMINOVCI MEDZI MUŽMI

ANASTASIA KUZMINOVÁ PÓZUJE S 
MALÝM GLÓBUSOM ZA CELKOVÝ TRIUMF 
V STÍHACÍCH PRETEKOCH SVETOVÉHO 
POHÁRA 2018. VEĽKÝ GLÓBUS JEJ TESNE 
UNIKOL V SÚBOJI S FÍNKOU KAISOU 
MÄKÄRÄINENOVOU.

NIKTO SA NA NIČ 
NEHRÁ. VYPOMÔŽU 
SI. BIATLONISTI SA 
PREJAVUJÚ AKO 
DŽENTLMENI. TU 
ODNESÚ KUFOR, 
MATERIÁL NA 
STRELNICU, 
OTVORIA DVERE... 
MALIČKOSTI, ČO 
POTEŠIA ŽENSKÚ 
DUŠU.
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ANASTASIA KUZMINOVÁ PÓZUJE S 
MALÝM GLÓBUSOM ZA CELKOVÝ TRIUMF 
V STÍHACÍCH PRETEKOCH SVETOVÉHO 
POHÁRA 2018. VEĽKÝ GLÓBUS JEJ TESNE 
UNIKOL V SÚBOJI S FÍNKOU KAISOU 
MÄKÄRÄINENOVOU.
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ž pred oznámením výsled
kov volieb bolo jasné, že 

OH sa po druhý raz za se
bou – historicky premiéro
vo – uskutočnia v  zii. Kde 
inde, keď papierovo silnejší 
európski kandidáti jeden po 
druhom z boja odstupovali...

Okrem iných z  kandidát
skeho procesu v  dôsledku 
nedostatočnej domácej pod  
 pory predčasne vycúvali 

aj nemecký Mníchov (dejisko OH 19 2) 
a švédsky tokholm (dejisko OH 1912 a jaz
deckých súťaží OH 19 ). Jedno z  týchto 
dvoch miest mohlo mať väčšiu šancu hostiť 
po OH aj OH, než Peking. Ten im však na
pokon vyfúkol takéto historické prvenstvo.

DOTERAZ NAJVZDIALENEJŠIE 
CENTRÁ HIER
Už vo chvíli výbuchu čínskej radosti bolo 
zrejmé, že hostenie OH po OH nebude 
na OH 2022 jediná novinka, súvisiaca 
s  jedným z  najľudnatejších miest sveta. 

Ešte nikdy sa nestalo, aby hlavné centrá 
jedných hier (je jedno, či letných, alebo 
zimných) delila vzdialenosť až okolo 220 
kilometrov.

Peking je obrovské veľkomesto, ale na 
rozdiel od Almaty v blízkom okolí nemá 
poriadne kopce. Tie, čo sú akotak na 
dohľad, nesp ňajú parametre na usporia
danie lyžiarskych olympijských súťaží. Ak 
teda metropola chcela kandidovať, muse
la si pomôcť zimnými strediskami chang 

iakchou – ongli (220 km od centra Pe
kingu) a Jančchingom (90 km od centra).

íňania síce avizujú, že rýchlovlaky 
(ich prevázku majú spustiť už na budúci 
rok) počas OH prejdú vzdialenosť 1 8 
km zo severného Pekingu (čiže nie z cen
tra mesta) do päťmiliónového chang 

iakchou len za 0 minút, ale aj tak je 
zrejmé, že na týchto hrách budú dve úplne 
separátne centrá, čo olympijskú atmosfé
ru v žiadnom prípade neveští. Veď nejde 
len o samotnú cestu rýchlovlakom, ale aj 
o  cestu z miesta ubytovania na jednu či 
druhú stanicu a z nej, podstúpenie všet

ZOH 2022 TEXT: ĽUBOMÍR SOUČEK, FOTO: TASR/AP

Keď 31. júla 2015 na 128. zasadnutí 
Medzinárodného olympijského výboru 
(MOV) v Kuala Lumpure Peking 
tesne (44:40) zvíťazil nad jediným 
súperom vo voľbách dejiska XXIV. 
zimných olympijských hier (ZOH) 
v roku 2022, kazašským Almaty, 
stal sa prvým mestom, ktorému po 
usporiadaní hier olympiády (v roku 
2008) pridelili aj právo usporiadať ZOH.

U

ČÍNSKA METROPOLA SA NA ZOH O TRI ROKY ZAPÍŠE DO OLYMPIJSKEJ 

HISTÓRIE VIACERÝMI NOVINKAMI, AJ PRIMÁTMI

PEKING 2022
V ZNAMENÍ PREMIÉRZIMA V PEKINGU NIE JE BOHVIEČO, ANI 

V OKOLITÝCH HORÁCH NEBÝVA VEĽA 
PRÍRODNÉHO SNEHU. ALE MAŤ HLAVNÉ 
CEREMONIÁLY ZOH NA 80-TISÍCOVOM 
ŠTADIÓNE MENOM VTÁČIE HNIEZDO
– TO BUDE OZAJSTNÝ UNIKÁT...
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ZOH 2020

kých bezpečnostných kontrol a  o  ďalšie 
logistické problémy.

Na porovnanie: v súperiacom Almaty, 
ktoré má v  obkolesení horami naozaj 
zimný charakter, prepravu z  mesta na 
všetky športoviská kalkulovali v  čase do 

 minút...

ČÍNSKY ZIMNÝ VEĽKÝ SKOK
íňania si uvedomujú tento hendikep. 

Snažia sa ho kompenzovať obrovskou 
kampaňou, aby sa obyvatelia krajiny (nie
len jej hlavného mesta) začali venovať 
zimným športom. Vládny cieľ stanovuje, 
aby sa vyznavačmi zimných športov (pre
dovšetkým lyžovania) stalo až 00 milió
nov íňanov

Na športy na ľade na to v  Pekingu 
môžu využívať športoviská, postavené pre 
OH 2008, na športy na snehu zase mnohé 
rýchlo rastúce areály. Tie sú či zakrátko 
budú nielen v  dejiskách olympijských 
súťaží, ale napríklad aj v  harpine či 
v  anghaji. V ďalšom megameste stavajú 
na ploche 90tisíc metrov štvorcových 
najväčší krytý lyžiarsky areál na svete – za 
1,2 miliardy dolárov

Ak si pomôžeme metaforou z histórie 
najľudnatejšej krajiny sveta, tak to, čo 

íňania dnes robia okolo rozvoja zimných 
športov (súčasné  1 percento ich vyzna
vačov v radoch obyvateľov za krátky čas 
chcú zvýšiť na viac než 20 percent), s dáv
kou nadsádzky pripomína ekonomický 
„Veľký skok“, ktorý komunistická vláda 

íny vyhlásila na roky 19 8 – 19 2 v sna
he bleskovo zmeniť agrárnu ekonomiku 
krajiny na socialistickú prostredníctvom 
masívnej industrializácie a  kolektivizá
cie. S  odstupom viac než polstoročia sa 
niekdajší Veľký skok považuje za príčinu 
vtedajšieho hladomoru. ína je však dnes 
ekonomicky úplne inde ako vtedy, a ma
sívnou výstavbou (aj zimných športovísk) 
len potvrdzuje trend celkového obrovské
ho rastu, ktorý trvá už dlho. Vôbec sa nedá 
vylúčiť, že výstavbou, ktorá má v krajine 
priamu či nepriamu väzbu na usporiada
nie OH 2022, Peking tromfne aj megalo
manské ruské Soči 2014...

DO PROGRAMU ZOH PRIBUDLO 
7 NOVÝCH DISCIPLÍN
O  ďalších novinkách na OH 2022 roz
hodla v júli tohto roku v Lausanne exeku
tíva MOV. Do programu hier pridala sedem 
nových disciplín, čím sa ich celkový počet 
zvýšil na 109. Do programu hier v  Pe
kingu  pribudnú súťaže miešaných tímov 
v  skokoch na lyžiach, akrobatických sko
koch, snoubordkrose a  šortreku. Novými 
disciplínami budú aj monoboby žien a big 
air v akrobatickom lyžovaní mužov aj žien. 

Na druhej strane, celkový počet účast
níkov sa v  porovnaní s  tohtoročnými 
hrami v  Pjongčangu (tam súťažilo 29  
športovcov) má zredukovať o 41.  dote
rajších kvót ubrali v lyžovaní, korčulovaní 
aj v biatlone. „Vyslali sme jasný signál, že 
rozmery zimnej olympiády musia byť pod 
kontrolou,“  uviedol na margo zníženia 
celkového počtu účastníkov športový ria
diteľ MOV Kit Mc onnell.

MOV, ktorý pod vedením Thomasa 
Bacha ešte hlasnejšie než predtým presa
dzuje politiku rodovej rovnosti, oznámil, 
že v  Pekingu 2022 budú ženy tvoriť až 
4 ,44 percenta účastníkov OH. Na po
rovnanie – v  tohtoročnom Pjongčangu 
mali 41,1percentné zastúpenie. Turnaj 
v ženskom hokeji rozšíria na 10 tímov, čo 
znamená o 4  športovkýň viac. V hokeji 
však ženy stále ťahajú za kratší koniec, 
pretože mužských tímov bude v olympij
skom turnaji naďalej tucet.

Pomer zastúpenia žien na OH v Pe
kingu by sa ešte mohol zvýšiť, pokiaľ by 
exekutíva MOV akceptovala návrh Me
dzinárodnej sánkarskej federácie (FIL) na 
zaradenie súťaže žien na dvojsedadlových 
sánkach. Tým by sa počet ženských sán
karských disciplín vyrovnal počtu muž
ských.

OTVORENIE VO VTÁČOM HNIEZDE
Okrem uvedených noviniek sa Peking za
píše do histórie aj ďalším primátom, ktorý 
súvisí s  predchádzajúcim usporiadaním 
OH 2008. Ešte nikdy sa totiž otvárací 
a  záverečný ceremoniál OH neusku
točnil pred takým množstvom divákov. 
Dejiskom oboch ceremoniálov – 4., resp. 
20. februára 2022 – bude megalomanský 
olympijský štadión, svetoznámy pod me
nom Vtáčie hniezdo. Má kapacitu 80tisíc 
divákov  I

NEJDE UŽ O INFLÁCIU 
POČTU DISCIPLÍN?

O tázne je, čo si MOV sľubuje 
od ďalších nových disciplín 
v programe ZOH. Natíska 

sa totiž otázka, či už nejde 
o infláciu počtu olympijských 
súťaží a či niektoré nie sú tvorené 
umelo. Obzvlášť keď sa na vec 
človek pozrie optikou tvrdých 
obmedzení štartu športovcov 
z jednej krajiny v mnohých 
disciplínach letných športov 
na OH. Takí vodní slalomári, 
rýchlostní kanoisti, vzpierači, 
džudisti, zápasníci či boxeri by 
o tom mohli veľa rozprávať...
Samozrejme, na ZOH je väčší 
priestor na rast programu než 
na OH, kde sú počty športovcov 
viac než trojnásobné. Ale status 
novej olympijskej disciplíny by 
v zásade mala dostať len taká, 
ktorá už vo chvíli jej „povýšenia“ 
poskytuje záruku súťaže 
s naozaj vysokou úrovňou, 
dôstojnej olympijských hier.

NEJDE UŽ O INFLÁCIU 

PEKING 2022
V ZNAMENÍ PREMIÉR

NAJVÝZNAMNEJŠIE TRADIČNÉ 
ZIMNÉ PODUJATIE V PEKINGU 

JE KRASOKORČULIARSKA 
GRAND PRIX ISU. NA 

FOTOGRAFII Z ROKU 2016 
AMERICKÍ TANEČNÍCI NA ĽADE 

SÚRODENCI SHIBUTANIOVCI.
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ázory na toto novátorstvo 
sa rôznia. Niektorým sa 
nové športy páčia (alebo 
aspoň niektoré z nich), iní 
im nevedia prísť na chuť. 

o sa však nedá poprieť, 
je ich odvrátená strana 
– vysoký počet zranení. 
Aj keď dáta za tohtoroč
né zimné olympijské hry 
v  kórejskom Pjongčangu 
ešte nie sú k  dispozícii, 
čísla z  predchádzajúcich 

hier sú v mnohých prípadoch doslova 
hrozivé. 

ZIMA JE NEBEZPEČNEJŠIA AKO LETO
Ako nedávno v  úvodníku časopisu 
Journal of Olympic History upozornil 
prezident Medzinárodnej spoločnosti 
olympijských historikov David Wal
lechinsky, šesť disciplín s  najväčším 
percentom zranení na OH 2014 v Soči 
pribudlo do olympijského programu 
v roku 1992 alebo neskôr. Tri z nich mali 
premiéru priamo v Soči.

Keď si to rozoberieme na drobné, zis
tíme, že najvyššia miera zranení v  Soči 
bola v akrobatických skokoch na lyžiach 
– takmer 49 zranení na sto pretekárov  
Nasledoval snoubordový slopestyle, 
ktorý mal hneď pri premiére pod piatimi 
kruhmi mieru zranení  na 100 účastní
kov. Prvú trojku uzatvoril snoubordkros 
( 4,4). V poradí za ním boli lyžiarsky slo
pestyle, lyžiarska Urampa a akrobatický 
zjazd. Spomedzi „tradičných“ športov 
najvyššiu mieru zranení malo zjazdové 
lyžovanie (20, ). 

 ANALÝZA

N

ODVRÁTENOU STRANOU VIACERÝCH NOVÝCH OLYMPIJSKÝCH 

ŠPORTOV A ODVETVÍ JE ICH VYSOKÁ ZDRAVOTNÁ RIZIKOVOSŤ

TEXT: TOMÁŠ MRVA, FOTO: TASR/AP, MARTIN BAUMANN, PAVEL 
NEUBAUER A MICHAL SVÍTOK, JÁN SÚKUP, JAKUB SÚKUP

RUDOLF KUS V DRESE 
BC SLOVAKIA POČAS ZÁPASU 

S BAŤOVANMI.

V AKROBATICKÝCH SKOKOCH NA LYŽIACH NA ZOH V SOČI DOSIAHLA MIERA 
ZRANENÍ 49 PERCENT. NA FOTOGRAFII PRI PÁDE ČÍŇAN LIOU ČUNG-ČCHING. 

NOVÉ ŠPORTY
PRINIESLI ADRENALÍN
AJ VIAC ZRANENÍ

Medzinárodný olympijský výbor si už 
dávnejšie uvedomil, že ak chce ísť s dobou 
a udržať si mladých divákov, musí im 
ponúknuť športy a disciplíny, ktoré ich 
oslovujú. Od roku 1992 tak postupne začali 
do programu zimných i letných hier pribúdať 
dynamické, divácky atraktívne a často vskutku 
adrenalínové športy. O niektorých sme pred 
niekoľkými rokmi ani netušili, že existujú.
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Aby bol jasný kontext, dôležité sú aj 
celkové čísla. V  Soči utrpelo 12 percent 
športovcov aspoň jedno zranenie, 4  
účastníkov dve zranenia, dvaja dokonca 
tri a  jeden nešťastník štyri. Vyššia miera 
zranení bola u žien ako u mužov.

NAJVIAC ZRANENÍ 
V LYŽIARSKOM SLOPEST YLE

áverečná správa pre MOV uvádza, že cel
kový rozdiel nebol zásadný, ale oveľa vyš
šie riziko zranení u žien bolo v lyžiarskom 
slopestyle. Tam sa zranila presná polovica 
žien, ale len každý šiesty muž. Naopak, 
ženské skoky na lyžiach, ktoré mali pre
miéru, sa zaobišli ako vôbec jediná disciplí
na bez zranenia. Nie každý nový šport teda 
musí premeniť štartové pole na lazaret.

alšie disciplíny s nízkym počtom zra
není boli severská kombinácia, rýchlokor

čuľovanie, biatlon, či beh na lyžiach. Treba 
tiež spomenúť, že posudzovať nebezpe
čenstvo jednotlivých športov či disciplín 
na základe jediných olympijských hier 
môže byť neférové. aujímavý je preto po
hľad na súhrn miery zranení vo Vancouvri 
2010 a v Soči 2014.

Ak z tabuľky, ktorú vypracoval britský 
denník uardian, vylúčime tie disciplí
ny, ktoré boli na programe iba v Soči (tri 
z  nich by boli v  prvej päťke), najvyššie 
riziko zranenia vychádza v snoubordkro
se, potom v  akrobatických skokoch na 
lyžiach, boboch a zjazdovom lyžovaní. Vo 
všeobecnosti teda platí, že najviac zranení 
je v disciplínach, ktoré kombinujú vysokú 
rýchlosť s vysokými skokmi.

ýchly a kontaktný ľadový hokej je až 
na konci prvej desiatky. Po odpočítaní 
troch úplne nových disciplín je siedmy. 

Skoky na lyžiach, ktoré mnohým neza
interesovaným divákom môžu naháňať 
hrôzu, majú kombinovanú mieru zranení 
nižšiu ako curling. iastočne to môže byť 
spôsobené aj tým, že v skokoch sa veľmi 
prísne dbá na to, aby boli podmienky bez
pečné. V  curlingu sú tri štvrtiny zranení 
výsledkom preťaženia niektorej časti tela, 
najčastejšie rúk, krížov a stehien.

ČÍSLA NIE SÚ VŠETKO
Okrem celkového počtu zranení je dôle
žitým faktorom aj ich závažnosť.  tohto 
pohľadu niektoré čísla nie sú až také hro
zivé, iné sú varovné. Tri pätiny zranení 
v  Soči totiž boli natoľko ľahké, že špor
tovci nemuseli vynechať ani jeden deň 
tréningu či zranení. Menej povzbudivé je 
však porovnanie s Vancouvrom. Tam totiž 
takéto zranenia tvorili viac ako tri štvrtiny 

NAŠA OLYMPIONIČKA V LYŽIARSKOM SLOPESTYLE ZO SOČI 2014 ZUZANA 
STROMKOVÁ VEĽMI DOBRE VIE, ČO SÚ TO ZRANENIA. OPEROVANÉ RAMENO JU 

PRIPRAVILO O ŠTART V PJONGČANGU.

ŠESŤ DISCIPLÍN 
S NAJVÄČŠÍM 
PERCENTOM ZRANENÍ 
NA ZOH 2014 
V SOČI PRIBUDLO 
DO OLYMPIJSKÉHO 
PROGRAMU V ROKU 
1992 ALEBO NESKÔR. 
TRI Z NICH MALI 
PREMIÉRU PRIAMO 
V SOČI.

KEĎ ŠPORTOVEC LETÍ VO 
VYSOKEJ RÝCHLOSTI VO 

VZDUCHU A OPRIE SA DOŇHO 
VIETOR, RIZIKO ŤAŽKÉHO PÁDU 

JE ZNAČNÉ.

NAJVIAC ZRANENÍ 
JE V DISCIPLÍNACH, 
KTORÉ KOMBINUJÚ 
VYSOKÚ RÝCHLOSŤ 
S VYSOKÝMI 
SKOKMI. MEDZI 
TAKÉ PATRÍ AJ 
SNOUBORDKROS.
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celkového počtu. ranenia, ktoré viedli 
k  viac ako týždňovej absencii, tvorili vo 
Vancouvri len štyri percentá, kým v Soči 
až 21 percent z celkového počtu. Tu však 
autori súhrnných správ upozorňujú na to, 
že dáta o závažnosti zranení z roku 2010 
nie sú kompletné. 

Počet otrasov mozgu sa znížil z 20 vo 
Vancouvri na 11 v Soči. V šiestich prípa
doch to spôsobilo výpadok v tréningu či 
súťažení dlhší ako jeden týždeň.

RIZIKOM SÚ MANÉVRE VO VZDUCHU 
A VYSOKÁ RÝCHLOSŤ
Pozoruhodné je tiež porovnanie s letnými 
hrami. Aj keď počet štartujúcich v  letnej 
edícii je približne štyrikrát vyšší, abso
lútne počty sú porovnateľné alebo nižšie. 
V Pekingu 2008 to bolo dvanásť prípadov, 
o štyri roky v Londýne iba šesť a v  iu opäť 
dvanásť, z toho sedem v boxe, ku ktorému 
sa ešte vrátime.

„Toto zistenie podporuje hypotézu, 
že v  zimných športoch, obzvlášť v  tých, 
kde sú športovci vystavení manévrom vo 
vzduchu a vysokým rýchlostiam, je vyššie 
riziko potenciálne vážnych zranení hlavy 
ako v letných športoch,“ konštatujú autori 
správy o  zraneniach a  ochoreniach na 
zimných olympijských hrách v Soči. 

elková miera zranení nevyznieva 
pre zimné športy až tak hrozivo – aj keď 
nožnice medzi nimi sa roztvorili najmä 
pri porovnaní Soči a  OH 201  v  iu de 
Janeiro, ale zranenia pri zimných špor
toch bývajú závažnejšie. „ vyčajne ide 

o závažnejšie poškodenie tkaniva, o zlo
meniny v porovnaní s odreninami, o roz
trhnuté väzy v  porovnaní s  výronmi,“ 
povedal pre kanadský portál lobal News 
jeden to spoluautorov medicínskych sú
hrnov Willem Meeuwise.

Faktorov, ktoré ovplyvňujú množstvo 
zranení, je niekoľko. Patrí medzi ne na
príklad počasie, keď mäkký podklad pri 
teplejšom počasí, aké vládlo vo Vancouvri 
aj v Soči, spôsoboval súťažiacim problémy 
pri dopade. 

Svoju úlohu môže zohrávať aj dizajn 
trate. Meeuwisse upozornil na to, že 
muži a ženy mali pri slopestyle rovnakú 
trať, ale keďže ženy jazdia pomalšie, 
dopadali na iné miesta, podľa všetké
ho menej bezpečné. Obrovský rozdiel 
v miere zranení medzi mužmi a ženami 
sme už spomínali.

Aj keď pri niektorých športoch alebo 
disciplínach je riziko zranenia pomerne 
vyrovnané, v  iných sa medzi jednotli
vými hrami výrazne líši. Práve akro
batické skoky, ktoré mali v  Soči také 
katastrofálne čísla, boli vo Vancouvri 
približne na úrovni bobov a  ľadového 
hokeja. Akrobatický zjazd bol v  Soči 
šiestou najnebezpečnejšou disciplínou, 
keď sa zranil takmer každý štvrtý pre
tekár. ato vo Vancouvri to boli len dve 
percentá. Spolu so sánkovaním to bolo 
najnižšie percento zo všetkých. Lenže 
v  prípade sánkovania to bol tragický 
paradox, pretože zranenie Nodara Ku
maritašviliho bolo smrteľné. 

LETNÝM REKORDÉROM JE BIKROS
Na olympijských hrách v  iu to pre „nové“ 
športy nedopadlo oveľa lepšie. Suverénne 
najvyššia miera zranení bola v  bikrose 
( ,  zranenia na 100 športovcov), kto
rý je v  programe od roku 2008. a ním 
nasledoval box, ktorý je tam pre zmenu 
už viac ako storočie, a  potom ďalšie re
latívne nové športy – horská cyklistika 
a taekwondo. Sedmičkové ragby, novinka 
z roku 201 , malo šiestu najvyššiu mieru 
zranení, tesne za tradičným vodným pó
lom a pred dvoma kolektívnymi športmi 
– futbalom a hádzanou. 

Pozitívom OH v  iu 201  bolo, že vý
skyt zranení bol nižší ako na hrách v Pe
kingu 2008 a v Londýne 2012. Na druhej 
strane percento zranení, ktoré si vyžiadali 
absenciu dlhšiu ako týždeň, bolo vyššie. 
V  iu to bolo 20 percent, kým v Londýne 
aj v Pekingu 1  percent. porty s najväč
ším počtom takýchto zranení boli bikros, 
zápasenie, vzpieranie a  triatlon. Tu boli 
čísla podobné ako v Londýne.

Niektoré športy majú štatistiky aj 
o  počte zranení na svojich svetových či 
kontinentálnych šampionátoch. Vo futba
le bol počet zranení podobný ako na maj
strovstvách sveta 2014 a  majstrovstvách 
Európy 2004 a  2008, ale polovičný ako 
na majstrovstvách sveta 2010. aujímavé 
je tiež, že kým v  iu utrpelo zranenie 1  
percent futbalistov a  futbalistiek, o  štyri 
roky skôr v Londýne to bolo až  percent. 

Podobnú mieru zranení ako na nedáv
nych majstrovstvách sveta zaznamenali 

 ANALÝZA

AJ ZJAZDOVÉ LYŽOVANIE PATRÍ MEDZI ZDRAVOTNE ZNAČNE RIZIKOVÉ ŠPORTY. AMERICKÁ HVIEZDA RÝCHLOSTNÝCH 
DISCIPLÍN LINDSEY VONNOVÁ BY O ZRANENIACH MOHLA PÍSAŤ KNIHY...
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aj v  atletike, skokoch do vody, plávaní 
a  synchronizovanom plávaní. Sedmičko
vé ragby malo výskyt zranení menej ako 
polovičný než na majstrovstvách sveta. 
Ak by bol rovnaký, v  miere zranení by 
prekonalo aj bikros. V prípade bikrosu je 
pozoruhodné aj to, že výskyt zranení v  iu 
bol šesťkrát vyšší ako na majstrovstvách 
Európy 1989. ároveň je to jediná disciplí
na, ktorá mala v  iu aj Londýne viac ako 

0percentný výskyt zranení. 
Keď sa spočítajú zranenia z  rokov 

2012 a 201 , najhoršie sú na tom bikros, 
taekwondo, futbal, horská cyklistika a box. 
Naopak, najmenšie riziko hrozilo vodným 
slalomárom, lukostrelcom, veslárom, gol
fistom a strelcom.

ZRUŠENIE PRILIEB
BOXU UBLÍŽILO

peciálnu pozornosť si zaslúži box. 
Tento šport dlhodobo vyvoláva debaty 
o tom, či by mal byť v programe olym
pijských hier. Výskyt zranení v Pekingu 
a Londýne naznačoval, že jeho povesť 
je možno horšia ako realita, keď miera 
zranení bola 1  a 9 percent. Lenže Me
dzinárodná boxerská asociácia (AIBA) 
v  roku 201  rozhodla, že aj amatéri 
budú boxovať bez prilieb. Vychádzala 
zo štúdií, podľa ktorých počet akút
nych zranení mozgu bol nižší, keď 
boxeri nemali prilby.

Niektorí lekári už vtedy varovali, že 
predstava, že odloženie prilieb zníži 

počet otrasov mozgu, je smiešna. A ako 
to v  iu dopadlo  Miera zranení sa 
zvýšila na 0 percent a  z  celkového 
počtu dvanástich otrasov mozgu na 
hrách bolo sedem v boxe. To bolo viac 
ako v  Londýne vo všetkých športoch 
dokopy. 

dá sa teda, že diskusia o  olym
pijskej budúcnosti boxu sa tak skoro 
neskončí. A  možno sa bude týkať aj 
ďalších športov. Veď až šesť rôznych 
disciplín malo v  súčte posledných 
dvoch olympijských hier, z ktorých sú 
dostupné údaje, mieru zranení vyš
šiu ako 0 percent.   nich najdlhšie 
je v  programe taekwondo – od roku 
2000.  I

 ANALÝZA

ZRUŠENIE PRILIEB PRINIESLO V AMATÉRSKOM BOXE VEĽKÝ 
NÁRAST OTRASOV MOZGU. NA SNÍMKE Z FINÁLOVÉHO DUELU 
OH 2016 V KATEGÓRII DO 49 KG VÍŤAZNÝ UZBEK DUSMATOV 
(VPRAVO) MIERI NA KOLUMBIJČANA MARTINEZA.

MEDZI ZNAČNE ZDRAVOTNE RIZIKOVÉ ŠPORTY PATRÍ AJ RAGBY.

NA OH 2016 V RIU DE JANEIRO BOLA SUVERÉNNE NAJVYŠŠIA MIERA 
ZRANENÍ V BIKROSE. NA FOTOGRAFIÍ Z EURÓPSKYCH HIER 2015 
V BAKU VĽAVO SLOVÁK MICHAL TOMČO.

KEĎ SA SPOČÍTAJÚ ZRANENIA 
Z OH 2012 A 2016, NAJHORŠIE SÚ 
NA TOM BIKROS, TAEKWONDO, 
FUTBAL, HORSKÁ CYKLISTIKA 
A BOX. NAOPAK, NAJMENŠIE RIZIKO 
HROZILO VODNÝM SLALOMÁROM, 
LUKOSTRELCOM, VESLÁROM, 
GOLFISTOM A STRELCOM.
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ŠPORTOVEC BY O ZRANENIACH

NEMAL KLAMAŤ
Primár Kliniky telovýchovného lekárstva v Bratislave MUDr. Pavel Malovič, PhD., MPH, 
je veľmi dobre známy v športovom, predovšetkým futbalovom svete. Oslovili sme ho 
v súvislosti s témou zdravotnej rizikovosti (najmä) nových olympijských športov.

C  Súhrnné správy o  zraneniach na 
olympijských hrách ukazujú, že ich 
najväčší výsky t je v  disciplínach, 
ktoré pribudli do programu nedávno 
– rôzne akrobatické disciplíny v  lyžo-
vaní a  snoubordingu v  zime či bikros 
a  taekwondo v  lete. Prekvapuje vás to, 
alebo je to viac-menej v  súlade so skú-
senosťami z vašej praxe?

„Mňa to trochu prekvapuje, pretože 
športovec, ktorý ide na olympijské hry, 
býva zvyčajne dobre pripravený. Mys
lím si, že dôvod tých zranení je skôr 
zvýšená miera rizika. portovec má 
istú odvahu a keď je to vrcholné podu
jatie, tak riskuje ešte viac ako kedykoľ
vek predtým. alší dôvod môže byť, že 
nepriznal, že má nejaké primárne zra

nenie, a potom je veľká možnosť toho 
pôvodného zranenia. alšia vec je, že 
niekedy športovci odlietajú v  stave, 
že berú lieky, antibiotiká a  potom ich 
organizmus nie je nastavený na takú 
záťaž. K  tomu len toľko, že športovec 
by nikdy nemal klamať pred odchodom 
na také podujatie a mal by sa zdôveriť 
lekárovi, ktorý ho lieči alebo ošetruje.“

PAVEL MALOVIČ

ZNÁMY ŠPORTOVÝ LEKÁR PAVEL MALOVIČ:

 ANALÝZA
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C  Majú športy, pri ktorých sa v  priebe-
hu jednej súťaže zraní viac ako tretina 
súťažiacich, miesto na olympijských 
hrách?
„Myslím si, že pri schvaľovaní to
hoktorého športu do programu hier 
sa faktor zdravotného rizika bohužiaľ 
neberie do úvahy.“

C  Akým spôsobom by sa mohla miera 
zranení v  týchto športoch znížiť? Dá sa 
to vôbec, keďže početné ochranné pro-
striedky sú súčasťou všetkých z nich? 
„Samozrejme. Je to dôkladné vyšetre
nie zdravotného stavu. Pri majstrov
stvách sveta a  Európy vo futbale sa 
vypracúva dôkladný, približne 2 stra
nový materiál o každom hráčovi. Mys
lím si, že na olympijských hrách niečo 
také neexistuje. Dôležité je urobiť pred 
olympiádou kvalitné, h bkovo zamera
né vyšetrenie nielen pohybového sys
tému, ale aj srdcovocievneho.“

C  Podľa olympijských štatistík je naj-
častejšie zranenou časťou tela koleno. 
Sú zranenia kolena aj najčastejším dô-
vodom ukončenia kariéry alebo dlhodo-
bej absencie?
„ ávisí to od druhu športu a obuvi, ale 
predpokladám, že to býva skôr zrane
nie členkových k bov a mäkkých častí 
členkového zhybu. Potom sa veľmi 

často vyskytuje zranenie chrbtice. 
portovci aj bežná populácia majú 

najväčší problém práve s  chrbticou. 
A  niekedy sa ten problém objaví pri 
nadmernom jednostrannom zaťažova
ní, ktoré sa na olympiáde vyskytuje.“

C  Kým v zimných športoch sú častejšie 
zranenia pri tréningu, v  letných priamo 
pri súťaži. Čím si to vysvetľujete?
„To je pomerne zaujímavá skutočnosť. 
Ak sa športovec zraní pri tréningu, 
znamená to, že nie je dostatočne pri
pravený a nemôže ísť súťažiť na úrov
ni, akú od neho očakáva tréner, lekár 
či olympijský výbor. Ak sa zraníte pri 
súťaži, to je smola alebo náhoda a skôr 
je to dané náhlymi okolnosťami, kto
ré nemôžete predpokladať. Keď je to 
kolektívny šport, môže dôjsť k  nežia
ducemu kontaktu so súperom. Pri indi
viduálnom športe to môže byť osobná 
chyba alebo športovec prekročí hrani
cu svojich možností a vtedy sa zraní.“

C  V  boxe pred OH 2016 medzinárodná 
federácia rozhodla, že aj amatéri budú 
boxovať bez prilieb. Argumentovalo sa 
tým, že prilby vedú súperov k  častejším 
útokom na hlavu a v skutočnosti nechrá-
nia pred otrasmi. V  Riu sa však počet 
zranení výrazne zvýšil. Aký je váš postoj 
k tomuto problému?

„Som rozhodne zástanca prilieb. 
Otázka je, nakoľko je box vhodný pre 
olympijské hry. Ale to už je otázka pre 
niekoho iného. Ja si myslím, že box by 
nemal byť súčasťou olympijských hier. 
Je to šport, ktorý má veľmi časté náhle 
úmrtia či poškodenia mozgu.“

C  Z  pohľadu laika môžu športy ako 
taekwondo, box , džudo a  zápasenie 
vyzerať ako podobne náchylné na zrane-
nia. Ale kým prvé dva sú v  prvej päťke 
v  miere zranení, druhé dva nie sú ani 
v  prvej desiatke a  je v  nich menej zra-
není ako v atletike. Čo môže byť príčinou 
týchto rozdielov? 
„V zápasení sú zranenia skôr povrcho
vé, prípadne trpí krčná chrbtica. o sa 
týka džuda, myslím, že je to relatív
ne najbezpečnejší šport z  tých, ktoré 
ste spomenuli. Box je najrizikovejší. 
A v taekwonde závisí od toho, ako sa 
dodržiavajú pravidlá. raz zvyčajne 
nastane vtedy, keď sa nedodržia pra
vidlá. My ho dokonca odporúčame pri 
kolektívnych športoch ako doplnkový 
šport na zlepšenie obratnosti, odra
zovej sily, výskoku alebo orientácie 
v  neobvyklých situáciách. Dobrý prí
klad je latan Ibrahimovič, ktorý si 
vďaka technikám z taekwonda počína 
úplne fantasticky a obratne. Jeho zra
nenia určite nesúvisia s taekwondom, 
ale so zákernou hrou protihráčov. Pri 
všetkých rizikách, ktoré sa popisujú 
štatisticky, vidím ako naozaj rizikový 
len box v  dôsledku priamych úderov 
a  niekedy nezvratných poškodení. 
V zápasení sú problémom ,karfiolové  
uši. Džudo a  taekwondo považujem 
z  praktickej skúsenosti za nízkorizi
kové športy.“ I

TAEKWONDO AKO BOJOVÉ UMENIE PRINÁŠA ZNAČNÉ RIZIKO ZRANENÍ. DOKTOR MALOVIČ 
VŠAK UPOZORŇUJE, ŽE HVIEZDNY ŠVÉDSKY FUTBALISTA ZLATAN IBRAHIMOVIČ JE VĎAKA 
TECHNIKÁM Z TAEKWONDA MIMORIADNE OBRATNÝ.

 ANALÝZA

PODĽA PAVLA MALOVIČA JE Z BOJOVÝCH 
OLYMPIJSKÝCH ŠPORTOV NAJRIZIKOVEJŠÍ 
BOX . NA FOTOGRAFII Z OH V RIU ALŽIRČAN 
ABBADI.
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minulosti som mal mož
nosť navštíviť Japonsko 
v  júli. Ostrovná krajina je 
naozaj zaujímavá a  pre 
našinca veľmi atraktívna, 
letné klimatické podmien
ky tam však pre Európana 
predstavujú peklo. Vysoká 
horúčava a obrovská vlhkosť 
ovzdušia môžu našincovi, 
pohybujúcemu sa mimo 
klimatizovaných priesto
rov, silno pripomínať pobyt 
v práčovni.

NAJHORÚCEJŠIE HRY V HISTÓRII?
Horúco bolo v Tokiu aj počas prvého sep
tembrového týždňa. V utorok 4. septembra 
zasiahol japonské ostrovy najsilnejší taj
fún za posledných 2  rokov – Džebi. Ešte 
o siedmej večer pri obrovskom dusne vtedy 
teplomer ukazoval 29 stupňov, ale pocitovú 
teplotu až 42

Inak, teploty v Tokiu aj každý deň toho 
týždňa stúpli nad tridsiatku, v  noci bolo 
zvyčajne 24 stupňov. Olympiáda však 
bude o mesiac skôr – práve v tom najsil
nejšom lete.

častníci OH 19 4, ktoré sa konali až 
v októbri (10. – 24. 10.), sa vyhli „vyhni“, 
ale účastníci OH 2020 sa v „práčovni“ budú 
intenzívne pariť každý deň. Pre olympio
nikov z celého sveta môžu byť klimatické 
podmienky najväčší problém, s ktorým sa 
na týchto hrách budú musieť vyrovnať.

Je veľmi pravdepodobné, že nás čakajú 
najhorúcejšie olympijské hry v histórii. Veď 
teraz v júli na okraji Tokia namerali histo
ricky rekordnú teplotu 41,1 stupňa elzia  
V lete v meste zaznamenali tisícky kolapsov 
a desiatky ľudí v dôsledku horúčav zomrelo.

Správny pitný režim,  vyhľadávanie 
klimatizovaných priestorov a vyhýbanie 
sa slnečným priestranstvám najmä v čase 
poludnia budú pre návštevníkov OH patriť 
medzi priority.

REPORTÁŽ TEXT A FOTO: ĽUBOMÍR SOUČEK

V
VÝŠKOVÝ POHĽAD NA NAJVÄČŠIE MESTO SVETA. NAPRIEK NEUSTÁLEJ HROZBE ZEMETRASENÍ UŽ AJ TOKIO MÁ SVOJ MANHATTAN...

MAPKA „SRDCA“ OH 2020 S JEHO 
DVOMA HLAVNÝMI ZÓNAMI, 
NA POMEDZÍ KTORÝCH LEŽÍ 
OLYMPIJSKÁ DEDINA. 

VERONIKINA MEDZINÁRODNÁ 
PRETEKÁRSKA ROZLÚČKA 
V MARCOVOM SLALOME SP 
V OFTERSCHWANGU BOLA 
V KROJI.

Takzvané veľké (metropolitné) Tokio má 36 miliónov obyvateľov, čiže ho možno považovať za 
najväčšie mesto sveta. Od 24. júla až 9. augusta 2020 bude hostiť Hry XXXII. olympiády. Päť kruhov 
sa do japonskej metropoly vráti po 56 rokoch. Čo nás tam zaujalo pri septembrovej návšteve?

TEPLO, HORÚCO, TOKIO

POHĽADNICA Z DEJISKA OLYMPIJSKÝCH HIER 2020 NECELÉ DVA ROKY PRED ICH KONANÍMPOHĽADNICA Z DEJISKA OLYMPIJSKÝCH HIER 2020 NECELÉ DVA ROKY PRED ICH KONANÍM
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JAPONSKÉ „CHLADIACE“ OPATRENIA
Organizátori OH 2020 sú si rizika 
horúčav kombinovaných s  vysokou 
vlhkosťou vzduchu dobre vedomí. Na 
septembrovom svetovom tlačovom brí
fingu k OH v Tokiu potvrdili, že začiatok 
viacerých vytrvalostných súťaží pod 
holým nebom presunú na skoré ranné 
hodiny. Napríklad atletický maratón 
a chodecké preteky na 20 km odštartujú 
o siedmej ráno a chodeckú pätdesiatku, 
v ktorej náš Matej Tóth bude obhajovať 
zlato z  ia de Janeiro 201 , dokonca už 
o šiestej

Na množstve miest umiestnia roz
prašovače vody a ochladzovače vzduchu. 

načnú časť bežeckých i  chodeckých 
tratí situujú popod stromy. A na najex
ponovanejších miestach plánujú aspoň 
chodníky pokryť špeciálnym náterom, 
čím výrazne znížia teplotu. Takáto úpra
va sa týka až 1  kilometrov chodníkov 
v meste  

Otázne však je, čo sa dá pre zníženie 
strašnej horúčavy spraviť na okruhu pre 
cestných cyklistov, ktorý povedie aj okolo 
posvätnej hory Fudži, či na ďalších otvo
rených športoviskách... 

Do snáh obmedziť súťaženie počas 
najhorúcejších hodín dňa zapadá aj 
návrh prezidenta organizačného výbo
ru Tokyo 2020 a bývalého japonského 
premiéra Jošira Moriho, aby Japonsko 
zaviedlo letný čas. V prípade, že by to 
vláda schválila, začiatok všetkých sú
ťaží (ktorý je v miestnom čase už pev
ne stanovený) by sa presunul až o dve 
hodiny skôr. V  kontexte toho, že na 
pôde Európskej únie sa práve v tomto 
období pripravuje zrušenie letného 
času, to pôsobí kuriózne, ale návrh má 
rácio.

REPORTÁŽ2020
TOKIO MÁ NIELEN SVOJU MENŠIU KÓPIU EIFFELOVKY (V ČERVENEJ FARBE), 
ALE AJ SOCHY SLOBODY.

SEPTEMBROVÁ 
PODOBA 
VÝSTAVBY 
OLYMPIJSKEJ 
DEDINY, 
Z TROCH STRÁN 
OBKOLESENEJ 
MOROM.

VERONIKINA MEDZINÁRODNÁ 
PRETEKÁRSKA ROZLÚČKA 
V MARCOVOM SLALOME SP 
V OFTERSCHWANGU BOLA 
V KROJI.

JE VEĽMI 
PRAVDEPODOBNÉ, 
ŽE NÁS ČAKAJÚ 
NAJHORÚCEJŠIE 
OLYMPIJSKÉ HRY 
V HISTÓRII.

TEPLO, HORÚCO, TOKIO



50   OLYMPIC.SK JESEŇ / ZIMA 2018  WWW.OLYMPIC.SK

ŽIVLY SÚ NEVYSPYTATEĽNÉ
Práve počas môjho pobytu v Tokiu ( . 
septembra) došlo v  severnej časti Ja
ponska, na ostrove Hokkaido, k veľkému 
zemetraseniu s magnitúdou ,  stupňa. 
Vyžiadalo si 42 obetí a  tri milióny ľudí 
sa na jeden až niekoľko dní ocitli bez 
elektriny. Silno postihnuté bolo aj mesto 
Sapporo (dejisko OH 19 2), ktoré v dô
sledku toho zakrátko stiahlo kandidatúru 
na usporiadanie OH 202 .

Tokio síce toto zemetrasenie nepo
cítilo, ale je notoricky známe, že takejto 
hrozbe od nepamäti čelí aj toto mega
mesto. Je samozrejme jasné, že zemetra
senie sa nedá predvídať, ale návštevníci 
OH s touto hrozbou musia počítať.

Pri pohľade na mrakodrapy, ktoré 
pribúdajú rýchlym tempom, je cítiť, že v 
Tokiu sa hrozby zemetrasenia až tak ne
boja. V meste za posledných 10  1  rokov 
postavili obrovské množstvo výškových 

budov novým systémom a s využitím 
nových technológií, vďaka čomu odolajú 
aj veľmi silným otrasom pôdy.  

Už o dva dni skôr celú krajinu devasto
vala iná prírodná prohroma – supertajfún 
Džebi. Tokio síce zasiahla len jeho okrajo
vá časť, ale vo vetre s rýchlosťou viac než 
100 km h mali ľudia pri chôdzi na otvore
nom priestranstve problémy udržať sa na 
nohách. Tajfún s maximálnou rýchlosťou 
vetra až 1 4 km h najviac zasiahol husto 
osídlené oblasti okolo miest Osaka a Kjo
to, kde spôsobil obrovské materiálne ško
dy a vyžiadal si aj ľudské obete. V Tokiu 
silno fúkalo aj v ďalších troch dňoch až do 
piatku . septembra. 

Ak by takto silno fúkalo aj počas 
hier, tak regulárnosť mnohých súťaží (aj 
v  našich troch najsilnejších odvetviach 
– športovej streľbe, vodnom slalome 
a  rýchlostnej kanoistike) by bola ohro
zená...

PRÍPRAVY IDÚ PODĽA PLÁNU
 vystúpení šéfov jednotlivých oddele

ní organizačného výboru OH 2020 na 
svetovom tlačovom brífi ngu vyplýva, 
že prípravy bežia podľa plánu. o 4  
športovísk na olympijské a  paralym
pijské hry je už 2  hotových – škoda, 
že priamo v  meste nám žiadne neu
kázali zvnútra. alšie športoviská sa 
stavajú podľa harmonogramu, pričom 
10 z nich bude len dočasných.

V hlavnom meste Japonska sa síce 
na viacerých mestách realizuje vý
stavba olympijských zariadení, ale 
nedá sa to zďaleka porovnať s  bra
zílskym iom de Janeiro, ktoré bolo 
dva roky pred OH 201  najväčším 
staveniskom sveta. Japonci totiž v To
kiu využívajú aj mnoho existujúcich 
športovísk (viaceré boli postavené už 
pre OH 19 4), ktoré len renovovali či 
renovujú. 

REPORTÁŽREPORTÁŽ

POČAS OH 
1964 BOLI 
V HALE TOKYO 
METROPOLITAN 
GYMNASIUM 
SÚŤAŽE 
V ŠPORTOVEJ 
GYMNASTIKE 
A VODNOM PÓLE, 
POČAS OH 2020 
V NEJ BUDÚ 
BOJOVAŤ STOLNÍ 
TENISTI.

 V LEGENDÁRNEJ 
HALE JOJOGI 

SÚŤAŽILI NA OH 
1964 PLAVCI 

A BASKETBALISTI, 
NA OH 2020 

TAM BUDÚ HRAŤ 
HÁDZANÚ.
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Prvé predolympijské testovacie podu
jatie – jachtárska regata v zálive Enošima 
– sa uskutočnilo práve v septembri.

HĽADANIE ÚSPOR
V predošlých rokoch prudko narastajúci 
olympijský rozpočet sa po nástupe Jurike 
Koikeovej do funkcie guvernérky metro
politného Tokia v auguste 201  podarilo 
dostať pod kontrolu, ale horúčkovito sa 
hľadajú ďalšie úspory. Výdavky z  verej
ných financií na všetko, čo súvisí s hrami, 
sú totiž stále oveľa vyššie, než sa kalku
kovalo v kandidátskom projekte.

Výbor kandidatúry Tokia rátal s roz
počtom organizačného výboru (O O ) 
vo výške ,1 miliardy dolárov a s tzv. 
nonO O  rozpočtom vo výške 4,89 
miliardy dolárov. elkové náklady teda 
mali tesne prevýšiť 8 miliárd USD. a
čali však prudko rásť – až tak, že naj
horšie prognózy predpokladali nárast 
celkových nákladov až na 0 miliárd 
dolárov  ozpočet v podobe z decembra 

201  síce počíta s celkovými nákladmi 
už „len  12,  miliardy USD, ale to je 
stále oveľa viac, než sa uvádzalo pri 
kandidatúre...

Pritom na októrovom zasadnutí 
Medzinárodného olympijského výboru 
(MOV) v Buenos Aires odznela oficiálna 
informácia organizátorov, že vďaka tzv. 
Novej norme MOV, ktorá bola schválená 
počas OH v  Pjongčangu, sa podarilo 
usporiť 2,1 miliardy dolárov v  porov
naní s  pôvodným rozpočtom. A ešte 
o niečo väčšiu úsporu (spolu 2,2 miliar
dy dolárov) Japonci dosiahli zmenami 
v  celkovom koncepte hier. Tie sa pre
javili snahou čo najviac využiť (pokiaľ 
to bolo možné) existujúce športoviská 
namiesto výstavby nových. Verejnosti 
sa to však stále máli.

Na druhej strane, príjmová časť roz
počtu sa plní nad očakávanie. Podľa pre
zidenta MOV Thomasa Bacha sa v Tokiu 
črtá najúspešnejší domáci marketingový 
program v olympijskej histórii.

KOMPAKTNOSŤ USTÚPILA POTREBE ŠETRIŤ
Azda najväčším tromfom projektu Tokia vo 
voľbách dejiska OH 2020 pred piatimi rok
mi v súboji s Madridom a Istanbulom bola 
kompaktnosť projektu hier. Až 8  percent 
športovísk OH v Tokiu plánovali v okruhu 
do 8 km od olympijskej dediny. Neskoršie 
úsporné opatrenia a snaha čo najviac vyu
žiť existujúce športoviská vo vzdialenejších 
častiach mesta aj mimo neho však logicky 
mali vplyv aj na kompaktnosť.

Našťastie pre nás, mimo Tokia sú si
tuované zväčša športy, v ktorých je účasť 
Slovákov na OH nemožná, prípadne 
málo pravdepodobná.   našich „tuto
vých“ športov je mimo Tokia situovaný 
len strelecký areál Asaka (tam sa konali 
aj strelecké súťaže OH 19 4). Doprava 
z  dediny tam má trvať zhruba hodinu. 
Samozrejme, mimo hlavného mesta ab
solvuje väčšinu svojich súťažných kilo
metrov na 2 4 km dlhej cyklistickej trati, 
ktorá povedie aj pod posvätnou horou 
Fudži, aj Peter Sagan.

REPORTÁŽ

NAJPOMALŠIE 
PO CESTE
Napriek pomerne malým 
vzdialenostiam väčšiny športovísk 
v dvoch hlavných zónach OH 
od dediny musia olympijské 
výpravy z celého sveta pri využití 
vyhradených autobusov počítať 
s tým, že najpomalší spôsob 
prepravy po Tokiu je – po ceste. 
Kapacita väčšiny ciest neumožňuje 
utvoriť špeciálny olympijský 
pruh, takže sa s ním počíta len 
na mestských autostrádach. 
Nedá sa teda vylúčiť, že ak bude 
transport na športoviská trvať 
pridlho, niektorí športovci alebo 
ich tréneri využijú mimoriadne 
hustú sieť metra, jednokoľajok 
(monoraily) a vlakov, prepájajúcich 
všetky hlavné dopravné uzly 
v samotnom Tokiu. Tento 
dopravný systém je neuveriteľne 
rozsiahly, určite najväčší na 
svete, a efektívny. Jeho mapa 
pripomína nekonečný labyrint, 
na cestu z ktorého by Téseovi 
nepomohla ani Ariadnina niť. Pre 
akreditovaných účastníkov hier 
ich IC-karta poslúži na bezplatné 
využívanie MHD aj vlakov.

JEDNO Z NOVŠÍCH ŠPORTOVÍSK V POBREŽNEJ ČASTI MESTA – ARIAKE TENNIS PARK .

VEDĽA ZÁHRAD CISÁRSKEHO PALÁCA POVEDIE TRAŤ CHODECKÝCH PRETEKOV 
AJ BEŽECKÉHO MARATÓNU.
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Ostatné mimotokijské športoviská sú 
zväčša už podstatne ďalej: surfi ng bude 
v  urigasaki, golf v Kasumigaseki, jachting 
v  Enošime, dráhová a  horská cyklistika 
v Izu (14  km od Tokia), bejzbal a softbal 
vo Fukušime (vo vzdialenosti až 2 0 km od 
centra hier), resp. v Jokohame v susedstve 
Tokia. Futbalový turnaj mužov aj žien sa 
mimo hlavného mesta bude hrať v Sappo
re, Mijagi, Ibaraki, Saitame a v Jokohame.

Najrýchlejší spôsob prepravy do 
vzdialenejších miest je určite vlakový. 
V rámci úspor preto organizátori noviná
rom oznámili, že autobusy na športoviská 
im – na rozdiel od zvyčajnej praxe – budú 
vypravovať vo veľmi obmedzenej miere. 

Autobusy budú dominantne využívať na 
prepravu členov výprav na športoviská. 

V MESTE DVE HLAVNÉ ZÓNY OH
Deväť olympijských športovísk leží v tzv. 
zóne dedičstva (Heritage one), ktorá je 
menším z dvoch centier hier. V tejto zóne 
sa nachádza aj Olympijský štadión, kto
rý stavajú na mieste pôvodného z  roku 

19 4, ale bude úplne nový. Keďže je 
v plnej výstavbe, videli sme ho len zvon
ku, aj to zďaleka. V tejto oblasti ležia aj 
olympijské športoviská na stolný tenis, 
hádzanú, džudo, karate (oba tradičné ja
ponské bojové športy prichýli legendárna 
hala Nippon Budokan), vzpieranie, box, 
bedminton, jazdectvo, časť moderného 
päťboja a na zápasy futbalových turnajov. 

NA OLYMPIÁDU POZÝVA AJ FUKUŠIMA

Fukušima a Mijagi sú dve japonské 
mestá, tragicky postihnuté v marci 
2011 v dôsledku výnimočne silného 
zemetrasenia s magnitúdou 9 a násled-
nej záplavovej vlny cunami. Nešťastie 
zdevastovalo značnú časť územia troch 
prefektúr a vyznačovalo sa množstvom 
obetí. Cunami vtedy aj výrazne poško-
dila jadrovú elektráreň Daiči vo Fuku-
šime, ktorá leží len 250 km od Tokia.

Postihnutá oblasť regiónu Tohoku dlhšie 
čelila úniku rádioaktívnej vody zo zničenej 
jadrovej elektrárne. Napriek kritike časti 
ekológov sa organizátori OH rozhodli postih-
nutú oblasť zahrnúť do olympijských plánov. 
Priamo vo Fukušime sa uskutočnia olym-
pijské turnaje bejzbalistov aj softbalistiek, 
v Mijagi sa bude hrať futbal. Mimochodom, 
bol to návrh prezidenta MOV Thomasa 
Bacha, ktorý si myslí, že by to mohlo pomôcť 
obnove severovýchodnej časti Japonska 
a presvedčil o tom predsedu japonskej vlády 
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NA OLYMPIÁDU POZÝVA AJ FUKUŠIMA

Fukušima a Mijagi sú dve japonské 
mestá, tragicky postihnuté v marci 
2011 v dôsledku výnimočne silného 
zemetrasenia s magnitúdou 9 a násled-
nej záplavovej vlny cunami. Nešťastie 
zdevastovalo značnú časť územia troch 
prefektúr a vyznačovalo sa množstvom 
obetí. Cunami vtedy aj výrazne poško-
dila jadrovú elektráreň Daiči vo Fuku-
šime, ktorá leží len 250 km od Tokia.

Postihnutá oblasť regiónu Tohoku dlhšie 
čelila úniku rádioaktívnej vody zo zničenej 
jadrovej elektrárne. Napriek kritike časti 
ekológov sa organizátori OH rozhodli postih-
nutú oblasť zahrnúť do olympijských plánov. 
Priamo vo Fukušime sa uskutočnia olym-
pijské turnaje bejzbalistov aj softbalistiek, 
v Mijagi sa bude hrať futbal. Mimochodom, 
bol to návrh prezidenta MOV Thomasa 
Bacha, ktorý si myslí, že by to mohlo pomôcť 
obnove severovýchodnej časti Japonska 
a presvedčil o tom predsedu japonskej vlády 

AJ VOĽBA 
MISS SAKÉ 
FUKUŠIMA 
UKAZUJE, 
ŽE ŽIVOT 
V ŤAŽKO 
SKÚŠANEJ 
OBLASTI SA 
VRÁTIL DO 
NORMÁLU.

NAJVÄČŠIE JAPONSKÉ KONGRESOVÉ CENTRUM 
BIG SIGHT BUDE POČAS OH SÍDLOM HLAVNÉHO 
TLAČOVÉHO AJ VYSIELACIEHO STREDISKA.

Z OBROVSKÉHO OLYMPIJSKÉHO AQUATICKÉHO CENTRA STOJÍ 
ZATIAĽ LEN STREŠNÁ ČASŤ NA ŠTYROCH PILIEROCH.
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Najväčšia koncentrácia olympijských 
stavieb – športovísk, ale aj hlavného vy
sielacieho a  tlačového centra (IB MP , 
lokalizovaného v  najväčšom japonskom 
kongresovom centre Tokyo Big Sight, 
v  ktorom sa konal aj mediálny brífi ng) 
– je v zóne tokijského zálivu (Tokyo Bay 

one). V nej sú pomerne blízko pri sebe 
športoviská na volejbal, všetky gymnas
tické súťaže, cyklistický BMX, skejtbor
ding, všetky plavecké športy, basketbal  
na , pozemný hokej, rýchlostnú kanois
tiku, vodný slalom a lukostreľbu. V tej is
tej zóne, ale výrazne ďalej, sú športoviská 
na taekwondo a šerm. Výstavbu viacerých 
športovísk v tejto zóne fi nancuje tokijská 
metropolitná vláda, ktorá si zobrala za 
úlohu aj nábor 0tisíc z celkového počtu 
80tisíc dobrovoľníkov, potrebných pre 
olympijské aj následné paralympijské hry.

Olympijská dedina, ktorej výstavbu 
som mal možnosť vidieť, sa nachádza na 
pomedzí oboch hlavných zón hier. V dedi
ne už stoja dve vysoké budovy a ešte vyššia 
spaľovňa odpadu. Stavajú sa vežiaky, ktoré 
budú o  dosť nižšie.   troch strán bude 
dedina obklopená morom, tak že reálny 
prístup k nej bude len z jednej strany. I

Abeho. Vo Fukušime dokonca 26. marca 
2020 pod sloganom „Naša cesta je svetlo 
nádeje“ odštartuje aj púť štafety s olym-
pijským ohňom po japonskom území!

Organizátori svetového tlačového brífingu 
médiám z celého sveta odprezentovali 
postihnutú oblasť, jej obnovu a postupujúce 
zlepšovanie životného prostredia. Podporili 
to výsledkami vedeckých analýz kvality 
jedál, pôdy, vody a vzduchu. Ministerstvo 
pre rekonštrukciu postihnutej oblasti 
usporiadalo pre účastníkov brífingu 

recepciu, na ktorej sa ponúkali výlučne 
jedlá, potraviny a nápoje z regiónu Tohoku.

Celkový počet evakuovaných ľudí po 
katastrofe sa v provinciách Fukušima, 
Mijagi a Iwate z pôvodných rekordných 
470-tisíc za sedem rokov znížil na sú-
časných 60-tisíc. Veľká väčšina obyva-
teľov, ktorí museli opustiť svoje domovy, 
sa teda postupne vrátila naspäť. 

Japonský minister pre rekonštrukciu 
Masajoši Jošino (aj jeho dom v meste 
Iwaki v provincii Fukušima zničila cunami) 

v prejave k účastníkom recepcie tlmočil 
tri základné posolstvá: Rekonštrukcia 
napreduje, potrava v Japonsku je bezpečná 
a vyjadril nádej, že množstvo ľudí navštívi 
región Tohoku a ochutná jeho špeciality. 
Viac než 160 krajinám sveta sa poďakoval 
za pomoc, ktorú Japonsku rôznou formou 
poskytli na zmiernenie následkov tragédie.

Olympiáda vyšle svetu signál, 
že silno zdevastovaný región zno-
vu žije a čaká na turistov.
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Viac než 160 krajinám sveta sa poďakoval 
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že silno zdevastovaný región zno-
vu žije a čaká na turistov.

PÄŤ ŠPORTOV – 
ŠPECIÁLNE PRE TOKIO
V Tokiu 1964 malo olympijskú 
premiéru džudo a volejbal. Nové 
športy v programe OH sa vtedy 
objavili prvý raz po dlhých 28 
rokoch. Tokio 2020 bude mať ďalší 
historický primát. K 28 športom 
z programu OH 2016 na základe 
zmien, ktoré po svojom zvolení 
na čelo MOV v septembri 2013 
presadil Thomas Bach, pribudne 
ďalších päť. Organizátori nielen OH 
2020, ale aj ďalších OH, totiž dostali 
možnosť k „tradičnému“ programu 
pridať päť nových športov, ktoré sú 
populárne v hostiteľskej krajine.
Japonci si vybrali a MOV im 
schválil zaradenie karate, 
skejtbordingu, športového lezenia, 
surfovania a bejzbalu/softbalu. 
„Prírastok“ obnáša dovedna 19 
nových disciplín a 474 športovcov. 
V rámci basketbalu navyše bude 
mať premiéru OH streetball, 
teda verzia traja proti trom.
Exekutíva MOV 18. júla schválila 
definitívnu podobu športového 
programu OH v Tokiu. Bude 
sa súťažiť spolu v 33 športoch 
a v celkovom počte 339 
disciplín, čo je v porovnaní 
s Riom 2016 (306) nárast o 33, 
teda o viac než 10 percent.

OLYMPIJSKÝ ŠTADIÓN STAVAJÚ 
ÚPLNE NOVÝ NA ROVNAKOM 
MIESTE, KDE STÁL HLAVNÝ 
ŠTADIÓN OH 1964.

TOKIJSKÁ VEŽA SKYTREE JE S VÝŠKOU 634 M 
DRUHÁ NAJVYŠŠIA NA SVETE.

REPORTÁŽ
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k  by sme to mali struč
ne zhrnúť – čakali sme 
viac. Vo väčšine letných 
olympijských športov 
sa v  tomto roku kona
li svetové šampionáty, 
ale medailovo ovenčení 
(v  olympijských disciplí
nach) sa z  nich vrátili len 
strelci. Trio brokárov spus
tilo na MS v  changwone 
ozajstnú kanonádu, ktorej 
výsledkom boli dve zlaté, 
jedna strieborná medaila 

a  jedno štvrté miesto. Naopak z vody, 
ktorá viac než dve desaťročia držala 
slovenský šport „nad vodou“, vzišlo 
predolympijské varovanie.

PO VODÁCKEJ STRATE STRELECKÝ 
NÁLEZ A PÄŤ MIESTENIEK
Vlani sme oplakávali, že našu najpa
rádnejšiu olympijskú disciplínu  vod
noslalomársku kategóriu 2, v  ktorej 
sú medzi šampiónmi OH naveky za
písaní trikrát bratia Hochschornerovci 
a raz bratanci kantárovci – nezmysel
ne vyradili z  olympijského programu. 
Ale tohto roku sa ukázalo, že po ťažkej 
strate máme aj cenný nález. V streľbe 
„nám“ dali rovnocennú „náhradu“ za 
deblkanoe na divokej vode: súťaž v mix 
trape. 

Keď mala táto disciplína súťažnú 
premiéru na Európskych hrách 201  
v Baku, zo zlata sa tešila dvojica uzana 

ehák tefečeková – Erik Varga. Potom 

NA POLCESTE DO TOKIA

2020
A

VERONIKINA MEDZINÁRODNÁ 
PRETEKÁRSKA ROZLÚČKA 
V MARCOVOM SLALOME SP 
V OFTERSCHWANGU BOLA 
V KROJI.

 POHĽAD NA VÝKONY SLOVÁKOV NA POLCESTE 
K OH 2020 CEZ OLYMPIJSKÚ OPTIKU

NA POLCESTE DO TOKIA

2020
 POHĽAD NA VÝKONY SLOVÁKOV NA POLCESTE  POHĽAD NA VÝKONY SLOVÁKOV NA POLCESTE 

BROKOVÁ KANONÁDA 
AJ VAROVANIE Z VODY

Párny rok medzi priestupnými je 
vždy uprostred olympijského cyklu. 
Smerom k letným hrám poskytuje 
určitý obraz o aktuálnej výkonnosti 
špičiek, aj keď vo väčšine športov ešte 
„nejde do tuhého“. Ako sa v polčase 
cesty do Tokia 2020 ukázali Slováci?

BROKOVÁ KANONÁDA 
AJ VAROVANIE Z VODY

DANKA BARTEKOVÁ SA VRÁTILA 
MEDZI ABSOLÚTNU SVETOVÚ ŠPIČKU 

V SKEETE.

TEXT: ĽUBOMÍR SOUČEK,
FOTO: TASR/MARTIN BAUMANN, MICHAL SVÍTOK, AP, MTI A SZKDV
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ju zaradili aj do programu OH 2020  a  
Jej dominantné tohtoročné osobnosti 
sa volajú rovnako  uzka s Erikom v nej 
triumfovali v  pretekoch Svetového 
pohára (SP) v Siggiewi aj v  changwo
ne,  na európskom šampionáte v  Le
obersdorfe skončili druhí a na svetovom 
v  changwone triumfovali

Obaja sa blysli aj v  individuálnom 
trape – ehák tefečeková sa v  ňom 
stala majsterkou sveta a  z  ME si pri
niesla bronz a Varga, ktorý sa k brokov
nici úspešne vrátil po vážnom zranení 
z  minulého roka, si na MS vybojoval 
striebro a  na ME skončil štvrtý. Táto 
dvojica skvelými výkonmi vystrieľala 
hneď štyri olympijské miestenky pre 
našich trapistov  To určite mimoriadne 
teší aj exmajstra sveta Mariána Kovačó
cyho, ktorý si v pretekoch SP v Siggiewi 
vystrieľal bronz, či ďalšiu našu kvalitnú 
trapistku Janu potákovú...

Blysla aj skeetarka Danka Barteková, 
ktorá sa v  auguste znovu po 8 rokoch 
stala majsterkou Európy. Na MS vyhrala 
kvalifi káciu a  vo fi nále tuho bojovala 
o medailu. Napokon skončila štvrtá za 
triom Američaniek, ale aj ona získala 
olympijskú miestenku.

Spomedzi všetkých našich športov
cov teda strelci majú olympiádu istú 
ako prví. Už dnes majú rovnaký počet 
miesteniek ako v  iu 201 , a  to ešte 
na ďalšie vážne pomýšľajú predovšet
kým špičkový pištoliar Juraj Tužinský, 
či puškárka Daniela Demjén Pešková, 
ktorá v  changwone získala svoju prvú 
medailu z MS žien – bronz. Má ho síce 
z  neolympijskej disciplíny, ale tento 
úspech veští, že sa jej môže podariť 
vystrieľať si miestenku aj v olympijskej. 
Ani ďalšia skeetarka Veronika Sýkorová 
(šiesta v pretekoch SP v Siggiewi) by ne
musela byť bez šance prebiť sa do Tokia.

VODNÝ SLALOM BEZ 
INDIVIDUÁLNEJ MEDAILY Z MS
Vodný slalom je z historického pohľa
du suverénne najúspešnejší slovenský 
olympijský šport. Od Atlanty 199  až po 

io 201  sa našinci vždy vracali aspoň 
s jedným olympijským kovom z divokej 
vody. Peter a  Pavol Hochschornerovci 
( 01), Michal Martikán (221), Elena 
Kaliská (200), Ladislav a Peter kan
tárovci (100), Matej Beňuš (010) 
a  Juraj Minčík (001) ich pod piatimi 
kruhmi spolu nazbierali štrnásť (8 

)  To je presne polovica z kompletnej 
zbierky medailí samostatného Sloven
ska z OH...

  tohtoročného svetového šampi
onátu v  brazílskom iu de Janeiro na 
olympijskom kanáli v  Deodore si však 
vybojovala cenný kov len hliadka sin
glkanoistov x 1, ktorá triumfovala 
už ôsmy raz v  sérii  V  individuálnych 

NA POLCESTE DO TOKIA

VERONIKINA MEDZINÁRODNÁ 
PRETEKÁRSKA ROZLÚČKA 
V MARCOVOM SLALOME SP 
V OFTERSCHWANGU BOLA 
V KROJI.

ERIK VARGA A ZUZANA ŠTEFEČEKOVÁ SÚ V MIX TRAPE SVETOVÉ JEDNOTKY A ŽIARIA AJ V SÓLOVOM TRAPE.
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kategóriách sme vyšli medailovo na
prázdno, čo sa slovenským vodákom 
v ére samostatnosti stalo ešte len tretí 
raz (predtým v  rokoch 199  a  201 ). 
V  1 mužov sa všetci členovia zlatej 
hliadky zoradili tesne za stupňom 
víťazov (4. Matej Beňuš, . Alexander 
Slafkovský, . Michal Martikán), ale 
z ostatných Slovákov sa do fi nálovej de
siatky v  olympijskej disciplíne prebila 
len mladučká Soňa Stanovská, desiata 
v  novej olympijskej kategórii  1 žien 
(práve tá nahradila 2 mužov).

Naši vodáci zostali bez individuálne
ho kovu aj na MS 201 , a napriek sme sa 
o rok neskôr v  iu tešili z olympijského 
zlata aj striebra, takže netreba na vý
sledky tohtoročných MS hľadieť tragic
ky. Ale hodno ich brať ako varovanie, že 
už nie sú pre nás v tomto odvetví zlaté 
časy ako v rokoch 199  – 2011...

 našich pretekárov absolútne sve
tovú výkonnosť počas celej sezóny 
preukázal len celkový víťaz SP v  1 
Alexander Slafkovský, ktorý skončil 
v pretekoch SP štyrikrát druhý, na ME 
v Prahe štvrtý a na MS piaty. V  1 však 
máme v hre ešte ďalších troch borcov 
s medailovým potenciálom – veterána 
Michala Martikána, mladíka Marka 
Mir gorodského a  obhajcu striebra 
z  ia Mateja Beňuša. Ktorýkoľvek 
z tohto kvarteta sa prebojuje do Tokia 
(môže ísť len jedna loď...), bude mať tie 
najvyššie ambície.

Horšie je to v  ďalších kategóriách. 
V  mužskom kajaku sa aj Jakub rigar, 
eso predošlých sezón, tohto roku trápil. 
A  v  ženskom zase čakáme na prete
kársky návrat Jany Dukátovej, ktorá sa 
v júni stala mamičkou. O slovo sa však 
hlásia mladé dievčatá – Monika kácho

vá skončila na ME v  1 štvrtá a  Soňa 
Stanovská sa na svetovom šampionáte 
do 2  rokov blysla dvojitým medailo
vým zásahom – striebrom v K1 a bron
zom v  1. Koľko našich lodí a s akými 
ambíciami sa prebojuje do Tokia

OKOLO MUŽSKÝCH KAJAKOV 
VRIE VODA, ALE...
Kajakári na hladkej vode patria už roky 
k  slovenským ozdobám. Našej vlajko
vej lodi – štvorkajaku – síce v porovna
ní s OH 201  pre OH 2020 skrátili trať 
z kilometra na päťstovku, ale Slováci aj 
na nej patria k esám. V kategórii do 2  
rokov získali tohto roku zlato na sveto
vom (v Plovdive) i európskom šampio
náte (v Auronze). Na oboch tituloch sa 
podieľali mladíci Samuel Baláž, Milan 
Fraňa a  saba alka. o strieborného 
olympijského kvarteta z  ia sa do zla

NA POLCESTE DO TOKIA

KTORÝ Z  NICH NA OLYMPIÁDU? ALEXANDER SLAFKOVSKÝ, MATEJ BEŇUŠ A  MICHAL 
MARTIKÁN ZÍSKALI ZNOVU TITUL MAJSTROV SVETA V  3XC1 A  V  SINGLKANOE SA NA MS 
ZORADILI HNEĎ ZA MEDAILOVÝM STUPŇOM. DO TOKIA VŠAK MÔŽE ÍSŤ LEN JEDEN. V  HRE 
JE EŠTE AJ MLADÍK MIRGORODSKÝ.

Z NAŠICH 
PRETEKÁROV 
ABSOLÚTNE SVETOVÚ 
VÝKONNOSŤ POČAS 
CELEJ SEZÓNY 
PREUKÁZAL LEN 
CELKOVÝ VÍŤAZ SP 
V C1 ALEXANDER 
SLAFKOVSKÝ, 
KTORÝ SKONČIL 
V PRETEKOCH SP 
ŠTYRIKRÁT DRUHÝ,
NA ME V PRAHE 
ŠTVRTÝ A NA MS
V RIU PIATY. 

KTORÝ SKONČIL 
V PRETEKOCH SP 
ŠTYRIKRÁT DRUHÝ,
NA ME V PRAHE 
ŠTVRTÝ A NA MS
V RIU PIATY. 
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tej lode dostal len Tibor Linka na ME 
2 , na pozícii zadáka však na MS 2  už 
sedel Adam Botek. Na svetovom šam
pionáte zajazdila loď mladíkov druhý 
najlepší čas v histórii

Od seniorského svetového šampi
onátu v  MontemoreoVelho však aj 
tento náš parádny šport určite čakal 
viac. ovnako ako slalomári, aj „štreká
ri“ priniesli domov len jednu medailu 
z neolympijskej disciplíny. Postarala sa 
o ňu strieborná „káštvorka“ na 1000 m 
v zložení Samuel Baláž, Erik Vlček, Ju
raj Tarr a  ábor Jakubík. V olympijskej 
disciplíne boli vrcholmi šieste miesta 
dvojice Peter elle, Adam Botek v  K2 
na 1000 m a Ivany MládkovejKmeťovej 
v K1 na 200 m. tvorkajak Samuel Baláž, 

saba alka, Milan Fraňa, Tibor Linka 
na olympijskej päťstovke skončil až 
siedmy. Na ME v Belehrade boli elle, 

Botek štvrtí a štvorkajak v inom zložení 
(Vlček, alka, Tarr, Linka) šiesty.

Obrazne povedané sa dá povedať, že 
napriek sklamaniu na MS okolo našich 
mužských kajakov vrie voda. Momen
tálne máme minimálne desať kvalit
ných kajakárov (po operácii ramena ešte 
čakáme na návrat člena striebornej 
K4 v  OH v  iu Denisa Myšáka), takže 
je isté, že o miesto v štvorkajaku bude 
pred olympiádou mimoriadne tuhý boj. 

ažké to bude aj v dvojkajaku. Treba dú
fať, že tréneri namixujú na budúcoročný 
súboj o olympijské miestenky tie správ
ne zostavy – a že na OH potom pôjdu 
lode s takými osádkami, ktoré budú mať 
najväčšiu šancu na úspech. Na hladkej 
vode Slováci stále reálne majú na zisk 
olympijskej medaily

Pokiaľ ide o  postup na OH, márne 
nemusia byť ani šance žien – kajakárky 

NA POLCESTE DO TOKIA

PETER GELLE A ADAM BOTEK PATRIA V K2 STÁLE MEDZI SVETOVÚ ŠPIČKU, ALE MEDAILY PRE NICH TOHTO ROKU VISELI PRIVYSOKO.

V OLYMPIJSKEJ
DISCIPLÍNE BOLI
VRCHOLOM ŠIESTE 
MIESTA DVOJICE PETER 
GELLE, ADAM BOTEK 
V K2 NA 1000 M A IVANY 
MLÁDKOVEJ-KMEŤOVEJ 
V K1 NA 200 M.
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Ivany MládkovejKmeťovej a  mladučkej 
kanoistky Lucie Valovej (obe sú fi nalistky 
MS).

TÓTHOV ÚSPEŠNÝ NÁVRAT
Majster sveta 201  a olympijský víťaz 
201  v  chôdzi na 0 km Matej Tóth 
vlani víťazne vybojoval ťažký boj 
o  očistenie mena z  dopingových po
dozrení, a  na augustových ME v  Ber
líne sa úspešne vrátil. Po tom, čím 
prešiel v minulom roku, bol v krutých 
klimatických podmienkach so ziskom 
striebra maximálne spokojný. iestym 
miestom na rovnakej trati potešila Má
ria Katerinka zaková, ktorej prechod 
z  dvadsiatky na maratónsku trať išiel 
k duhu, ôsmymi zase trojskokan Tomáš 
Veszelka aj ženská štafeta na 4x400 m.

Na ME v atletike sme zažili aj skla
mania našich es. Piaty kladivár z  OH 
201  Marcel Lomnický skončil až jede

násty a šprintér Ján Volko sa na 100 m 
ani na 200 m neprebojoval do fi nále. Na 
rozdiel od nedávnej minulosti teraz veľ
kú súťaž psychicky nezvládol. Jeho po
tenciál je však veľký. Verme, že v Tokiu 
2020 tvrdo zabojuje o postup do fi nále.

SAGAN JE SCHOPNÝ VŠETKÉHO
Trojnásobný majster sveta v  cestných 
pretekoch cyklistov z predošlých rokov 
Peter Sagan bol koncom júla svetovou 
jednotkou v  oboch ofi ciálnych rebríč
koch (U I World aj U I World Tour). 
Najsledovanejší muž svetového pelo
tónu dozrel a skvelé schopnosti umoc
ňuje výnimočným sebavedomím. Na 
jar vyhral najťažšiu momentálnu kla
siku Paríž – oubaix. Na júlovej Tour 
de France získal tri etapové triumfy 
a šiesty raz zelený dres pre najaktívnej
šieho pretekára. Výrazne ho bolo vidno 
všade. ažký pád v  poslednom týždni 

Tour poznačil jeho ďalšie účinkovanie 
v  sezóne, napriek predpokladom však 
dokončil aj druhú rand Tour  Vuel
tu. Na MS v Innsbrucku v mimoriadne 
kopcovitom teréne podľa očakávania 
preteky nedokončil, ale celkove môže 
byť so sezónou spokojný. 

V  olympijskom Tokiu ho čaká 2 4 
km dlhá trať, ktorá cyklistov zavedie aj 
pod bájnu horu Fudži. Mala by údajne 
byť dosť kopcovitá, čo mu príliš nevy
hovuje. Ale Sagan viackrát ukázal, že je 
fenomenálny borec, schopný všetkého.

OD OSTATNÝCH LEN NÁZNAKY
Kto nás toto leto ešte potešil  Naprí
klad tenisti – Martin Kližan ako kvali
fi kant vyhral turnaj ATP v  Kitzb heli, 
Dominika ibulková sa na najslávnej
šom turnaji sveta vo Wimbledone pre
bojovala do štvrťfi nále a na US Open do 
osemfi nále.

NA POLCESTE DO TOKIA

MATEJ TÓTH PO ROČNEJ NEDOBROVOĽNEJ PRESTÁVKE ZAZNAMENAL NA ME STRIEBORNÝ 
NÁVRAT.

MATEJ TÓTH 
VLANI VÍŤAZNE 
VYBOJOVAL 
ŤAŽKÝ BOJ 
O OČISTENIE MENA 
Z DOPINGOVÝCH 
PO DOZRENÍ, A NA 
AUGUSTOVÝCH 
ME V BER LÍNE SA 
ÚSPEŠNE VRÁTIL. 
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Dobré náznaky boli aj v úpolových 
športoch. Na MS v karate v Madride 
získala Miroslava Kopúňová bronz do
61  kg, na OH sa všakmusí prebojovať
cez svetový rebríček do 68 kg. Matúš
Lieskovský bol v olympijskej kategórii

do75kgsiedmy.Naboxerskomturnaji
SPvHallebolibronzovíMatúšStrnisko
do81kga DávidMichálekdo91kg.Str-
nisko(bronz)a AndrejCsemez(zlatodo
75kg) výrazneuspeli ajnaotvorených
majstrovstvách EÚ vo Valladolide. V

zápasení voľným štýlomnaMEmužov
boldo74kgAchsarbekGulajevpiaty.Na
MEdo23rokovzískalstriebro,naMS23
TajmurazSalkazanovdo70kgdokonca
zlato.DžudistaPeterŽilka(do90kg)bol
deviatynaMSatretínaturnajiGPvHa-
agu.VzpieračMatejKováč,ôsmynaMS,
získaldo105kgnaMEbronzvnadhode,
žiaľ,vtrhunemalplatnýpokus.Štvrtým
miestomvdvojboji do85kg sanaME
blysolKarolSamko.

Skejtbordista Richard Tury naznačil
ambíciebyťvTokiupriolympijskejpre-
miére tohto športu, keď celkove vyhral
Svetovú sériu FISE. Lukostrelkyňa Ale-
xandra Longová sa tiež blysla svojimi
zatiaľ najlepšími výsledkami, na sveto-
vomšampionátevšakneuspela.Športová
gymnastka Barbora Mokošová sa me-
dailovo presadila v pretekoch SP a v sérii 
WorldChallengeCupFIGcelkovevyhrala
nabradlách,boladruhávprostnýcha tre-
tia na kladine. NaME ju však poškodili
rozhodkyne a zostala bez finále, o štart
naMS jupripravilozranenie.Triatlonis-
ta RichardVarga dosiahol ziskom titulu
majstraEurópyživotnýúspech–žiaľ,len
v  krátkom triatlone.V olympijskom for-
mátetohtošportusapočasrokavýraznej-
šie nepresadil. I

NA POLCESTE DO TOKIA

SLOVENSKÉ VRCHOLY LETA 
V OLYMPIJSKÝCH DISCIPLÍNACH
MAJSTROVSTVÁ SVETA

1. miesto
ZUZANA REHÁK ŠTEFEČKOVÁ, ERIK VARGA streľba, mix trap
ZUZANA REHÁK ŠTEFEČKOVÁ streľba, trap
2. miesto
ERIK VARGA streľba, trap
4. miesto
DANKA BARTEKOVÁ streľba, skeet
MATEJ BEŇUŠ vodný slalom, C1
5. miesto
ALEXANDER SLAFKOVSKÝ vodný slalom, C1
6. miesto
MICHAL MARTIKÁN vodný slalom, C1
PETER GELLE, ADAM BOTEK rýchl. kan., K2 1000 m
IVANA MLÁDKOVÁ-KMEŤOVÁ rýchl. kan., K1 200 m
7. miesto
SAMUEL BALÁŽ, CSABA ZALKA, MILAN FRAŇA, TIBOR 
LINKA rýchl. kan., K4 500 m
MATÚŠ LIESKOVSKÝ karate, kumite do 75 kg
8. miesto
IVANA MLÁDKOVÁ-KMEŤOVÁ rýchl. kan., K1 200 m

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY

1. miesto
DANKA BARTEKOVÁ streľba, skeet
2. miesto
ZUZANA REHÁK ŠTEFEČKOVÁ, ERIK VARGA streľba, mix trap
MATEJ TÓTH atletika, chôdza na 50 km
3. miesto
ZUZANA REHÁK ŠTEFEČKOVÁ streľba, trap
4. miesto
ERIK VARGA streľba, trap
ALEXANDER SLAFKOVSKÝ vodný slalom, C1
PETER GELLE, ADAM BOTEK rýchl. kan., K2 1000 m
KAROL SAMKO vzpieranie, do 85 kg
MONIKA ŠKÁCHOVÁ vodný slalom, C1
5. miesto
ACHSARBEK GUĽAJEV zápasenie VŠ, do 74 kg
6. miesto
ERIK VLČEK, CSABA ZALKA, JURAJ TARR, TIBOR LINKA rýchl. kan., K4 500 m
MÁRIA KATERINKA CZAKOVÁ atletika, chôdza na 50 km
7. miesto
IVANA MLÁDKOVÁ-KMEŤOVÁ rýchl. kan., K1 500 m
8. miesto
IVANA MLÁDKOVÁ-KMEŤOVÁ rýchl. kan., K1 200 m
EMMA ZAPLETALOVÁ, IVETA PUTALOVÁ, atletika, 4x400 m 
DANIELA LEDECKÁ, ALEXANDRA BEZEKOVÁ 
TOMÁŠ VESZELKA atletika, trojskok

KEĎ NIEKTO VYHRÁ NAJŤAŽŠIU ZO VŠETKÝCH KLASÍK PARÍŽ – ROUBAIX, AKO TOHTO ROKU 
PETER SAGAN, MÔŽE VYHRAŤ ČOKOĽVEK .
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BAUMANN, DUŠAN KAPUSTA, ARCHÍV A. S.

BOLESŤ PRE MŇA NIE JE PREKÁŽKA, ALE URČIT Ý STAV, VRAVÍ 

VODNÝ SLALOMÁR ALEXANDER SLAFKOVSKÝVODNÝ SLALOMÁR ALEXANDER SLAFKOVSKÝ

SOM ODSÚDENÝ
NA VEČNÝ ŠPORT

Hrozilo, že po narodení nebude vôbec chodiť . Zásadovosť 
jeho otca ho však postavila na nohy a z kamarátskej 
zvedavosti pokľakol do kanoe. Odvtedy sa v ňom plaví. 
ALEXANDER SLAFKOVSKÝ (35) si užíva športovanie, 
rodinu a verí, že úspešne dosníva svoj olympijský sen.
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C Sezóna 2018 je minulosť. Stali ste 
sa víťazom seriálu Svetového pohára, 
v  priebežnom rebríčku ICF figurujete na 
druhej priečke, na majstrovstvách Európy 
v  Prahe ste skončili štvrtý, na svetovom 
šampionáte v brazílskom Riu de Janeiro piaty, 
s  tímovými kolegami Matejom Beňušom 
a Michalom Martikánom ste získali ôsmy titul 
majstrov sveta za sebou. Spokojnosť?
„Veľká. Bola to asi najvyrovnanejšia 
sezóna. Na všetkých vrcholných podu
jatiach som si zajazdil fi nále, najhoršie 
som bol ôsmy, aj to po veľkej chybe – 
eskimáckom obrate. Ako sa hovorí, je to 
dobré, len si to netreba škrabať... S tré
nerom Stanom ejdošom sme zme
nili prístup k  tréningom, zaradili sme 
komplexnejšie prvky po celý rok, viac 
dbáme na ,zimnú  prípravu aj v  lete. 
A začali sme zapájať vedu, aby sme čo 
najviac zvýšili efektivitu tréningov. 
Využívam prístroj na meranie srdcovej 
variability, čo je akási odozva organiz
mu na predchádzajúcu záťaž. Ak človek 
ráno vie, ako je na tom jeho telo, nielen 
pocitovo, ale aj reálne ,vedecky , nastaví 
si tréning, aby zo seba vyžmýkal čo naj
viac. Navyše, nemusí na takéto meranie 
chodiť do laboratória, ako to bolo dote
raz. To je veľká pomoc.“

C Rozoberme si podrobne jednotlivé 
podujatia. V  pražskej Troji vám (minimálne 
striebornú) medailu spláchla posledná 
protiprúdna bránka a  neumožnila vám 

natiahnuť sériu titulov európskeho šampióna 
z  rokov 2016 a  2017. Zamrzelo vás to, či 
naopak, naštartovalo?
„Najprv ma veľmi zamrzelo, že som 
sklamal nielen seba, ale aj svoje oko
lie. Mal som formu na dobrý výsledok, 
a  preto som veril, že natiahnem šnú
ru európskych titulov. elé sme si to 
s  trénerom rozanalyzovali a  zaradili 
sme do prípravy viac laktátových tré
ningov. iže opäť veda. A  ukazuje sa, 
že táto cesta je správna.“ 

C Aj v  pretekoch Svetového pohára ste 
ukázali vyrovnanú formu, keď ste brali 
striebro v  štyroch z  piatich kôl seriálu. 
Paradoxne, najmenej vám vyšli finálové 
preteky, kde ste si už postupom do finále 
zabezpečili celkové prvenstvo. Bola piata 
priečka sklamanie?
„Preteky v španielskom La Seu d Urgell 
boli veľmi špecifi cké. Najprv som bol 
mimo fi nále za ťuk, ktorý som nemal, 
následne mi ho rozhodcovia odobrali. 
Bol som veľmi šťastný a chcel som uká
zať, že celkové víťazstvo nie je náhoda. 
Aby nikto nemohol povedať, že som 
nevyhral ani raz a predsa som prvý. Na 
druhej strane som pred kvalifi káciou 
dostal takú hnačku, že som strávil dva 
dni na infúziách a čistej ryži. Na štarte 
som bol fyzicky bez energie, psychicky 
som sa musel presviedčať, aby som šiel 
naplno. A moje telo to nezvládlo. Hlava 
veľmi chcela, telo, žiaľ, nevládalo.“

C Na svetovom šampionáte v Riu de Janeiro 
to dlho vyzeralo na parádny výsledok. Avšak 
potom prišiel jeden menej vydarený nájazd 
a premiérový individuálny titul majstra sveta 
sa opäť vzdialil...
„Po výjazde z  dvadsiatej bránky som 
skutočne cítil, že idem perfektnú 
jazdu. Bol som presvedčený, že aj 
poslednú kombináciu zvládnem. Ale 
stále platí, že koniec je až za cieľovou 
líniou a  v  našom športe je voda naj
väčší faktor zmien. Určite sa nechcem 
vyhovárať, ale v  nájazde mi valec 
vôbec nepomohol, neposunul ma do
prava, ako som čakal, vletel som rov
no do bránky, navyše som ju aj ťukol 
a lusknutím prsta bolo po medailových 
nádejách.“

C Slovensko však potvrdilo postavenie 
kanoistickej veľmoci, tímové ôsme zlato za 
sebou už asi neprekoná nikto. Stále platí, 
čo ste povedali na slávnostnom vyhlásení 
ankety Športovec roka, že ste takí dobrí 
preto, že chcete jeden druhého vytlačiť zo 
stopy, a preto ste takí rýchli?
„Tak sa nemáme radi, že chceme na
pichnúť jeden druhého... Skôr to však 
bude tým, že všetci traja vieme rea
govať na zmeny veľmi rýchlo, čo je pri 
hliadkach kľúčové. Tam si ťažko do
hodnete niečo dopredu, zmení sa voda 
a  musíte sa s  tým popasovať. To sa 
nedá nalinkovať. A navyše, vieme jaz
diť natesno popri sebe a dôverujeme si, 
že jeden druhého nenapichneme.“ 

C Ako to u vás doma vyzerá po sezóne?
„Po takmer troch týždňoch kolotoča 
hoteltréninghotel sa vraciam do re
ality s dvoma deťmi... Tento rok sme si 

„AK MI BUDE SLÚŽIŤ 
ZDRAVIE A FORMA 
BUDE ASPOŇ TAKÁ, 
AKO DOTERAZ, 
URČITE NESKONČÍM 
ROK PRED 
OLYMPIÁDOU.“

S PARTNERKOU JELKOU
A S DEŤMI – ALEXOM 

A JELKOU.

OSOBNOSŤ ČÍSLA
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dožičili rodinný výlet, s  obytným prí
vesom sme precestovali časť Európy po 
kamarátoch, vodákoch aj nevodákoch, 
v kempoch či zaparkovaní u známych 
vo dvore. Decká sme motivovali zábav
nými parkami po ceste, hoci netušili, 
že kým sa k nim dostaneme, potrvá to 
aj dva týždne...“ 

C Pred vami je predolympijská sezóna, bude 
príprava na ňu špecifická?
„Ako vždy, začala sa na prelome ok
tóbra a  novembra. Počkáme si, kým 
výkonný výbor sekcie divokých vôd 
Slovenskej kanoistiky schváli národné 
nominačné kritériá. Samozrejme, pri
orita sezóny bude vyjazdiť olympijskú 
miestenku pre Slovensko. Určite však 
prispôsobíme program aj podľa toho, 
na ktorých pretekoch Svetového po
hára sa bude bojovať o domáce nomi
načné body. Pochopiteľne, februárové 
sústredenie v Austrálii nesmie chýbať.“

C Všetko zamerané na jeden cieľ – účasť na 
olympijských hrách v Tokiu 2020...
„Keď sa povie Tokio, vždy si pomyslím, 
že sú to ešte takmer dva roky, čo je 
relatívne ďaleko, ale zároveň už blíz
ko... Ak mi bude slúžiť zdravie a forma 
bude aspoň taká, ako doteraz, určite 
neskončím rok pred olympiádou. Keď

že sa o ňu pokúšam už dvadsať rokov 
a  stále sa mi to nepodarilo, o  moti
váciu nemám núdzu. Ideálne by bolo 
priblížiť sa k dokonalej jazde práve na 
olympijskej trati.“

C Je zložitejšia nominácia alebo ťarcha 
samotného olympijského vystúpenia?
„Keďže doteraz som na olympiáde 
nebol, neviem z  vlastnej skúsenosti 
povedať, aké to je byť tam, keď všetci 
od vás očakávajú absolutórium. No
minácia a  samotné preteky sú vždy 
diametrálne odlišné. Ak to vzdialene 
prirovnám k  nominačným pretekom  
človek pokazí dva víkendy a sedí doma 
celú sezónu. To sa vždy podpíše na 
psychike. Ale či je to viac alebo menej 
ako nervozita na štarte vrcholných 
pretekov, to už je individuálne.“

C V  slovenskom kanoe je veľmi špecifická 
situácia. Michal Martikán, Matej Beňuš, vy 
a  postupne aj Marko Mirgorodský – patríte 
k  absolútnej svetovej špičke. Je domáca 
rivalita na divokej vode skôr prínos či práve 
naopak, demotivácia pre ďalšie lode?
„Na Markovi vidieť, že má obrovský po
tenciál a zároveň veľmi chce. Som veľ
mi rád, že sa medzi nás troch primiešal 
niekto ďalší, kto už teraz dokáže jazdiť 
finále na svetových podujatiach. Lebo 

sa môže veľmi rýchlo stať, že z  trojky 
singlistov zostane jeden, možno dvaja. 
Príde éra, keď to nebude o tom, či ob
hájime zlato v hliadkach, ale či vôbec 
nejakú postavíme. o sa týka rivality 
medzi nami, je to o  sile pretekára, či 
ho situácia zlomí. Verím, že pre ďalšie 
lode, ktoré sa nedostali do reprezentá
cie dlhé roky, lebo sme v nej my traja, 
to nie je jednoduché. Ale buď na sebe 
,zamakáte , alebo vás to zlomí. My 
traja sme boli práve z tých, ktorí radšej 
zabrali.“

C Po zrušení kategórie C2 muži pribudla 
do programu súťaží ICF miešaná C2. Vy ste 
si ju už dvakrát vyskúšali na Rozlúčkových 
slalomoch na domácej vode v  Liptovskom 
Mikuláši s  partnerkou Jelkou. Viete si 
predstaviť aj ostré súťaženie v nej?
„Keby som bol mladší a bola by vízia, 
že to budú ,vážne  preteky, vedel by 
som si to predstaviť. Momentálne to 
vnímam skôr ako zábavu. V  mojich 
rokoch nemá zmysel ťahať mladú babu 
do debla a  potom jej povedať: auko, 
končím.“

C Keď už hovoríme o  veku, vráťme sa o  tri 
desaťročia späť. Malý Saško Slafkovský, syn 
bývalej československej reprezentantky 
v  zjazdovom lyžovaní Dagmar (za slobodna 

OSOBNOSŤ ČÍSLA

ZOH V POPRADE-
TATRÁCH BY BRAL
Alexander Slafkovský starší, otec 
kanoistu, má za sebou kariéru detského 
lekára, ale aj bývalého viacnásobného 
primátora Liptovského Mikuláša, 
ktorý bol pri oboch kandidatúrach 
Popradu - Tatier na zimné olympijské 
hry (na roky 2002 aj 2006). „Prvú 
som veľmi nevnímal, bol som 
veľmi malý, aby som si vedel dať 
dohromady súvislosti. Pri druhej to 
už bolo iné, fandil som myšlienke aj 
realizácii. Som presvedčený, že by to 
posunulo dopredu celý región Tatier, 
Liptova aj časti Poľska. Regulované 
dobudovanie infraštruktúry by malo 
menší dopad na životné prostredie, 
ako to, čo sa robí teraz,“ poznamenal 
Alexander Slafkovský mladší.

S RODIČMI. 
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Kuzmanovej) a  detského lekára Alexandra, 
trénera prípravkárskeho krúžku, bol, zdá sa, 
predurčený na kariéru na svahoch. Prečo to 
bolo ináč?
„Odmalička sme lyžovali celá rodina. 
Kamarát prišiel raz na tréning, že sa 
prihlásil na vodácky krúžok. auja
lo ma to, tak som sa vypýtal, že aj ja 
chcem. Keďže som sa zapojil neskôr 
ako ostatní, už som nestihol suchý 
tréning, šiel som rovno na vodu. Nuž 
a  odvtedy som na nej zostal... Voda 
ma vlastne zachránila, pri lyžovaní by 
som určite nemohol zostať tak dlho. 
Narodil som sa totiž s oboma členka
mi vykrútenými dovnútra, lekári tomu 
hovoria ,konská noha . Vyzeralo to, že 
nebudem nikdy chodiť. Otec však bol 
pediater, navyše veľmi zásadový, tak si 
zaumienil, že ma postaví na nohy. Vy
žiadalo si to päť operácií, každodenné 
bolestivé cvičenia, nosenie topánok 
naopak...“

C Všetko to máte v živej pamäti?
„Prvá operácia, ktorú si pamätám, bola 
v  skutočnosti už tretia. Operovali mi 
obe nohy naraz, obe som mal v sadre. 
Skôr si z detstva spomínam na neustá
le cesty do Bratislavy, kde mi všelijako 
merali nohy, otec mi ich neustále vy
krúcal. Jednoducho som musel stále 
robiť niečo, čo iné deti nie. Veľmi som 
nerozumel prečo, lebo ja som si našiel 
svoj spôsob chôdze aj bez toho. V lodi 
sú však moje malé lýtka vlastne vý
hoda, lepšie sa tam poskladám. Mám 
špeciálne karbónové odliatky, vo všet
kých lodiach rovnaké. Musel som si ich 
upravovať, lebo jeden členok poriadne 
nevystriem. Väčší problém mám s  to
pánkami, jednu nohu mám o dve čísla 
väčšiu ako druhú. iže si vlastne mu
sím kúpiť topánky veľkostne na tú väč
šiu a  druhú podložiť. To bol problém 
najmä pri špeciálnej obuvi na lezenie, 
ale našiel som si svoj spôsob.“

C Detstvo si teda spájate s bolesťou?
„Práveže som to tak nevnímal, skôr 
som sa chcel rovnať zdravým deťom. 
Všetko bolo o  čosi náročnejšie, ale 
nepriamo ma to hnalo vpred a  moti
vovalo. ovnako mám pocit, že som si 
časom vybudoval väčšiu toleranciu na 
bolesť. Nehovorím, že ju necítim, to 
nie, akurát si ju menej pripúšťam. Tré
ner ma musel prvé tri roky našej spolu
práce neustále brzdiť, lebo ja som mu 
stále hovoril, dajme viac, ešte zvlád
nem, ešte viac sa zničím. Bolesť pre 
mňa nie je prekážka, ale určitý stav.“ 

C Preto ste si vybrali za doplnkový šport 
hokej, pre jeho drsnosť?
„Ten prišiel s  vodáckou partiou, tam 
bolo bežné ísť z  vody rovno na ľad. 
Ale na korčule som chodil už ako die
ťa s  otcom, bolo to pre mňa cvičenie 
formou zábavy. Nohy mi totiž držali 
v  korčuliach pevne a  zároveň mi ich 

OSOBNOSŤ ČÍSLA

HOKEJOVÁ VÁŠEŇ. BRANKÁRA JÁNA LACA VZAL NA VODU, ON JEHO NA ĽAD.
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naprávali. áklady som sa teda naučil 
tam, hoci si pamätám, že som si musel 
vždy sadnúť na mantinel po dvoch okru
hoch, lebo ma boleli nohy. Občas sme sa 
chodili aj pozrieť na hokej, vždy ma fas
cinovali brankári. Asi preto, že na nich 
vždy stál (ne)úspech akcie. Považoval 
som to za veľmi zodpovednú úlohu. Na
vyše mi imponovalo, akí boli veľkí. Keď 
sa dávala dokopy partia na ľad, bolo mi 
jasné, že musím ísť do bránky. Výstroj 
som si zohnal od kamaráta. Skončilo sa 
to tým, že som chcel byť opäť lepší, pre
to som začal chodiť na špecializované 
brankárske tréningy. Problémom začali 
byť moje bedrové k by, po rozkľakoch 
som bežne kríval aj celý deň. Navštívil 
som odborníka, a ten mi povedal, že ak 
nechcem meniť k by v štyridsiatke, mal 
by som si vybrať... Hoci nerád, ale mu
sel som skončiť. Dokonca som rozpredal 
výstroj, lebo keď som ho mal doma, pre
hovorili ma, že veď ešte raz poď...

C Brankársky ste si to rozdali aj 
s  reprezentantom Jánom Lacom. Aký to bol 
zážitok?
„Veľmi príjemný, aspoň pre mňa. On ma 
zobral na ľad, ja jeho na vodu. Dopadlo 
to tak, že Jano zhodnotil, že nikdy viac 
(smiech). Ako skonštatoval, je zložitejšie 
udržať sa na hladine, než na ľade. Stalo 
sa nám totiž, že sme sa trochu nečakane 
prevrátili. ažil ten pravý pocit malého 
žiačika v lodi v panike pod hladinou, keď 

čas plynie neskutočne pomaly. Bol pod 
vodou asi pätnásť sekúnd, ale priznal, že 
sa mu to zdalo aspoň ako minúta a pol.“

C V  rámci kondičnej prípravy sa pravidelne 
venujete skialpinizmu. Prečo práve takýto 
adrenalín? 
„V  juniorke chodili všetci vodáci cez 
zimu na bežky. Ale s mojimi nohami som 
nebol schopný naklopiť bežku na kor
čuľovanie, musel som behávať klasiku. 
A nebola šanca, aby som sa im vyrovnal, 
okrem toho ma bolel členok, trpel som 
psychicky aj fyzicky. Skialpinizmom ma 
inšpiroval kamarát z  eska, kúpil som 
si z bazáru prvé lyže, postupne celý vý
stroj. Najskôr taký všelijaký, nohy som 
mal bežne zodraté. Ale stala sa z  toho 
moja vášeň, dnes mám pretekársku vý
bavu a  v  rámci prípravy aj súťažím. Je 
to nielen kondičný, ale aj mentálny tré
ning. A cestu dole si potom človek užije 
zlyžovaním.“

C Mentálny tréning?
„Predstavte si, že stojíte na vrchole er
lachu a  váš tútor vám povie, aby ste si 
dávali pozor, lebo keď urobíte chybu, 
,zahučíte  1 0 metrov dole ľadovou ste
nou... lovek absolútne vystúpi zo svojej 
komfortnej zóny, musí si uvedomiť kaž
dý pohyb, cenu každej chyby. Keď sedí 
na štarte v lodi, adrenalín síce robí svoje, 
ale nejde o život, len o ,výsledok . Preto 
ma hory fascinujú, posúvajú mi hranice. 

AKÝ JE ALEXANDER 
SLAFKOVSKÝ...
...TANEČNÍK: „Neučil som sa 
nikde, ale veľa som ,odkukal‘. 
Pred stužkovou sme ako 
trieda chodili na kurz tanca, 
ale ja som si odrovnal koleno 
na futbale, takže som sa len 
pozeral. Bývalá priateľka bola 
tanečníčka, od nej som čosi 
pochytil. Ale spoločenské 
tance by som chcel pred 
svadbou oprášiť, Jelka plánuje 
špeciálny tanček. Tak asi 
zbehnem za bývalou svokrou.“
...KUCHÁR: „Nevarím často, ale 
keď už, Jelka vždy povie, že ona 
to tak nevie. Nahádžem tam 
kadečo, čo sa aj ženy možno 
boja skombinovať. Na balkóne 
mám gril, v tomto smere nie je 
problém. Ale sviečkovú by som 
musel variť podľa receptu.“
...POMOCNÍK PRI DOMÁCICH 
PRÁCACH: „Práve som povysával 
celý byt... Je pravda, že dnes 
už nie je doba, keď sú niektoré 
práce len ženské alebo len 
chlapské. Máloktorí muži chodia 
denne rúbať drevo do hory, 
aby udržali teplo rodinného 
krbu. Doma pomáham so 
všetkým, umyjem riad, upracem, 
povysávam. Nie ,z plezíru ,́ ale 
s vedomím, že čím skôr budú 
veci na poriadku, tým skôr 
môžeme niekam spolu ísť.“

NA UMELEJ LEZECKEJ STENE V POPRADE - LEZENIE JE SPESTRENÍM ZIMNEJ PRÍPRAVY.
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V športe robí mentálna sila neskutočne 
veľa. Fyzicky sú dobre pripravení takmer 
všetci. ozdiely sú práve v hlavách.“

C Čo na to hovorí vaša partnerka Jelka?
„Občas chodí so mnou. Vždy mi, samo
zrejme, povie, aby som si dával pozor. Ale 
s tým ma odprevádza, aj keď idem len po 
zjazdovke hore na hopok. ase musím 
priznať, že istý pud sebazáchovy mám 
a  nejdem do extrémov. Len raz za čas 
nakuknem mimo svoju komfortnú zónu.“

C Viete vy vôbec oddychovať bez toho, aby ste 
športovali? 
„Ani si nepamätám, kedy som naposle
dy absolvoval dlhšie obdobie bez pohy
bu. Ba, raz asi desať dní ničnerobenia, 
po ktorých ma bolelo úplne všetko. 
Vtedy som si uvedomil, že som odsúde
ný na večný šport, inak sa rozpadnem. 
Samozrejme, po tom, ako prišli deti, 
človek musí svoj program prispôsobiť. 
Paradoxne, najviac času mám na sú
stredeniach, kde sa mi podarí prečítať 
aj nejakú knihu. Ale inak preferujem ak
tívny relax. Desaťdňové ležanie na pláži 
v Hurghade je podľa mňa únavnejšie ako 
Himaláje.“

C Spomenuli ste deti. Zmenil sa vám život, 
ako ste sa stali otcom?
„Asi každý rodič potvrdí, že nič nie je ako 
predtým. Po príchode ratolestí sa človek 
snaží odovzdať im čo najviac podnetov, 
zážitkov, zábavy a  zároveň nastaviť 
hranice, aby z nich vyrástli dobrí ľudia. 
V  prípade našej rodiny je šport veľmi 

prirodzená cesta. Som presvedčený, že 
práve ten učí zodpovednosti a pravidel
nosti. Päťročného Alexa nedávno chytilo 
BMX, lyžuje sám na vleku. Dnes trojroč
ná Jelka bola schopná hádzať sa o zem 
na svahu, že aj ona chce. Len ťažko sme 
jej vysvetľovali, že má ešte len dva rôč
ky. Požičali sme jej výstroj a  nevedeli 
sme ju dostať z kopca domov. Obaja už 
boli so mnou na lezeckej ministene, na 
vode, chodia na pohybové cvičenia, plá
vajú. Nech sú všestranní a vyberú si, čo 
ich najviac baví a nap ňa.“

C Hovoríte s  nimi po francúzsky – ako im to 
ide?
„Alex mi začína dávať čoraz ťažšie otáz
ky, častejšie musím hľadať v  slovníku. 
Jelka rozumie základné veci, ale na zlo
žitejšie sa pýta po slovensky.“

C Čo vám hovorí dátum 3. október 2020?
„Medzičasom sme to posunuli na 8. au
gusta, lebo sme zhodnotili, že v októbri 
môže byť na Liptove už celkom zima. Ale 
späť k  otázke: je to dátum našej svad
by – Jelkin vytúžený deň a ja sa koneč
ne zbavím otázky, že kedy... Lebo teraz 
už všetci vedia kedy, ale potom príde, 
že prečo tak ďaleko... Tešíme sa veľmi, 
pre deti to bude veľký zážitok. hcem, 
aby si na to pamätali, aby v  nás mali 
morálny vzor. Verím, že naše spoločné 
fungovanie bude pre nich dobrý príklad. 
V dnešnom svete, keď sa päťdesiat per
cent manželstiev končí rozvodom, nie 
je jednoduché nastaviť deťom správny 
vzor spolunažívania.“ I

KTO JE ALEXANDER 
SLAFKOVSKÝ
NARODENÝ: 11. marca 1983 
v Liptovskom Mikuláši
KATEGÓRIA: kanoista
STAV: s priateľkou Jelkou majú 
syna Alexa a dcérku Jelku
KLUB: člen Vojenského športového 
centra Dukla Banská Bystrica 
a KTK Dukla Liptovský Mikuláš
TRÉNER: Stanislav Gejdoš
SLAFKOVSKÉHO ÚSPECHY – 
BILANCIA V PRETEKOCH SP: 
6 – 13 – 6, víťazstvá: 2011 – Praha, 
2012 – Čunovo, 2013 – Augsburg, 
2014 – La Seu d‘Urgell, 2016 – La 
Seu d‘Urgell a Pau, BILANCIA V 
KONEČNOM PORADÍ SP: 3 – 2 – 3, 
víťazstvá: 2012, 2016 a 2018, 
BILANCIA NA ME: 11 - 6 – 3, C1: 
3 - 3 – 2, 3xC1: 8 – 3 – 1, BILANCIA 
NA MS: 9 - 2 – 0, C1: 0 – 2 – 0, 3xC1: 
9 – 0 – 0, BILANCIA NA M-SR V C1: 
7 – 3 – 1, víťazstvá: 2006 – Čunovo, 
2008 – L. Mikuláš, 2011 – L. Mikuláš, 
2012 – Čunovo, 2015 – Čunovo, 
2016 – L. Mikuláš, 2017 – Čunovo

„ANI SI NEPAMÄTÁM, 
KEDY SOM NAPOSLEDY 
ABSOLVOVAL DLHŠIE 
OBDOBIE BEZ POHYBU. 
BA, RAZ ASI DESAŤ 
DNÍ NIČNEROBENIA, 
PO KTORÝCH MA 
BOLELO ÚPLNE 
VŠETKO. VTEDY SOM 
SI UVEDOMIL, ŽE SOM 
ODSÚDENÝ NA VEČNÝ 
ŠPORT... 

PO FINÁLOVEJ JAZDE NA MAJSTROVSTVÁCH EURÓPY 2017 V TACENE.
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lovensko predstavilo vý-
borný štvorkajak už na 
olympijských hrách v Bar
celone 1992, čo si však 
vtedy ešte takmer nik ne-
uvedomoval. Bezprostred
ne po fi niši lodí v K4 1000 
metrov sa na veľkej svetel
nej tabuli objavilo poradie 

E , HUN, T H. adosť 
čisto slovenskej štvorice 
Jozef Turza, Juraj Kadnár, 

óbert Erban a  Attila Szabó skrytej 
pod skratkou TCH však netrvala dlho. 
Po chvíli sa v  ofi ciálnych výsledkoch 
vtedajší československí kajakári obja
vili na „nepríjemnom“ štvrtom mieste 
deväť stotín sekundy za bronzovou 
medailou.

V  Atlante 199  slovenská rýchlost
ná kanoistika najrýchlejšiu možnú loď 
nepredstavila, ale na všetkých ďalších 
piatich OH patrila „káštvorka“ medzi 
ozdoby našej výpravy. Tri medaily, 
striebra v Pekingu 2008 aj v  iu de Ja
neiro 201 , bronz v Aténach 2004, ďalej 
4. miesto v  Sydney 2000 a  . pozícia 
v Londýne 2012 sú toho najlepším dô
kazom. Už teraz je však jasné, že táto 
pekná tradícia či bilancia nebude v To
kiu 2020 pokračovať...

O TOKIO SA PÁDLUJE V SZEGEDE
Na zdanlivo šokujúco konštatovanie 
existuje jednoduché vysvetlenie. Dote
raz totiž vždy súťažili štvorkajaky pod 
piatimi kruhmi na kilometrovej trati, ale 
tá už vypadla z olympijského programu. 

ANALÝZA TEXT: TOMÁŠ GROSMANN, FOTO: PETER BENDE, TASR/PAVEL NEUBAUER, 
MICHAL SVÍTOK, IVAN MAJERSKÝ, MARTIN BAUMANN 

Na sklonku roka 2018 
Slovensko nemá žiadnu 
stabilnú zostavu 
štvorkajaka. Kto by mohol 
sedieť v našej najlepšej 
lodi, ktorá na budúci 
rok zabojuje o účasť na 
olympiáde v Tokiu?

S

BUDE POKRAČOVAŤ V TOKIU 2020 OBDIVUHODNÁ OLYMPIJSKÁ BILANCIA 

SLOVENSKÝCH ŠTVORKAJAKOV AJ NA POLOVIČNEJ TRATI?

MIESTO V ŠTVORKAJAKU 
NEMÁ NIK ISTÉ PEKING 2008. STRIEBORNÁ 

OSÁDKA R. RISZDORFER, M. 
RISZDORFER, VLČEK, TARR. 
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BUDE POKRAČOVAŤ V TOKIU 2020 OBDIVUHODNÁ OLYMPIJSKÁ BILANCIA 

SLOVENSKÝCH ŠTVORKAJAKOV AJ NA POLOVIČNEJ TRATI?

V  roku 201  ju Medzinárodná kanois
tická federácia po rokovaniach s  MOV 
skrátila na polovičnú vzdialenosť. Na
šťastie, aj v  novej disciplíne má Slo
vensko nemalé ambície a treba veriť, že 
i schopných kajakárov.

Ich cesta do olympijského Tokia v K4 
na 00 metrov sa môže otvoriť výlučne 
na majstrovstvách sveta v  maďarskom 
Szegede 21. – 2 . augusta 2019, ktoré 
budú jedinou kvalifi kačnou súťažou 
o  postup do Japonska. Pred našou ka
noistikou na hladkej vode stojí úloha 
poslať v lete budúceho roka do Maďarska 
kvarteto, ktoré zvládne neľahkú výzvu. 
„Bez ohľadu na výsledky v sezóne 2018 
nemá nik isté miesto v štvorkajaku na 
ďalší rok,“ povedal jednoznačne tréner 
Peter Likér, ktorý stál za suverénnym 
zlatom osádky Denis Myšák, Erik Vlček, 

Juraj Tarr a Tibor Linka na MS v Miláne 
201  a  za olympijským striebrom tej 
istej štvorice v  iu de Janeiro 201 . 

Ešte aj na ME v  Plovdive 201  sa 
takto obsadená loď zaskvela na 00 
metrov ziskom striebra a  na kilometri 
bronzovou medailou.  dalo sa vtedy, 
že úspešná štvorica vykročila na ces
tu do olympijského Tokia, hoci doň 
chýbali ešte tri roky. Lenže . miesto 
na päťstovke na MS v  ačiciach 201  
už uspokojivé nebolo, pričom jedným 
z dôvodov slabšieho výsledku mohli byť 
začínajúce sa zdravotné problémy „há
čika“ Denisa Myšáka, teda prvého muža 
v lodi, ktorý udáva jej tempo.

Po operáciách oboch ramien (pravé
ho v septembri 201 , ľavého vo februári 
2018) sa v sezóne 2018 na medzinárod
nej vode ani nepredstavil. 

Naše K4 zákonite súťažili na ME aj 
na MS bez neho. Na novej olympijskej 
trati neboli slovenské lode na oboch 
šam pionátoch v  rovnakých zostavách. 
Najprv na júnovom kontinentálnom 
šampionáte v  Belehrade štvorica Erik 
Vlček, saba alka, Juraj Tarr a  Tibor 
Linka dopádlovala šiesta, potom v  au
guste na svetovom vrchole v  portu
galskom MontemoreoVelho obsadili 
Samuel Baláž, Milan Fraňa, saba alka 
a Tibor Linka siedmu pozíciu.

NA ŠTYRI MIESTA JE DEVÄŤ KANDIDÁTOV
Na prvý pohľad viac radosti v  tejto 
polkilometrovej disciplíne prežila slo
venská rýchlostná kanoistika v  roku 
2018 na šampionátoch v  kategórii do 
2  rokov vďaka zisku dvoch zlatých 
medailí. Na ME v  talianskom Auronze 

MIESTO V ŠTVORKAJAKU 
NEMÁ NIK ISTÉ

NAŠŤASTIE, AJ V NOVEJ DISCIPLÍNE MÁ 
SLOVENSKO NEMALÉ AMBÍCIE A TREBA 
VERIŤ, ŽE I SCHOPNÝCH KAJAKÁROV.

 TRÉNER 
PETER 
LIKÉR

SAMUEL BALÁŽ, MILAN FRAŇA, CSABA ZALKA A TIBOR LINKA, ZLATÍ NA TOHTOROČNÝCH ME DO 23 ROKOV A SIEDMI NA SENIORSKÝCH MS.
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triumfovalo kvarteto Samuel Baláž, 
Milan Fraňa, saba alka a Tibor Linka  
na svetovom šampionáte v Plovdive iba 
na jednom poste pozmenená úspešná 
zostava, keď na zadnej pozícii Linku 
vystriedal Adam Botek, zvíťazila v skve
lom čase 1:1 ,9 4. Bol to historicky 
druhý najlepší čas v K4 na 00 m, rých
lejší boli iba Nemci Max endschmidt, 

onald auhe, Tom Liebscher a  Max 
Lemke na  MS dospelých v  ačiciach 
201  výkonom 1:1 , 4 min.

Spolu so spomienkou na tieto zlaté 
dvadsaťtrojkové úspechy na 00 metrov 
nemožno obísť ani kilometrové medai
lové zásahy dospelých lodí. Veď na ME 
v Belehrade kvarteto Samuel Baláž, Mi
lan Fraňa, ábor Jakubík a Tibor Linka 
skončilo druhé a  takisto so striebrom 
sa z  MS v  MontemoreoVelho vrátili 
domov Samuel Baláž, Erik Vlček, Juraj 
Tarr a  ábor Jakubík.   týchto úspe
chov a mien, ktoré sa o ne zaslúžili, je 
jasné, že do „hlavného“ slovenského 
štvorkajaka je najnovšie veľa reálnych 
kandidátov. Určite medzi nich patrí 
päť „zlatých chlapcov“ z  ME a  MS do 
2  rokov, vynechať nemožno svetové 
stálice Vlčeka a  Tarra, rovnakú túžbu 
môže mať Jakubík, do špičkovej formy 
sa bude chcieť vrátiť rekonvalescent 

Myšák, čo znamená spolu deväť uchád
začov. Desiaty na úrovni ich výkonnosti 
je dozaista Peter elle, ktorý sa však po 
zisku striebra s Botekom v K2 na 1000 
metrov na MS v  ačiciach 201  chce 
podľa vlastných slov sústrediť len na 
túto párovú disciplínu. ieste miesto 
na tejto olympijskej trati na MS v Por
tugalsku a štvrté na ME v Srbsku v roku 
2018 potvrdzuje naďalej ich príslušnosť 
k širšej svetovej špičke.

ZAVÁŽIŤ MÔŽE KAŽDÝ DETAIL
„ hceme dať naozaj šancu každému, kto 
bude chcieť pádlovať v našom najlepšom 
štvorkajaku a zabojovať o miesto v ňom,“ 
pokračoval Peter Likér. „Nebude rozho
dovať len výkonnosť v singlovej lodi, čo je 
však podstatné kritérium. avážiť môže 
každý detail, pod čím myslím napríklad 
aj stravovanie a celkový prístup k tréno
vaniu. A  úsilie všetkých musí smerovať 
k tomu, aby tá loď mala maximálnu vý
konnosť v  auguste 2019.“ plne jasná 
požiadavka, keďže bez úspešného vystú
penia v Szegede nie je pre slovenskú K4 
šanca predstaviť sa v Tokiu.

Teoreticky aj prakticky nemá Slo
vensko na sklonku roka 2018 žiadnu 
stabilnú zostavu štvorkajaka. Ten, čo 
má v  Maďarsku vybojovať olympijskú 

účasť, sa bude ešte len tvoriť. Od začiat
ku sezóny 2019, pričom sa však určite 
zohľadnia skúsenosti z  uplynulých ro
kov. „Výhodu môžu mať chlapci s  bo
hatšími skúsenosťami z tejto disciplíny, 
ale základom je ich vysoká individuálna 
výkonnosť,“ podčiarkuje športový ria
diteľ sekcie hladkých vôd Slovenskej 
kanoistiky Filip Petrla. Podľa jeho ná
zoru je sedem vážnych kandidátov, kto
rých však nechcel presne vymenovať, 
ale zdôraznil, že zúžil „svoj“ počet na 
základe schopnosti športovcov uplatniť 
sa najmä na 00metrovej vzdialenosti. 

odpovední tréneri a  funkcionári ve
dia, že zostavu na mimoriadne dôležité 
MS v  Szegede nemožno určiť v  posled

lan Fraňa, ábor Jakubík a Tibor Linka 
skončilo druhé a  takisto so striebrom 
sa z  MS v  MontemoreoVelho vrátili 
domov Samuel Baláž, Erik Vlček, Juraj 
Tarr a  ábor Jakubík.   týchto úspe
chov a mien, ktoré sa o ne zaslúžili, je 

každý detail, pod čím myslím napríklad 
aj stravovanie a celkový prístup k tréno
vaniu. A  úsilie všetkých musí smerovať 
k tomu, aby tá loď mala maximálnu vý

Spolu so spomienkou na tieto zlaté 
dvadsaťtrojkové úspechy na 00 metrov 
nemožno obísť ani kilometrové medai
lové zásahy dospelých lodí. Veď na ME 
v Belehrade kvarteto Samuel Baláž, Mi
lan Fraňa, ábor Jakubík a Tibor Linka 

bude chcieť pádlovať v našom najlepšom 
štvorkajaku a zabojovať o miesto v ňom,“ 
pokračoval Peter Likér. „Nebude rozho
dovať len výkonnosť v singlovej lodi, čo je 

Tarr a  ábor Jakubík.   týchto úspe
chov a mien, ktoré sa o ne zaslúžili, je 
jasné, že do „hlavného“ slovenského 
štvorkajaka je najnovšie veľa reálnych 
kandidátov. Určite medzi nich patrí 
päť „zlatých chlapcov“ z  ME a  MS do 
2  rokov, vynechať nemožno svetové 

požiadavka, keďže bez úspešného vystú
penia v Szegede nie je pre slovenskú K4 
šanca predstaviť sa v Tokiu.
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päť „zlatých chlapcov“ z  ME a  MS do 
2  rokov, vynechať nemožno svetové 
stálice Vlčeka a  Tarra, rovnakú túžbu 
môže mať Jakubík, do špičkovej formy 
sa bude chcieť vrátiť rekonvalescent 

stabilnú zostavu štvorkajaka. Ten, čo 
má v  Maďarsku vybojovať olympijskú 

 STRIEBORNÚ ŠTVORICU Z OLYMPIÁDY V RIU 2016 MYŠÁK, VLČEK, TARR A LINKA DEKOROVALA DANKA BARTEKOVÁ.

 SYDNEY 2000. MLADÍKOV VLČEKA, R. 
RISZDORFERA A TARRA DOPLNIL SKÚSENÝ ERBAN.
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nej chvíli. A  vzhľadom na prekvapujúco 
značný počet kandidátov to ani nebude 
ľahké. Mala by byť vraj známa aspoň šesť 
týždňov pred svetovým šampionátom aj 
na základe významných medzinárod
ných previerok. Predpokladá sa, že prvou 
skúškou bude súťaž niektorého Svetové
ho pohára a ďalšou regata na Európskych 
hrách v bieloruskom Minsku. 

LOĎ JE TAKÁ RÝCHLA, AKO NAJSLABŠÍ ČLEN
V  minulosti bola situácia niekedy úpl
ne iná. ovnaká štvorica súťažila spolu 
aj niekoľko rokov za sebou. Nemožno 
však jednoznačne tvrdiť, že to bola jedi
ná správna cesta, hoci úspechy (najmä) 
komárňanskej lode boli dlhodobo veľké. 

 nedávnej histórie však poznáme aj iný 
príklad. Kvarteto Denis Myšák, Erik Vlček, 
Juraj Tarr a  Tibor Linka sa zrodilo len 
zhruba tri mesiace pred majstrovstvami 
sveta v Miláne 201 , kde triumfovalo so 
šokujúcou prevahou. Takže je jasné, že 
k úspechom sa možno dostať dlhodobou 
aj krátkodobou spoločnou cestou.

„Všetci, čo si napokon sadnú do jed
nej lode, by mali mať za sebou rovnaké 
tréningy a najlepšie by bolo, keby boli 
spoločné,“ vyjadril sa na túto tému Erik 

Vlček, historicky najúspešnejší sloven
ský kajakár na hladkej vode. „Tréningy 
v  kolektíve majú svoju výhodu. Každý 
môže mať v  rozhodujúcej chvíli za se
bou vytrvalostnú prípravu aj tréningy 
zamerané na rýchlosť. To je predpoklad 
určitej rovnakej výkonnosti. Napokon 
totiž loď bude taká rýchla, aký je jej naj
slabší člen. ím výkonnejší budú všetci, 
tým to bude lepšie.“

Vybrať najúdernejšie kvarteto nebu
de ani podľa neho celkom jednoduché. 
Vlček svojimi skúsenosťami a  obdivu
hodnou takmer 20ročnou mimoriad
nou výkonnosťou do nej vždy patril, či 
mohol patriť. Olympijskú päťstovku v K4 
na MS 2018 vynechal dobrovoľne, keďže 
na rovnakej vzdialenosti chcel svoju 
obdivuhodnú medailovú zbierku rozšíriť 
v  K2 s  Jurajom Tarrom, čo im však na 
portugalskej vode nevyšlo. Sklamaní fi 
nišovali až na . mieste. V štvorkajaku na 
1000 metrov však striebro získal, a  tak 
má zo svetových šampionátov obdivu
hodnú zbierku 10 zlatých,  strieborné 
a   bronzové medaily.

„Aj keď vymenujeme deväť či desať 
adeptov do štvorkajaka, treba si uve-
domiť, že napokon ho nemôže tvoriť 

hocijaká štvorica. Na post ,háčika  sú 
najvhodnejší Samuel Baláž či Denis 
Myšák, ale určite nie Tibor Linka, ten 
je typický zadák. Aj ja som to skúsil, 
ale najlepšie sa cítim v lodi na druhom 
či treťom mieste. Takéto či podobné 
začlenenie sa týka aj ďalších chlapcov, 
každý nemôže pádlovať na každej pozí
cii,“ skonštatoval päťnásobný olympio
nik Vlček.

KOMU VIAC SEDÍ PÄŤSTOVKA
Skrátením olympijskej trate z tisícky na 
päťstovku v  K4 sa situácia vo svetovej 
rýchlostnej kanoistike výrazne zmeni
la. Silný štvorkajak vedeli vždy poskla
dať Nemci, ale na kilometri s ním mali 
problém neraz panieli aj Maďari. Len
že na kratšej trati už majú mimoriadne 
silné lode. „Nám kilometer sedel oveľa 
viac než päťstovka. Dá sa povedať, že 
všade sme šli s reálnou ambíciou bojo
vať o medailu. To by som si pred Tokiom 
povedať netrúfal, bol by to prehnaný 
optimizmus,“ mieni trojnásobný olym
pijský medailista a 10násobný majster 
sveta, ktorý verí, že zo Szegedu sa naša 
loď v  K4 do Japonska dostane. Bol by 
rád, keby aj jeho zásluhou. I

ADEPTI DO NOVÉHO 
ŠTVORKAJAKA
SAMUEL BALÁŽ (1998) – strieborný v K4 
na 1000 m na MS 2018, strieborný 
v K4 na 1000 m na ME 2018.
ADAM BOTEK (1997) – strieborný 
v K2 na 1000 m na MS 2017. 
MILAN FRAŇA (1998) – strieborný 
v K4 na 1000 m na ME 2018.
PETER GELLE (1984) – dvojnásobný 
olympionik (Londýn, Rio de Janeiro), 
zlatý v K2 na 1000 m na MS 2011, 
strieborný v K1 na 500 m na MS 2010, 
strieborný v K2 na 1000 m na MS 2017, 
strieborný v K2 na 500 m na ME 2011.
GÁBOR JAKUBÍK (1990) – zlatý v K2 na 
500 m na ME 2016, strieborný v K4 na 

1000 m na ME 2014, strieborný v K4 
na 1000 m na MS 2018, strieborný 
v K4 na 1000 m na ME 2018. 
TIBOR LINKA (1995) - zlatý v K4 na 1000 m 
na MS 2015, strieborný v K4 na 1000 m 
na OH 2016, zlatý (1000 m) a strieborný 
(500 m) v K4 na ME 2016, strieborný (500 
m) a bronzový (1000 m) v K4 na ME 2017, 
strieborný v K4 na 1000 m na ME 2018.
DENIS MYŠÁK (1995) - zlatý v K4 na 1000 m 
na MS 2015, strieborný v K4 na 1000 m na 
OH 2016, zlatý (1000 m) a strieborný (500 
m) v K4 na ME 2016, strieborný (500 m) 
a bronzový (1000 m) v K4 na ME 2017.
JURAJ TARR (1979) – štvornásobný 
olympionik (Sydney, Peking, Londýn, 
Rio de Janeiro), na OH dvojnásobný 
medailista v K4 – striebro 2008 a 2016; 
z MS má 4 zlaté (K4 500 m v roku 

2007, K2 500 i 1000 m 2014, K4 1000 
m 2015), 3 strieborné a 2 bronzové 
medaily; z ME má zbierku 5 – 5 – 2.
ERIK VLČEK (1981) – päťnásobný olympionik 
(Sydney, Atény, Peking, Londýn, Rio de 
Janeiro), na OH trojnásobný medailista 
v K4 – striebro 2008 a 2016, bronz 2004; 
z MS má 10 zlatých (K4 500 i 1000 m 
v roku 2002, K4 500 i 1000 m v roku 2003, 
K4 500 m 2006, K4 500 m 2007, K2 1000 
m 2011, K2 500 i 1000 m 2014, K4 1000 m 
2015) 3 strieborné a 3 bronzové medaily; 
z ME má medailový zisk 11 – 8 – 3.
CSABA ZALKA (1999) – 7. miesto v K4 
na 500 m na MS 2018, 6. miesto 
v K4 na 500 m na ME 2018.
POZNÁMKA: Kandidáti sú uvedení 
podľa abecedy s najlepšími výsledkami 
na šampionátoch medzi dospelými.

ADEPTI DO NOVÉHO 

ANALÝZA

SLOVENSKÉ ŠTVORKAJAKY NA OH
SYDNEY 2000 4. MIESTO  Richard Riszdorfer, Juraj Tarr, Erik Vlček, Róbert Erban
ATÉNY 2004                          3. MIESTO  Richard Riszdorfer, Michal Riszdorfer, Erik Vlček, Juraj Bača
PEKING 2008 2. MIESTO  Richard Riszdorfer, Michal Riszdorfer, Erik Vlček, Juraj Tarr
LONDÝN 2012 6. MIESTO  Peter Gelle, Martin Jankovec, Erik Vlček, Juraj Tarr
RIO DE JANEIRO 2016 2. MIESTO  Denis Myšák, Erik Vlček, Juraj Tarr, Tibor Linka
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ko sa to mohlo stať  
Holandskí organizátori, 
ktorí pôvodne uspe-
li s  plánom podujatia 
v  ôsmich mestách, totiž 
nezískali vládnu pod-
poru a  veľmi rýchlo sa 
hostenia II. európskych 
hier vzdali. Na závereč
nom ceremoniáli tak 
prezident Európskych 
olympijských výborov 

(EOV) a hlavný iniciátor vzniku Európ
skych hier Patrick Hickey nemal komu 
odovzdať vlajku EOV, pretože budúci 
organizátor bol „vo hviezdach“...

áujem o  usporiadanie podujatia 
potom prejavovali usko, Turecko aj 
Bielorusko – všetko krajiny na východe 
Európy, ktorým ápad vyčíta autorita
tívne režimy. Až na jeseň 201  členovia 
EOV rozhodli, že repríza sa uskutoční 
v Minsku.

VEĽKOLEPÁ PREMIÉRA 
BOLA S KOMPROMISMI
Baku bolo veľkolepé. I. európske hry – 
to bol projekt, ktorým šéf EOV Hickey 
všemocného prezidenta Azerbajdžanu 
a svojho priateľa Ilhama Alijeva nadchol. 
A ten neváhal uvoľniť na všetko, čo súvi
selo s podujatím v moslimskej krajine na 
kraji Európy pri Kaspickom mori, obrov
skú sumu  údajne až osem miliárd do
lárov  Kaukazská krajina ho usporiadala 
takmer ako olympijské hry.

Na splnenie ťažkej úlohy si Azerbaj
džanci najali špičkových expertov najmä 
zo zahraničia  angažovali ich až okolo 
štyristo. Tí, ktorí mali najviac skúseností 
z  príprav predchádzajúcich OH či OH, 
v  organizačnom výbore obsadili takmer 
všetky kľúčové pozície – na čele s Britom 
Simonom leggom, ktorý je dnes výkon
ným riaditeľom EOV pre Európske hry.

Na premiérovej edícii tohto multišpor
tového podujatia v júni 201  v Baku súťa

EURÓPSKE HRY 2019 TEXT A FOTO: ĽUBOMÍR SOUČEK  

Premiérové Európske 
hry hostilo v júni 2015 
azerbajdžanské Baku. 
Repríza mala byť v roku 
2019 v Holandsku. 
Namiesto presunu 
na západ Európy sa 
však aj druhý diel 
podujatia odohrá na 
východe kontinentu – 
v bieloruskom Minsku.

A

 V JÚNI 2019 BUDE BIELORUSKÁ METROPOLA HOSTIŤ II. EURÓPSKE HRY 

POHĽAD NA NIEKTORÉ MINSKÉ ŠPORTOVISKÁ – V POPREDÍ PALÁC ŠPORTU, ARÉNA PALOVA A MENŠÍ ZIMNÝ ŠTADIÓN.

MINSK BUDE INÝ AKO BAKU

Premiérové Európske 
hry hostilo v júni 2015 
azerbajdžanské Baku. 
Repríza mala byť v roku 

Premiérové Európske 
hry hostilo v júni 2015 
azerbajdžanské Baku. 
Repríza mala byť v roku 
2019 v Holandsku. 
Namiesto presunu 
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HLAVNÉ DEJISKO HOKEJOVÝCH 
MS 2014 MINSK ARENA (VĽAVO) 
BUDE DEJISKOM VŠETKÝCH 
GYMNASTICKÝCH SÚŤAŽÍ EH 2019, 
VEDĽA JE TAKISTO PARÁDNA 
RÝCHLOKORČULIARSKA HALA. 

žilo viac než 000 športovcov zo všetkých 
0 európskych krajín. Súťaže sa usku

točnili v 2  disciplínach  1 športových 
odvetví 20 športov. SOV vyslal do Baku 
najväčšiu športovú výpravu v histórii Slo
venskej republiky – bolo v  nej 2  ľudí, 
z  toho 1  športovcov. Podujatie trvalo 
viac než dva týždne (1  dní), od 12. do 28. 
júna 201 .

Od schválenia nového projektu po 
jeho realizáciu prešlo len 0 mesiacov, čo 
nebolo veľa. Napriek rokovaniam pred
stavitelia EOV u šéfov silných európskych 
federácií veľkých olympijských športov 
neuspeli: atletika bola v  programe len 
symbolicky v  podobe III. ligy majstrov
stiev Európy družstiev (vďaka tomu 
s  účasťou Slovenska)  plavecké súťaže 
mali len status juniorských majstrovstiev 
Európy  z kolektívnych hier sa v olympij
skom formáte predstavil len volejbal... 
V programe I. EH sa objavili aj niektoré 
neolympijské športy.

V MINSKU MALI SKÚSENOSTI 
AJ ŠPORTOVISKÁ
V  Bielorusku je podobne všemocný 
vládca ako v  Azerbajdžane  prezi
dent Alexander Lukašenko. epríza 
Európskych hier v júni 2019 tam bude 
tiež parádna, ale – iná. Kým v Baku sa 
spoliehali na zahraničných expertov, 
v Minsku je všetko v rukách bielorus
kých organizátorov. Simon legg je 
dnes len v pozícii určitého supervizora 
a  „styčného dôstojníka“ medzi EOV 
a organizačným výborom ME O .

„Azerbajdžan nemal veľa skúseností 
s organizáciou veľkých medzinárodných 
podujatí. V Minsku je to iné. Bielorusko 
organizuje veľké medzinárodné podujatia 
často. A  keď sa pozriete na športoviská, 
určite budete unesení kvalitou niekto
rých z nich. Viaceré boli postavené k MS 
v  ľadovom hokeji 2014,“ povedal Simon 

legg v Minsku po júlových dvoch semi
nároch pre národné olympijské výbory.

„Musím povedať, že hoci Bielorusi 
pripravujú II. európske hry bez väčšej 
zahraničnej pomoci, chystajú podujatie 
na vysokej úrovni. Bol som prekvapený 

kvalitou tamojších športovísk, aj spôso
bom ich prevádzkovania. elkove som 
mal z Minska silný dojem, z toho, ako to 
tam vyzerá, aj z  organizačného štábu,“ 
povedal po návrate z  Minska športový 
riaditeľ SOV oman Buček.

UDRŽATEĽNEJŠÍ FORMÁT, PÔJDE AJ O TOKIO
V  Minsku stavali len málo nových 
športovísk. Väčšina je v  prevádzke 
už dlhší čas, niektoré len renovovali. 
Všetky športoviská sú vo vzdialenosti 
9 –  km od dediny pre športovcov, 
na ktorú sa dočasne zmení študentské 
mestečko. „Pre Európske olympijské 
výbory je extrémne dôležitá udrža
teľnosť Európskych hier. Nechceme 
gigantické podujatie a  ani  budovanie 
množstva nových športovísk, ktorých 
neskoršie využitie by bolo problema
tické. Minsk v  tomto smere ukazuje 
správnu cestu,“ povedal v Minsku pre 
Olympic.sk Simon legg.

II. európske hry v  Minsku budú mať 
výrazne menší rozsah ako I. EH v Baku. 
Uskutočnia sa počas 10 dní. Podľa stano
vených kvót sa očakáva účasť 4082 špor
tovcov zo všetkých 0 európskych krajín. 
V  programe EH v  Minsku je spolu 201 
disciplín  91 mužských, 89 ženských a 21 
miešaných. Na rozdiel od Baku budú súťa
žiť výlučne športovci seniorskej kategórie.

V  štyroch športoch – v  lukostreľbe, 
rýchlostnej kanoistike, športovej streľbe 
a v stolnom tenise – si najlepší z Minska 
vybojujú priamy postup na olympijské 
hry 2020 v Tokiu. V ďalších šiestich budú 
môcť buď plniť limity na OH (atletika), 
alebo zbierať body do dlhodobých olym
pijských kvalifi kačných rebríčkov (bed
minton, box, cyklistika, džudo, karate).

Mimochodom, zo Slovenska má už 
v tejto chvíli istú účasť 2  atlétov (z toho 

 v pozícii náhradníkov), 1  rýchlostných 
kanoistov a miešaná dvojica stolných te
nistov. Designovaný vedúci našej výpravy 

oman Buček odhaduje, že kvalifi kačné 
kritériá európskych športových federácií 
by mohlo splniť celkove 80 – 8  sloven
ských športovcov, čo je zhruba polovica 
počtu z Baku 201 .      I

SÚŤAŽNÝ PROGRAM 
V MINSKU
Súťažiť sa bude v 23 odvetviach 
15 športov – z olympijských sú to 
lukostreľba (8 disciplín, spolu 128 
športovcov), atletika (10 – 690), 
bedminton (5 – 160), basketbal 
3 na 3 (2 – 128 v 32 tímoch), box 
(15 – 316), rýchlostná kanoistika 
(16 – 350), dráhová cyklistika (20 
– 316), cestná cyklistika (4 – 226), 
športová gymnastika (12 – 90), 
skoky na trampolíne (4 – 48), 
moderná gymnastika (8 – 52), 
džudo (15 – 400), karate (12 – 96), 
športová streľba (20 – 330), 
stolný tenis (5 – 128) a zápasenie 
voľným i klasickým štýlom (spolu 
18 – 288), z neolympijských plážový 
futbal (1 – 96 v 12 tímoch), aerobik 
(2 – 56), športová akrobacia 
(6 – 40) a sambo (18 – 144). Je 
zaujímavé, že v programe EH 
2019 úplne absentujú plavecké 
športy, ktoré majú na olympijských 
hrách najvyšší počet disciplín.

SÚŤAŽNÝ PROGRAM 

ATLETICKÝ MIŠUNG

Súťažný program atletiky na EH 
2019 bude mišung. Na štadióne 
Dinama Minsk bude súťažiť spolu 
690 atlétov v 3 mužských (behy 
na 100 m, 110 m prek. a skok do 
výšky), 4 ženských (behy na 100 
m, 100 m prek., skok do diaľky 
a hod oštepom) a v 3 miešaných 
disciplínach (miešané štafety 
a tzv. trackathlon). V miešaných 
štafetách budú po dvaja muži 
a ženy z krajiny súťažiť na 
tratiach 800, 600, 400 a 200 m, 
trackathlon zase predstavuje mix 
vrhačských a bežeckých disciplín.

ATLETICKÝ MIŠUNG
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niciátor a  garant projektu 
podujatia je Asociácia národ
ných olympijských výborov 
(ANOV, ktorá združuje 20  
národných olympijských výbo
rov), presnejšie, jej prezident 
– športový multifunkcionár, 
kuvajtský šejk Ahmad AlFahd 
AlSabah.  pozície prezidenta 
Asociácie ázijských olympij
ských výborov rozbehol pro
jekt zijských plážových hier, 

ktoré sa konali už päťkrát. Od svojho 
zvolenia za prezidenta ANOV v  roku 
2012 sa šejk pokúšal iniciovať aj ich 
svetovú verziu.

JASNÁ VOĽBA 
Svetové plážové hry mali byť spoloč
ným projektom ANOV a SportAccordu 
(organizácia združujúca medziná
rodné športové federácie). Avšak po 
vyhrotení vzájomných vzťahov zosta
la jediným garantom plážových hier 

NOVÉ PODUJATIE TEXT: ROMAN BUČEK, športový riaditeľ SOV, FOTO: TASR/PAVOL ZACHAR A TASR/AP

Svetové plážové hry ANOV majú 
ambíciu koncentrovať „plážové“ 

športové súťaže s presne 
stanovenými pravidlami do svetového 

multišportového podujatia. 
I

TURNAJ V PLÁŽOVOM VOLEJBALE BUDÚ HRAŤ ŠTVORČLENNÉ TÍMY.

NA PLÁŽI POD 
OLYMPIJSKOU „STRECHOU“
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STRECHOUSTRECHOU

PRVÉ DEJSTVO SVETOVÝCH PLÁŽOVÝCH HIER ANOV SA ODOHRÁ V OKTÓBRI 2019 V SAN DIEGU
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NOVÉ PODUJATIE

V PRETEKOCH V AKVATLONE BY SA MOHOL PREDSTAVIŤ OLYMPIONIK RICHARD VARGA.

ANOV. Ofi ciálne majú preto hry názov 
Svetové plážové hry ANOV. Valné zhro
maždenie ANOV na svojom zasadaní 
októbri 201  vybralo spomedzi piatich 
kandidátov (San Diego, Sarasota, Du
baj, Soči a nemenované čínske mesto) 
jednomyseľne San Diego v  Kalifornii 
v USA. 

Hry mali mať premiéru už v  roku 
201 . Po intenzívnych diskusiách or
ganizátorov s  medzinárodnými špor
tovými federáciami o výbere disciplín 
a  kvalifi kačných kritériách sa však 
prvý raz uskutočnia až s  dvojročným 
oneskorením. 

1360 ŠPORTOVCOV V 17 ODVETVIACH
Premiéra Svetových plážových hier 
ANOV sa uskutoční od 10. do 14. ok
tóbra 2019 na známej pláži Mission 
Beach. V 1  odvetviach 1  športov má 
súťažiť spolu 1 0 športovcov. Pôvod
ne sa malo na hrách zúčastniť až 000 
športovcov v 20 športoch. V programe 
mali byť aj frisbee, morská kanoistika, 
stand up paddling, vodné pólo a wind
surfi ng. Po znížení rozpočtu zo 1  na 

0 miliónov dolárov však došlo k skrá
teniu trvania podujatia (z desať dní na 

päť), aj k  redukcii počtu športových 
odvetví a účastníkov. Aj napriek šetre
niu organizačný výbor uhradí účastní
kom letenky a ubytovanie v okolitých 
hoteloch aj s plnou penziou.

Plážové hry sa takisto ako olym
pijské hry majú konať v  štvorročných 
cykloch a  výlučne na dočasných 
športoviskách – avšak na turisticky 
atraktívnych miestach, čo má  zabez
pečiť vysokú návštevnosť. Organizá
tori v  San Diegu očakávajú denne až 
40tisíc divákov. 

SLOVENSKÉ ŠANCE SÚ MALÉ
Na hrách sa budú môcť zúčastniť iba 
športovci, ktorí prejdú sitom nároč
ných kvalifi kačných kritérií. Sloven
ských športovcov je v  kvalifi kačných 
rebríčkoch na postupových miestach 
veľmi málo, vo viacerých exotických 
disciplínach sa na vrcholných sveto
vých podujatiach ani nezúčastňujú. 
Hoci sa kvalifi kačný proces uzatvorí 
až 1 . júla 2019, dá sa predpokladať, 
že výprava Slovenského olympijského 
výboru bude patriť medzi tie menšie. 
Najväčšie šance postúpiť do San Diega 
majú naši akvatlonisti a karatisti.  I

ŠPORTY A ODVETVIA V PROGRAME
SVETOVÝCH HIER ANOV 2019 
Akvatlon, basketbal 3 proti 3, cyklistika – BMX, športové 
lezenie – bouldering, plážová hádzaná, karate – kata, 
jachting – kitefoil racing, skejtbording – park,
plážový futbal, surfing – shortboard, longboard, plávanie v otvorenej 
vode na 5 km, plážový tenis, plážový volejbal 4 proti 4, vodné lyžovanie 
– skoky na vodných lyžiach a wakeboarding, plážové zápasenie.

ŠPORTY A ODVETVIA V PROGRAME
SVETOVÝCH HIER ANOV 2019 

VYBRANÉ ÚČASTNÍCKE 
KVÓTY A ŠANCE SLOVÁKOV
• Akvatlon (kvóta 30 mužov + 30 
žien): Z rebríčka ITU k 15. júlu 
2019 postúpi po 24 mužov aj 
žien, ďalšie po 4 miestenky 
pridelí ITU na pozvanie a po 2 
pre usporiadateľské USA. 
V redukovaných rebríčkoch k 22. 
októbru bol Matúš Verbovský na 21., 
bývalý štvornásobný majster sveta 
Richard Varga na 30. a Romana 
Gajdošová na 20. mieste.
• Karate – kata (32 + 32): 
Z novembrových MS postúpilo 
po 6 najlepších, na budúci rok sa 
možno kvalifikovať umiestením do 
4. miesta na ME alebo do 5. miesta 
v rebríčku WKF k 1 júnu 2019. 
Priebežne je v rebríčku WKF Dorota 
Balciarová na 25., Ema Brázdová na 
38. a Peter Fabian na 36. mieste.
• Plážový futbal (16 mužských 
tímov po 12 hráčov + 8 ženských 
po 10 hráčok): Európu bude 
reprezentovať 4 alebo 5 mužských 
tímov (podľa výsledku zápasu 
medzi piatym tímom z Európy 
a tretím juhoamerickým 
tímom) a 2 ženské tímy.
• Plávanie v otvorenej vode na 5 km 
(30 + 30): Kvalifikuje sa prvých 
20 z MS 2019 a prví dvaja 
z kontinentálnych majstrovstiev. 
• Plážový volejbal 4 proti 4 
(8 mužských + 8 ženských 
tímov, každý so 6 hráčmi):
Na hry postúpi  najlepší tím 
z každého kontinentu podľa 
svetového rebríčka FIVB pre 
plážový volejbal (5) a USA ako 
hostiteľská krajina.  Ďalším dvom 
tímom bude udelená voľná karta 
podľa „zvláštnych“ pravidiel.

KVÓTY A ŠANCE SLOVÁKOV

DÁ SA PREDPOKLADAŤ, ŽE 
VÝPRAVA SLOVENSKÉHO 
OLYMPIJSKÉHO VÝBORU BUDE 
PATRIŤ MEDZI TIE MENŠIE.
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OLYMPIJSKÉ HRY MLÁDEŽE TEXT: JÁN ŠILLER, FOTO: ANDREJ GALICA

VERONIKINA MEDZINÁRODNÁ 
PRETEKÁRSKA ROZLÚČKA 
V MARCOVOM SLALOME SP 
V OFTERSCHWANGU BOLA 
V KROJI.

VÝJAVY Z BUENOS AIRES

NA III. OLYMPIJSKÝCH HRÁCH MLÁDEŽE V ARGENTÍNSKEJ METROPOLE 

VŠETKY TRI SLOVENSKÉ MEDAILY VZIŠLI Z VODY

VÝJAVY Z BUENOS AIRESVÝJAVY Z BUENOS AIRES
MOMENTKA Z OTVORENIA III. OLYMPIJSKÝCH HIER MLÁDEŽE.

CELÁ SLOVENSKÁ VÝPRAVA V BUENOS AIRES PRED ZÁVEREČNÝM CEREMONIÁLOM.
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lovenská výprava dosiahla zis-
kom kompletnej sady medailí 
väčší úspech, než pred štyrmi 
rokmi v  Nankingu, hoci vtedy 
bola početnejšia. V  Argentíne 
našu krajinu reprezentovalo  
športovcov, súťažili v 12 špor
toch.

Medzinárodný olympij-
ský výbor (MOV) na tomto 
podujatí prvýkrát uviedol do 
praxe plnú rodovú rovnosť. 

 20  krajín súťažilo v  2 športoch 1999 
chlapcov a 1999 dievčat vo veku 1  – 18 
rokov. Premiérovo sa pod piatimi kruhmi 
odovzdávali medaily za športové lezenie, 
karate a tanečný break dance.

V  Buenos Aires počas podujatia pa
novalo slnečné jarné počasie, vhodné na 
podávanie špičkových výkonov. Prvé hry 
pod piatimi kruhmi v Argentíne boli vy
darenou prezentáciou celej krajiny tanga 
a stejkov.

OTVÁRACÍ CEREMONIÁL 
NA NAJŠIRŠEJ ULICI
Priamo na hlavnej ulici Avenida 9  de 
Julio, čo je najširšia ulica planéty, videlo 
otvárací ceremoniál takmer štvrť milió

na divákov. Pre metropolu Argentíny 
to znamenalo dopravné obmedzenia 
nevídaných rozmerov. Dominantou šou 
bol 1,  metra vysoký obelisk. Na ňom 
vynikala svetelná projekcia i účinkujúci, 
ktorí s  pomocou maskovaných ťažných 
a  istiacich lán pešo či na bicykli zdolá
vali jeho vrchol. Skupinový pochod špor
tovcov sa na OHM, na rozdiel od veľkej 
olympiády, tradične nekonal. Dejisko 
ceremoniálu, olympijská dedina mláde
že i všetky športoviská boli počas trvania 
hier dobre zabezpečené bezpečnostnými 
zložkami.

PARKOVÝ KONCEPT 
PRÍJEMNOU NOVINKOU
Organizátori pripravili parkový koncept, 
čo bol výborný nápad. Parky boli vďaka 
širokej ponuke aktivít živé, atmosféra 
súťažná, no priateľská. Veľa priestoru 
v nich mali aktivity určené pre návštev
níkov všetkých vekových kategórií. Mali 
možnosti vyskúšať si netradičné športy, 
vyrobiť si vlastné kúsky umenia, navští
viť koncerty, divadlá, cirkusy s artistami 
a  klaunmi. Program ponúkal aktivity 
zábavné aj náučné. Nechýbal dostatok 
stánkov s rôznym druhom občerstvenia.

Veľa zážitkov si z olympijských priesto
rov odniesli tisíce žiakov miestnych 
základných a  stredných škôl, ktorí sa so 
záujmom zapájali do ponúkaných aktivít. 
Pod hladký priebeh hier sa podpísala aj 
tradičná exkluzívna doprava pre olym
pionikov. Fungovala spoľahlivo. Dedina 
síce nebola so športoviskami prepojená 
metrom, ako napríklad pred štyrmi rokmi 
v Nankingu, ale za deň sa s ňou dali obísť 
všetky štyri parky. 

SLOVENSKÁ KOMPLETNÁ ZBIERKA
  výsledkov Slovákov najviac zarezo

novali medailové úspechy kanoistiek. 
Veľkú radosť nám urobila Katarína 
Pecsuková, ktorá po piatich dňoch vý
sledkových suchôt vybojovala striebro 
v  kajakárskom šprinte. Krásu okamihu 
umocnil fakt, že na stupni víťazov mla
dú Slovenku dekorovala členka MOV 
Danka Barteková.

O tri dni neskôr sa o ešte väčší úspech 
v  slalome na hladkej vode (so štartom 
z  rampy) postarala Emanuela Luknárová. 

a tónov slovenskej hymny sa v  zná
mom prístave Puerto Madero najvyššie 
vztyčovala vlajka s  dvojkrížom. Ema vo 
všetkých fázach súťaže slalomu kajaká

OLYMPIJSKÉ HRY MLÁDEŽE

S

VERONIKINA MEDZINÁRODNÁ 
PRETEKÁRSKA ROZLÚČKA 
V MARCOVOM SLALOME SP 
V OFTERSCHWANGU BOLA 
V KROJI.

Po premiére v Singapure 2010 a repríze v čínskom Nankingu 2014 sa tretia edícia 
olympijských hier mládeže (OHM) odohrala 6. – 18. októbra 2018 v argentínskom 
hlavnom meste Buenos Aires. Naša výprava sa domov vrátila so zbierkou troch kovov rôznej 
hodnoty. Zlato a bronz získala vo vodnom slalome na hladkej vode Emanuela Luknárová, 
striebro pridala v šprinte na rovnakom vodnom kanáli kajakárka Katarína Pecsuková.

VÝJAVY Z BUENOS AIRES
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hodnoty. Zlato a bronz získala vo vodnom slalome na hladkej vode Emanuela Luknárová, 
striebro pridala v šprinte na rovnakom vodnom kanáli kajakárka Katarína Pecsuková.

PRVÚ NAŠU MEDAILU V ARGENTÍNE – STRIEBORNÚ – ZÍSKALA 
V KAJAKÁRSKOM ŠPRINTE KATARÍNA PECSUKOVÁ.

RADOSŤ ZNAČNEJ ČASTI ČLENOV 
SLOVENSKEJ VÝPRAVY Z PRVEJ MEDAILY.
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rok dosiahla najrýchlejšie časy a právom 
získala zlatú medailu.

Vysoké ambície mala naša slalomová 
špecialistka aj na druhý deň v slalome 1. 
Aj vtedy bola vo všetkých fázach pretekov 
zo všetkých najrýchlejšia, okrem semifi 
nále. hybička pri poslednej bóji napokon 
znamenala jej tesnú semifi nálovú prehru 
s Nemkou Lewandowskou. V boji o bronz 
Luknárová dosiahla najlepší čas celých pre
tekov a stala sa historicky najúspešnejšou 
Slovenkou na mládežníckych olympiá
dach. 

BLÍZKO K ÚSPECHU MALI AJ ĎALŠÍ
Veľmi dobre si počínal džudista Alex 
Barto. V kategórii do 81 kg medzi súper
mi v  skupinovej fáze zdolal aj majstra 
Európy – Holanďana Marka van Dijka. 
Prehral až v semifi nále s neskorším víťa
zom, suverénnym umunom Adrianom 
Sulcom, ktorý počas celej súťaže nedo
prial žiadnemu súperovi ani bod. Alex 
obsadil . miesto.

V dobrom svetle sa ukázala aj stolná 
tenistka Tatiana Kukuľková. Po hladkej 
prehre s Kórejčankou oi otočila zápas 
s Američankou Wang. Prehrávala v ňom 
už 1: , no triumfovala 4: . O Kukuľkovej 
nepostupe do osemfi nále rozhodli dve 
loptičky z  prvého zápasu proti Srbke 
Surjanovej, ktorej podľahla :4.

Slovenskí atléti mali nevýrazný štart 
do svojich pretekov s dvojkolovým for
mátom. V druhých pokusoch sa zaskvel 
Oliver Murcko, ktorý v  druhom behu na 
200 m časom 21,19 s prekonal ročný 
slovenský dorastenecký rekord a spome

dzi 2  šprintérov celkovo skončil siedmy. 
Slovenských fanúšikov potešil aj Ľubomír 
Kubiš, ktorý v  súčte oboch výsledkov 
v  chôdzi na 000 m obsadil . miesto. 
Do najlepšej desiatky sa dostal i  bežec 
Andrej Paulíny. V  netradičnej kombinácii 
behu na 1 00 m na dráhe a  krose na 
4000 m celkovo skončil deviaty, najlepší 
z Európanov.

Slovenský rekord prekonal aj vzpierač 
Sebastián Cabala. erstvo 1 ročný Slovák 
výkonom 148 kg v nadhode zlepšil ná
rodné maximum do 20 rokov. Najmlad
šiemu vzpieračovi to však v kategórii do 

9 kg stačilo len na posledné, .miesto.
Príjemne prekvapila Tamara Potocká, 

ktorá sa spomedzi štyroch Slovákov 
v bazéne ako jediná prebojovala do pla
veckého fi nále. Podarilo sa jej to na 0 m 
motýlik vďaka osobnému rekordu 2 ,9  
s. Vo fi nále skončila ôsma.

Hry výsledkovo nevyšli karatistovi To-
mášovi Kósovi, cyklistom ani boxeristke Jes-
sice Triebeľovej. Trojnásobnú mládežnícku 
majsterku Európy v  kategórii do  kg 
vyradila hneď v úvodnom súboji neskor
šia šampiónka Thajčanka Somnueková. 
Výkony športového lezca Petra Kurica či 
športového strelca Jerguša Vengríniho na 
prienik do užšej svetovej špičky nestačili.

Slovenskí futsalisti po úvodných 
debakloch v zápasoch s  Iránom a s Ar
gentínou zdolali Panamu. Stretnutie 
s Egyptom odohrali v skvelej atmosfére, 
keď Slovákom fandila celá aréna plná 
Argentínčanov. Severoafričanom naši 
napokon podľahli 1:2. Kevina Kollára vy-
hlásili za najlepšieho brankára turnaja.

PODPORA RODIČOV 
KĽÚČOM K ÚSPECHU 
Počet členov realizačných tímov je na 
OHM prísne obmedzený. Vo väčšine 
prípadov má možnosť sprevádzať repre
zentantov jednotlivých športov jediný 
tréner. Striebornú medailistku Katarínu 
Pecsukovú vedie ako tréner jej otec Peter. 

estoval s ňou aj do Buenos Aires. Boxe
ristka Jessica Triebeľová je takisto športovou 
zverenkyňou otca Petra, ktorý ju viedol aj 
v Argentíne. Spolu s manželkou, mladšou 

OLYMPIJSKÉ HRY MLÁDEŽE

JESSICA TRIEBEĽOVÁ MALA V RINGU 
MEDAILOVÉ AMBÍCIE, ALE SKONČILA
UŽ V PRVOM KOLE. DŽUDISTA ALEX BARTO BOJOVAL O BRONZ.

SLALOMÁRKA EMANUELA LUKNÁROVÁ 
ZÍSKALA V BUENOS AIRES ZLATO I BRONZ.
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dcérou a kamarátkou prišiel do Argentíny 
podporiť otec aj Emu Luknárovú. Vidieť svo
ju dcéru na najvyššom stupienku bolo pre 
oboch rodičov nezabudnuteľným, emotív
nym zážitkom.

V slovenskej výprave bolo možné nájsť 
i  štvrtý, veľmi podobný prípad. Dcéra 
stolnotenisového trénera Romana Grigela 
Natália patrí v rovnakom športe k sloven
skej špičke. V boji o miestenku do Buenos 
Aires ju spomedzi Sloveniek prekonala len 
Tatiana Kukuľková. rigel teda na hrách 
v skutočnosti dcéru nemal, avšak vzájom
né priateľstvo a rešpekt s Táňou rodinný 
vzťah na pohľad pripomínali.

KLADY AJ ZÁPORY
Netradičné disciplíny sa medzi špor
tovcami nestretávajú s množstvom po
zitívnych reakcii. Nadšení neboli atléti, 
cyklisti ani kajakárky. „Mne sa na to 
trošku ťažko pozerá. Tento formát sa mi 
nepáči, myslím si, že by ho mohli trošku 
upraviť,“ povedala na margo disciplín, 
ktoré sú výsostným úkazom OHM, troj
násobná olympionička v  rýchlostnej 
kanoistike Martina Gogolová-Kohlová. Na 
druhej strane, vysoko vyzdvihla úroveň 
a  atmosféru olympijskej dediny, ktorú 
v plnej miere prirovnala k tej na veľkých 
hrách.

OLYMPIJSKÉ HRY MLÁDEŽE

BOHATÁ PONUKA 
AKTIVÍT V DEDINE

O lympijská dedina bola 
rozdelená na rezidenčnú 
zónu a námestie. 

V rezidenčnej zóne mali 
ubytovaní k dispozícii 
informačné centrum, lekárske 
centrum, fitnescentrum, 
centrum meditácie a uctievania, 
dopingovú kontrolu, práčovňu 
s obsluhou, či bankové služby. 
Na námestí boli pre športovcov 
pripravené hudobno-tanečné 
aktivity, karaoke, rôzne 
formy maľovania, workshopy 
o argentínskej kultúre, 
veľkých hrách, aj integračné 
pohybové aktivity. Vo voľnom 
čase sa všetci mohli priučiť 
relaxačným technikám, 
vyskúšať si nové a netradičné 
športy i žonglovanie s rôznym 
náčiním v cirkusovom kútiku.

AKTIVÍT V DEDINE

AJ POMOC 
SKÚSENÝCH 
OLYMPIONIKOV

P ozíciu tzv. Young change-
maker (v minulosti to 
bol mladý ambasádor) 

v slovenskej výprave šikovne 
zastávala lukostrelecká 
olympionička Alexandra 
Longová. Bola nápomocná 
všetkým športovcom, i vedeniu 
výpravy. V olympijskej dedine 
pre slovenských mladíkov 
zorganizovala i besedu s názvom 
Chat with Champions. O svojej 
športovej kariére im porozprávali 
a najrôznejšie otázky zodpovedali 
ostrieľaní olympionici Martina 
Gogolová (rodená Kohlová), 
Danka Barteková, Jozef 
Gönci a Michal Martikán.

SKÚSENÝCH 

NAJMLADŠÍ V SÚŤAŽI VZPIERAČOV SEBASTIÁN CABALA NESKLAMAL.

ATLÉT OLIVER MURCKO SA V DRUHEJ DVOJSTOVKE BLYSOL SLOVENSKÝM 
DORASTENECKÝM REKORDOM.
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Vedúci výpravy na OHM 2018 Boris 
Demeter zo športového oddelenia SOV 
pre niektoré „špeciality“ mládežníckeho 
podujatia tiež nemá veľké pochopenie. 
„Napríklad dievčatá v  kanoistike súťažia 
v dvoch rôznych disciplínach. Nikdy pred
tým to nerobili, ani už asi nebudú. Tieto 
kombinované disciplíny podľa mňa nie sú 
šťastným riešením,“ dodal.

Tiež však mal dôvody aj na slová chvály. 
„Pozitívne hodnotím organizáciu hier, at
mosféru, návštevnosť i úroveň športovísk. 
Som spokojný aj s  medailovou bilanciou 
slovenskej výpravy. Na takú malú kra
jinu sú tri medaily úspechom,“ povedal 
muž, pre ktorého III. OHM boli už jeho 
šestnástym multišportovým vrcholovým 
podujatím. 

JEDINÝ SLOVÁK , JEDEN 
Z HŔSTKY EURÓPANOV
V sprievode slovenskej výpravy sa denne 
pohyboval jeden krajan, ktorý nebol jej 

ofi ciálny člen. Lukáš Kendra bol jediný 
Slovák a jeden z hŕstky Európanov, ktorý 
uspel ako uchádzač o pozíciu dobrovoľní
ka. Na 8000 dobrovoľníckych miest pred 
hrami ašpirovalo  000 žiadateľov. Lukáš 
v  Buenos Aires pôsobil ako „NO  assis
tant“, teda všestranný pomocník vedenia 
výpravy. Takmer všetci jeho dobrovoľníc
ki kolegovia solídne ovládali angličtinu 
a postupne sa im darilo čoraz užitočnejšie 
poradiť či pomôcť.

„Veľmi sa mi páči nápad, že športo
viská rozdelili do parkov. Možno trošku 
neprakticky zvolili polohu dediny, ale 
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ATLETIKA
OLIVER MURCKO: 200 m – 7. z 23 účastníkov 
(po súčte časov z dvoch behov: 21,91 + 
21,19 s, slovenský dorastenecký rekord), 
ANDREJ PAULÍNY: 1500 m – 8. z 23 (3:56,08 
min), kombinovaná súťaž v behoch – 9. 
z 23, ĽUBOMÍR KUBIŠ: chôdza na 5000 
m – 6. zo 16 (po súčte z dvoch súťaží: 
21:10,94 + 21:42,72 min), VIKTÓRIA 
FORSTER: 200 m – 14. z 22 (po súčte časov 
z dvoch behov: 25,28 + 24,56 s), LENKA 
KOVAČOVICOVÁ: 100 m – 22. zo 42 (po 
súčte časov z dvoch behov: 12,70 + 12,18), 
MICHAELA VRECKOVÁ: vrh guľou – 15. z 15 
(po súčte z dvoch častí: 13,22 + 12,89 m).

BOX
JESSICA TRIEBEĽOVÁ: do 57 kg 5. zo 7 (v 1. kole 
prehrala s Thajčankou Somnuekovou).

CYKLISTIKA
LUKÁŠ KUBIŠ a TOMÁŠ MERIAČ: kombinovaná 
súťaž družstiev (cestné preteky + 
časovka + kritérium + cross country) 
– 19. z 20, RADKA PAULECHOVÁ a PATRIK 
NAGY: BMX Racing mix – 15. zo 16.

DŽUDO
ALEX BARTO: do 81 kg – 5. z 8 (v základnej 
skupine zdolal majstra Európy Van 
Dijka z Holandska i Ayarzu z Panamy 

a prehral s Rumunom Sulcom, v súboji 
o bronz prehral v nadstavenom čase 
s Kanaďanom Youngom), v súťaži 
miešaných tímov z rôznych krajín – 9. z 13 
(jeho tím Soul vypadol v 1. kole, vyhral 
zápas s Cyperčanom Balarjišvilim).

KARATE
TOMÁŠ KÓSA: kumite nad 68 kg – 7. z 8 
(v základnej skupine prehral všetky 3 zápasy)

KANOISTIKA
EMANUELA LUKNÁROVÁ: slalom K1 – 1. zo 17, 
slalom C1 – 3. zo 17, šprint K1 – 17. z 20), 
šprint C1 – 16. zo 17., KATARÍNA PECSUKOVÁ: 

SLOVÁCI VO VÝSLEDKOCHSLOVÁCI VO VÝSLEDKOCH

KARATISTA TOMÁŠ KÓSA JE NA FOTOGRAFII SÍCE V ÚTOKU, ALE NEVYHRAL ŽIADNY ZÁPAS.

TAMARA POTOCKÁ SI NA 50 M MOTÝLIK VYPLÁVALA FINÁLE, V KTOROM SKONČILA ÔSMA.
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chápem, že chceli oživiť časť mesta, ktorá 
nie je celkom rozvinutá, aby tu potom 
mohli bývať miestni obyvatelia. elkom 
zaujímavý nápad bol bezplatný vstup na 
všetky športoviská. A  tiež systém, akým 
sa odprezentoval jeden z partnerov MOV, 
ktorý všetkým divákom poskytol náramok 
s elektronickým čipom. elkovej organizá
cii podujatia asi nie je čo vyčítať. V nároč
ných podmienkach organizátori pripravili 
hry na úrovni. Na to, s čím všetkým sa Bue
nos Aires muselo vyrovnať, boli hry na 
veľmi vysokej úrovni,“ zhodnotil podujatie 
účastník štvrtých OHM (vrátane zimných).

NETRADIČNÝ HIT MEDZI SUVENÍRMI
V Olympijskej dedine mládeže i v jed
notlivých parkoch sa nachádzali ob
chody s  ofi ciálnymi upomienkovými 
a  darčekovými predmetmi. Obrovský 

záujem o takýto merchandise bol nie
len medzi návštevníkmi, ale aj špor
tovcami. Na dračku išli tričká, mikiny, 
uteráky, šálky či ponožky. Okrem toho 
sa dalo domov odniesť množstvo iných 
darčekov a  suvenírov. Náramky, oku
liare, šiltovky aj taštičky si mohli mladí 
odniesť za to, že sa angažovali na so
ciálnych sieťach podpornej platformy 
pre športovcov Athlete , alebo keď 
úspešne zvládli vedomostný test s an
tidopingovou problematikou.

V  otázke najvzácnejšieho suveníru 
sa všetci oslovení Slováci zhodli. Keď 
sa krátko pred odchodom dozvedeli, že 
si domov môžu zobrať svoje paplóny 
potlačené logom hier, odštartovala po
sledná disciplína olympiády – čo najmi
nimálnejšie a  najúspornejšie zbalenie 
paplóna do plnej tašky. I
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šprint K1 – 2. z 20, slalom K1 – 5. – 8. 
zo 16. (vyradená vo štvrťfinále).

ŠPORTOVÉ LEZENIE
PETER KURIC: formát combined (speed 
+ bouldering + lead) – 19. z 21.

ŠPORTOVÁ STREĽBA
JERGUŠ VENGRÍNI: vzduchová pištoľ 
na 10 m – 15. z 20 (554 b).

STOLNÝ TENIS
TATIANA KUKUĽKOVÁ: dvojhra – 25. z 32 (v základnej 
skupine prehrala so Srbkou Surjanovou 3:4, 
s Juhokórejčankou Čoi 0:4 a zdolala Wangovú 

z USA 4:0), miešané tímy – 25. z 32 (v tíme 
s Pagaranim z Belize vyhrala dvojhry, ale 
jej tím podľahol Rusku 1:2 aj Thajsku 1:2).

PLÁVANIE
MATEJ DUŠA: 50 m v. sp. - 18. z 54 (23,30 
s), 50 m motýlik – 45. z 50 (26,35 s), DÁVID 
GAJDOŠ: 50 m prsia - 24. z 35 (29,64 s), 100 
m prsia – 24. z 32 (1:04,87 min), TAMARA 
POTOCKÁ: 50 m motýlik – 8. z 36 (27,48 s, 
v semifinále 6. – 26,95 s), 200 m pol. pret. – 
22. z 31 (2:21,54 min), 50 m v. sp. – 25. z 54 
(27,10 s), 100 m motýlik – 28. z 29 (1:04,80 
min), 100 m v. sp. – 33. zo 45 (58,69 s), 
MIROSLAVA ZÁBORSKÁ: 200 m prsia – 19. z 36 

(2:34,32 min), 50 m prsia – 32. zo 43 (34,39 
s), 100 m prsia – 39. zo 45 (1:13,30 min).

VZPIERANIE
SEBASTIÁN CABALA: do 69 kg – 6. zo 6 (255 kg, 
v nadhode 148 kg – slovenský rekord do 20 rokov).

FUTSAL:
DRUŽSTVO SR (KEVIN KOLLÁR, TIBOR BOHÁČ - 
SEBASTIÁN BAČO, JAKUB FILIP, KRISTIÁN MEDOŇ, 
RASTISLAV MORAVEC, JOZEF KORICINA, MATÚŠ 
ŠLEHOFER, MATÚŠ ŠEVČÍK, MAREK KURUC): 7. 
z 10 (v základnej A-skupine prehralo 0:5 
s Irakom, 0:4 s Argentínou, vyhralo 4:1 nad 
Panamou a prehralo 1:2 s Egyptom).

O ŠTYRI ROKY PO 
PRVÝ RAZ V AFRIKE

MOV na svojom zasadnutí 
v Buenos Aires rozhodol, že 
OHM 2022 sa uskutočnia 

v senegalskom Dakare. MOV 
si usporiadateľa vybral zo 
štyroch afrických záujemcov. 
Zástupcovia Dakaru odprezentovali 
vizionársky, ambiciózny 
a technicky zvučný projekt, 
ktorý napĺňa dlhodobé ciele 
krajiny. Na africkom kontinente 
sa celosvetové olympijské 
podujatie uskutoční premiérovo.

PRVÝ RAZ V AFRIKE

NAŠI FUTSALISTI VYHRALI ZO ŠTYROCH DUELOV JEDEN – NAD PANAMOU
(FOTOGRAFIA JE PRÁVE Z TOHO ZÁPASU).

PRI OLYMPIJSKEJ PREMIÉRE ŠPORTOVÉHO 
LEZENIA BOL AJ SLOVÁK PETER KURIC.
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red štyrmi rokmi na OH 
mládeže v  Nankingu si 
v rovnakom formáte slalo
márskych súťaží na hladkej 
vode so štartom z  rampy 
Jakub rigar v kajaku vybo
joval striebro a Marko Mir
gorodský v  kanoe bronz. 
Dnes už obaja v  „klasic
kom“  slalome na divokej 
vode patria k  seniorskej 
medzinárodnej špičke.

Luknárová sa zo Slo
venska ešte len ako druhá 

môže pochváliť individuálnym zlatom 
z mládežníckej olympiády. Pôjde v sto
pách našej šampiónky v lyžiarskom sla
lome z Innsbrucku 2012 Petry Vlhovej, 
ktorá žiari aj medzi ženami

OD TENISU K PÁDLU
Kanoistike sa Emanuela začala veno
vať pred šiestimi rokmi, keď mala de
sať. Vymenila pádlo za raketu, s ktorou 
dovtedy trénovala šesť rokov. „ odičia 
ma vždy viedli k  tomu, aby som bola 
aktívna, aby som sa hýbala. Najprv som 
dlhé roky hrala tenis. o začiatku ma 

bavil, aj teraz si idem niekedy zahrať. 
Mali sme ho už v  škôlke, pokračovala 
som s tým zhruba do štvrtej triedy na 

. Neskôr som v tom už nebola veľmi 
dobrá a začalo to celé byť veľmi drahé 
a zbytočné. Bol to skôr krúžok,  spomí
na.

Potom sa jej rodičia spýtali, či nechce 
vyskúšať niečo nové. „Hľadali sme, čo 
by to mohlo byť, a dostali sme sa k vode. 
V  unove práve otvárali nový vodácky 
klub a  tatino sa ma spýtal, či sa tam 
chcem prihlásiť. Súhlasila som, vyskú
šala som si to, zapáčilo sa mi to a  už 

MLÁDEŽNÍCKA ŠAMPIÓNKA

P

KAJAKÁRSKA VÍŤAZKA OH MLÁDEŽE EMANUELA LUKNÁROVÁ 

JAZDÍ NA KONI A DOROZUMIE SA ŠT YRMI CUDZÍMI JAZYKMI

TEXT: JÁN ŠILLER, FOTO: ANDREJ GALICA

RUDOLF KUS V DRESE 
BC SLOVAKIA POČAS ZÁPASU 

S BAŤOVANMI.

PÔJDE 
V STOPÁCH 
VLHOVEJ?
Emanuela Luknárová si vybojovala na 
III. olympijských hrách mládeže v Buenos Aires 
zlato vo vodnom slalome K1 a bronz v slalome 
C1. Tým sa stala historicky najúspešnejšou 
slovenskou mládežníckou olympioničkou. 

Emanuela Luknárová si vybojovala na 
III. olympijských hrách mládeže v Buenos Aires 

VÍŤAZNÁ RADOSŤ PO TRIUMFE V SLALOME KAJAKÁROK NA HLADKEJ VODE.
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KAJAKÁRSKA VÍŤAZKA OH MLÁDEŽE EMANUELA LUKNÁROVÁ 

JAZDÍ NA KONI A DOROZUMIE SA ŠT YRMI CUDZÍMI JAZYKMI

LUKNÁROVÁ SA 
ZO SLOVENSKA EŠTE 
LEN AKO DRUHÁ 
MÔŽE POCHVÁLIŤ 
INDIVIDUÁLNYM 
ZLATOM Z 
MLÁDEŽNÍCKEJ 
OLYMPIÁDY.

som pri tom zostala,“ hovorí o  svojich 
športových začiatkoch čerstvá šam
piónka.

V ČUNOVE NA VODE AJ NA KONI
Na vodnom športe má najradšej ad
renalín a  letné špliechanie studenej 
vody. ada tiež jazdí na koni. „Naučila 
som sa to v detských táboroch a teraz 
už chodím jazdiť sama. V  unove cez 
ulicu máme ranč. Nejaký čas som aj 
liezla, ale teraz sa už nedá venovať 
dvom športom naraz. Tréner nedávno 
hovoril, že by som ako doplnkovú akti
vitu mohla začať hrať s uash.“ 

portu sa venuje aj mladšia sestra 
Tamara. Dievčatá však nekráčajú v šľa
pajách svojich rodičov. Tí sú nadaní 
hudobne. „Sestra je mladšia o päť rokov. 
Venuje sa bojovým športom, drží ju 
capoeira. Predtým sa venovala aikidu. 
Tatino bol tanečník v Lúčnici a mamina 
spievala v  rozhlasovom  zbore. Mne to 
s tancom nešlo. Asi po troch mesiacoch 
ma učiteľka na tanečnej vystrčila k dve
rám späť k rodičom so slovami – tadiaľ
to cesta nevedie.“

estu na tréning na kanál v lete zvlá
da bicyklom za 10 minút. o začiatku 
chodila aj do bazéna, kde sa učili robiť 

eskimákov. „Teraz pádlovať do bazéna 
nechodíme, ideme normálne na Dunaj. 
Aj v  zime. ozbijeme si ľad. Málokedy 
býva zamrznutá celá zátoka. Normálne 
tréningy vyzerajú tak, že keď mám voľ
no, idem na vodu ráno i poobede. V lete 
posilňovňa, semtam nejaký beh. Na 
jeseň už jazdíme menej, prechádzame 
na posilňovanie, beh a všetky kondičné 
a silové aktivity.“

VŽDY CHCELA BYŤ NAJLEPŠIA 
Singlkanoisti majú v Bratislave trénin
govú skupinu, v ktorej spoločne trénu
jú. Niektorí sú v  honbe za úspechom 

I. OH MLÁDEŽE SINGAPUR (SINGAPUR) 2010
ZLATO: ANDREA KRIŠANDOVÁ (džudo) - súťaž 
medzinárodných miešaných družstiev
STRIEBRO: MIROSLAV URBAN (kanoistika) 
– slalom K1, JANA ČEPELOVÁ, CHANTAL 
ŠKAMLOVÁ (tenis) - štvorhra
BRONZ: JANA ČEPELOVÁ (tenis) – dvojhra, 
JOZEF KOVALÍK, FILIP HORANSKÝ (tenis) – 
štvorhra, ARPÁD SZAKÁCS (džudo) - do 81 kg

I. ZOH MLÁDEŽE INNSBRUCK (RAKÚSKO) 2012
ZLATO: PETRA VLHOVÁ (zjazdové 
lyžovanie) – slalom

II. OH MLÁDEŽE NANKING (ČÍNA) 2014
STRIEBRO: JAKUB GRIGAR  (kanoistika) – slalom 

K1, MICHAELA PEŠKOVÁ (atletika) – 400 m prek.
BRONZ: MARKO MIRGORODSKÝ 
(kanoistika) – slalom C1

II. ZOH MLÁDEŽE LILLEHAMMER (NÓRSKO) 2016
STRIEBRO: SEBASTIÁN ČEDERLE (ľadový 
hokej) - súťaž v individuálnych zručnostiach

III. OH MLÁDEŽE BUENOS AIRES 
(ARGENTÍNA) 2018
ZLATO: EMANUELA LUKNÁROVÁ 
(kanoistika) – slalom K1
STRIEBRO: KATARÍNA PECSUKOVÁ 
(kanoistika) - kajak šprint
BRONZ: EMANUELA LUKNÁROVÁ (kanoistika) – 
slalom C1 (sou)

EMANUELA LUKNÁROVÁ SO ZLATOU MEDAILOU Z III. OH MLÁDEŽE.

SLOVENSKÍ MEDAILISTI Z DOTERAJŠÍCH OHM A ZOHM
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dravší. „Možno ide o  to, že niektorí 
chcú tomu venovať všetko a byť najlepší 
zo všetkých, a niektorí to majú ako krú
žok. Ja som vždy chcela byť najlepšia zo 
všetkých. Snažím sa tomu aj prispôsobiť 
tréningy. Mentálna stránka je tiež veľ
mi dôležitá. Síce je to silový a kondičný 
šport, ale keď už idete na trati, ktorá 
má technicky náročné pasáže, treba sa 
tam sústrediť a veriť si. Veriť, že to viem 
zájsť, aj keď je to niečo ťažšie, niečo, čo 
som ešte nejazdila. Takže musím prísť 
na štart a povedať si – áno, mám na to, 
viem to – a potom sa spustiť a ísť. 

Možnosť štartu na olympiáde mlá
deže si Bratislavčanka zabezpečila na 
predsezónnej kvalifi kácii v  panielsku. 
Tam si vyskúšala netradičný formát 
súťaže, s ktorým sa po OHM zrejme už 
nik de inde nestretne. „Mali sme oso
bitnú kvalifi káciu. Samostatné preteky, 
kde sa išli ,štreka  aj slalom a  body sa 

sčítavali. V Barcelone sa stretol celý svet 
iba pre Buenos Aires. O dvatri týždne 
neskôr sa konali normálne slalomové 
nominácie do reprezentácie. Práve na 
tie budúcoročné by som chcela teraz čo 
najviac trénovať a do ich začiatku v máji 
sa zlepšiť. Je to séria štyroch pretekov, 
v ktorých sa zbierajú body.“

OHLAS BOL OBROVSKÝ
tudentka petržalského ymnázia Svä

tej odiny zvykne o  silu prekonávať 
prekážky žiadať aj zhora. „Som veriaca, 
s našimi chodíme do kostola. V Buenos 
Aires som sa pred jazdou pomodlila. 
Myslím si, že mi to dalo sily. Počas pre
tekov som sa potom sústredila už iba na 
jazdu.“ 

iele, ktoré si dala pred OHM, splnila. 
„Ja som tam išla s tým, že možno by sa 
niečo mohlo podariť – a podarili sa dve 
medaily, z toho jedna zlatá, takže misiu 

som splnila,“ hovorí Emanuela Lukná
rová. A prezrádza, že to, čo sa dialo po 
jej dvoch medailách z  Buenos Aires, 
bolo úžasné.   každej strany sa hrnuli 
gratulácie a  slová uznania. Od rodiny 
a priateľov, cez neznáme tváre zo školy, 
až po súčasné hviezdy vodného športu.

„Do Buenos Aires mi mnohí písali, 
že mi gratulujú a že sa tešia, keď prí
dem domov. V  škole ma čakalo veľké 
privítanie, z toho som bola ,paf . Pani 
riaditeľka mi priniesla kyticu, prišla mi 
zagratulovať, bola pri tom celá škola. 
Mala som hodinovú minitlačovku, kde 
mi študenti dávali otázky a na všeličo 
sa ma pýtali. Doma sa nám prestrie
dalo množstvo návštev. Všetci mi 
gratulovali, tešili sa, bolo to fakt pek
né. Po pretekoch mi napísala aj Jana 
Dukátová, že sa teší a že mi gratuluje. 
Bola som tým poctená a  veľmi ma to 
potešilo.“
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MAMA: ODMALIČKA BOLA 
FYZICKY VEĽMI ZDATNÁ

Emanuela Luknárová bola od útleho 
detstva veľmi aktívna, zvedavosť jej 
nedala sedieť. Jej mama Martina si na 

to živo pamätá: „O akýchkoľvek aktivitách 
počula, hneď sme ju museli prihlásiť. 
Odmalička bola veľmi fyzicky zdatná. 
A keď v zime ideme na lyže, vstáva prvá, 
na svahu je ešte pred spustením vleku 
a neexistuje, že by nevyužila posled-
nú minútu, kým ešte ťahá vlek.“

Spolu s manželom celé detstvo a mládežnícky 
vek strávili vo veľkých kolektívoch, odkiaľ majú 
výborných priateľov dodnes. Veľmi chceli, aby aj 
Emka bola súčasťou nejakej komunity, na tenise 
to veľmi nefungovalo. „Aj kanoistika je individuál-
ny šport, ale vodáci vždy boli výborná partia a tak 
keď sme zvažovali s manželom, čo ďalej, a práve 
v tom čase začal v Čunove nový vodácky klub, 
skúsili sme to. Klub sa neskôr rozpadol a deti pre-
šli pod Sláviu UK a neskôr ŠKP (ŠCP), ale partia 
ostala. Väčšina detí jazdí dodnes a Emka si tam 
našla presne tie kamarátstva, ktoré vydržia dlho.“

Malá športovkyňa nikdy nevynechala žiadny 
tréning. Zbytočne ju mamina z času na čas 
prosila. „Keď Emka začínala, bývali sme 

v Maďarsku, bolo ju treba všade voziť. K tomu 
sa neskôr pridali aktivity jej mladšej sestry, 
samozrejme práca a plno iných povinností. 
Jednoducho by mi niekedy pomohla, keby 
tréning obetovala. No v tomto smere som 
nikdy nepochodila. Dnes už má Emka aj 
podporu zo strany ŠKP a Športového centra 
polície, a to nám dosť uľahčuje život.“ 

Ema bola v ranom detstve vážne chorá. 
Do piatich rokov ju štyrikrát operovali. 
Každý rok v nemocnici strávila jeden až dva 
mesiace. „Myslím, že tam niekde sa v nej tá 
disciplína, cieľavedomosť a vnútorná sila 
vybudovali. Dnes vieme, že to bola dobrá 
voľba aj z pohľadu jej zdravia. Je otužilá, 

MLÁDEŽNÍCKA ŠAMPIÓNKA

„JA SOM TAM IŠLA 
S TÝM, ŽE MOŽNO 
BY SA NIEČO 
MOHLO PODARIŤ – 
A PODARILI SA DVE 
MEDAILY, Z TOHO 
JEDNA ZLATÁ, TAKŽE 
MISIU SOM SPLNILA,“ EMANUELA LUKNÁROVÁ (VPRAVO) SPOLU S ĎALŠÍMI DVOMA MEDAILISTKAMI V SLALOME C1.
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Kapitolu Buenos Aires zverenkyňa 
Patrika ajarského spolu s  trénerom 
uzavrela aj bez videoanalýzy  svojich 
jázd. Disciplíny na OHM boli príliš 
odlišné od ich dlhodobého zamerania. 
Obaja sa s  radosťou opäť sústredia na 
divokú vodu.

VIAC SI CENÍ VÝSLEDKY Z DIVOKEJ VODY
spechy v netradičných disciplínach na 

mládežníckej olympiáde nepreceňuje. 
Predsa len, jej disciplína sa normálne 
jazdí na divokej vode, nie na hladkej. 

tart z  vyvýšenej rampy, súboje jeden 
proti jednému s pádlovaním okolo bójok, 
či nutnosť urobiť ,eskimáka  – nič z toho 
nie je súčasťou iných riadnych pretekov.

„ a svoj najväčší úspech preto stále 
považujem šieste miesto na majstrov
stvách Európy junioriek. A  predtým 
som na juniorských MS bola dvanásta. 
To je totiž klasický vodný slalom na 
divokej vode. Výkonnostne sú to hod
notnejšie výsledky. Európske krajiny sú 
vo vodnom slalome silné a na šampio
náte môžu byť z jednej krajiny v jednej 
kategórii až tri pretekárky, čo znamená 
ešte väčšiu konkurenciu,“ vysvetľuje.

portovým vzorom 1 1 cm vysokej 
tmavovlásky je fenomenálna Jessica 
Foxová z  Austrálie, ktorá na divokej 
vode mimoriadne vyniká v  kajaku aj 
v kanoe. Luknárová si v Buenos Aires na 
lepší výsledok trúfala v kanoe, ale para
doxne napokon vyhrala v kajaku.

LÁKA JU KARIÉRA V DIPLOMACII
Sotva 0 kilov vážiaca vodáčka je okrem 
pohybového nadania výborne vyzbro
jená aj jazykovo. Po zisku medailí mala 
povinnosť ešte pri vode pred kamerou 
zodpovedať otázky v angličtine. V uvoľ
nenom a  plynulom prejave porozprá
vala aj o  tom, ako jej záleží na dobrej 

propagácii svojej krajiny. „Anglicky 
a nemecky hovorím plynulo a dohovo
rím sa francúzsky a španielsky. hodila 
som do bilingválnej anglickej škôlky. 
V  piatej triede som na podnet rodičov 
začala chodiť súkromne na nemčinu. 
Jeden rok sme mali v škole francúzšti
nu, ale potom odišla učiteľka, takže som 
sa začala učiť sama. panielčinu som 
tak nejak pochytala a  zlepšujem si ju 
učením sa cez internet,“ vysvetľuje. 

lenka Juniorského olympijského 
tímu už v mladom veku vie, čomu by sa 
chcela venovať, keď raz pádla odloží do 
vitríny. „ hcela by som študovať medzi
národné právo a  pracovať v  športovej 
diplomacii. ada by som pomáhala 
mladým športovcom rásť. Možno z po
zície na zväze alebo v  olympijskom 
výbore, niečo také.“   I
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takmer nebýva chorá a dokonca má uši 
natoľko zdravé, že sme mohli tento rok ukončiť 
aj naše pravidelné návštevy na ORL.“ 

Dieťa si treba poznať a hlavne sa mu treba 
venovať. Rodičia vždy trvali na dodržiavaní 
nastaveného režimu a dodržiavaní pravidiel. 
„V rodine nesmie chýbať rešpekt a vzájomná 
úcta, veľa lásky a podpory. Žiadne tabu, vždy 
sme s dievčatami jednali veľmi otvorene a dbali 
sme, aby nemali najmenšiu potrebu klamať. 
Šport, ako ho robí Emka dnes, ju posilňuje, učí 
ju zdravej rivalite, sebadisciplíne, ale aj tomu, že 
nič nie je zadarmo. Ak sa chce športu venovať 
viac ako krúžku, musí tomu obetovať veľmi veľa. 
Naučil ju aj sústredenosti a zodpovednosti.“

O tom, či rodičia poletia povzbudiť 
dcéru do Argentíny, ani nebola doma 
diskusia. Hneď ako sa dozvedeli, že sa 
Emka kvalifikovala, začali zháňať letenky 
aj ubytovanie. „Možno je to aj tým, že veľa 
a radi cestujeme. Môj manžel chodil na 
preteky s Emkou vždy, keď sa dalo. Zbalil 
spacáky, karimatky a išiel. Spával s deťmi 
po telocvičniach, v stane. Keď sa dalo, išli 
sme aj my s Tamarkou. Takže okrem toho, 
že sme si radi pozreli Argentínu, chceli sme 
byť pri nej, pretože pre ňu to bolo dôležité.“

Obaja rodičia boli pred pretekmi nervózni. 
Slalomárok bolo v súťaži málo a súperky 
z hladkej vody nevedeli porovnať. „Vedeli 

sme, že je fyzicky pripravená. Mala pri sebe 
trénera, ktorý do jej prípravy dal maximum. 
Všetko ostatné sa ukázalo až po prvej 
jazde. Emanuela bola výrazne lepšia ako 
ktorékoľvek dievča. Musela sa už iba jazdu 
za jazdou s maximálnou koncentráciou 
približovať k úspešnému koncu. Celkovo 
mala v slalome päť jázd v K1 a päť jázd 
v C1. V 9 jazdách dosiahla jednoznačne 
najlepšie časy, ale jedna jazda a tri stotiny 
sekundy ju pripravili o druhé zlato. Napriek 
tomu sme mali veľkú radosť a boli sme 
pyšní. Ten pocit šťastia sa nedá opísať. 
Plakali sme ako malé deti. No a hymna, 
to boli zimomriavky po celom tele.“

TUŠENIE RODIČOV 
SA NAPLNILO 
Keď rodičia docestovali do 
Argentíny, najskôr sa vybrali 
vyskúšať vychýrené stejky. 
V reštaurácii namiesto obrusu 
mali na stole papier a vo váze 
namiesto kvetov farbičky. „Tak 
sme začali kresliť. A viete, čo sme 
nakreslili? Emku na stupni víťazov, 
pod olympijskými kruhmi, s dvoma 
medailami. Jednou zlatou a druhou 
bronzovou, dve zlaté sa nám zdali 
príliš. Takže niekde v podvedomí 
to očakávanie bolo,“ hovorí mama. 

TUŠENIE RODIČOV 

MLÁDEŽNÍCKA ŠAMPIÓNKA

NA ZÁVEREREČNOM CEREMONIÁLI OHM DOSTALA ČESŤ NIESŤ SLOVENSKÚ VLAJKU.
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lovenský olympijský výbor 
(SOV) 5. novembra predstavil 
zloženie nového Juniorského 
olympijského tímu (JOT) na 
rok 2019. Ide o druhý ročník 
programu JOT na podpo
ru mladých talentovaných 
a perspektívnych športovcov. 
Takisto ako vlani aj teraz je 
v  tíme 20 športovcov v  do
rasteneckom či juniorskom 
veku (narodení počnúc 1. 
januárom 2000). Jedenásti 
z  tejto dvadsiatky si z  rúk 

prezidenta SOV Antona Siekela a  špor
tového riaditeľa SOV omana Bučeka 
prevzali menovacie dekréty a  predstavili 
sa aj médiám. Ostatným v  tom zabránili 
súťažné či tréningové povinnosti.

ŠTIPENDIUM 2400 EUR 
ROČNE NA HLAVU
SOV každého člena Juniorského olym
pijského tímu počas roka 2019 podporí 
rovnakou sumou – po 2400 eur. tipen
dium je teda rozložené na 200 eur me
sačne pre každého člena JOT, pričom 
použitie fi nančných prostriedkov sa 

viaže k  športovej príprave a  k  všetké
mu, čo s ňou súvisí.

„ ozdiel medzi JOT a  projektom 
Nadácie SOV ,Ukáž sa  spočíva najmä 
v  tom,  že Juniorský olympijský tím je 
založený na výkone – dostanú sa doň len 
tí najlepší z najlepších. Projekt ,Ukáž sa  
zohľadňuje aj sociálny aspekt žiadateľa. 
Prostredníctvom oboch projektov sa sna
žíme pomáhať športovcom vo veku, keď 
fi nančnú podporu nadchádzajú ťažko. 

esta na olympijské hry dlhá a  zložitá. 
Snažíme sa na nej sprevádzať športovcov 
už v juniorskom veku. Mladých športov

ZAOSTRENÉ NA TALENTY

S

V DRUHOM ROČNÍKU ŠTIPENDIJNÉHO PROGRAMU 

SOV JE ZNOVU 20 MLADÝCH ŠPORTOVCOV

TEXT: ĽUBOMÍR SOUČEK, FOTO: ANDREJ GALICA, JÁN SÚKUP, ARCHÍV SOV

RUDOLF KUS V DRESE 
BC SLOVAKIA POČAS ZÁPASU 

S BAŤOVANMI.

Až ôsmi športovci z Juniorského olympijského tímu obhájili svoju pozíciu 
z vlaňajška, siedmi členovia JOT 2019 štar tovali na októbrových OH mládeže

NOVÝ JUNIORSKÝ 
OLYMPIJSKÝ TÍM

JEDENÁSŤ Z 20 ČLENOV JOT 2019 NA SPOLOČNEJ FOTOGRAFII SO ŠPORTOVÝM RIADITEĽOM 
SOV ROMANOM BUČEKOM A S PREZIDENTOM SOV ANTONOM SIEKELOM.
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ZAOSTRENÉ NA TALENTY

cov je potrebné podchytiť čo najskôr,“ po
vedal pri prezentácii členov JOT 2019 
prezident SOV Anton Siekel. 

„Každý zväz olympijského športu mo
hol navrhnúť dvoch kandidátov vysokej 
výkonnosti. V  športovom oddelení sme 
si obodovali výkony všetkých športovcov 
podľa náročnosti podujatí a  pripravili 
sme návrh. Následne sa ním zaoberala 
športová rada SOV, ktorá predložila návrh 
zloženia JOT výkonného výbor SOV. Ten 
ho 1 . októbra schválil,“ vysvetľuje špor
tový riaditeľ SOV oman Buček.

portové zväzy navrhli do JOT spolu 
48 kandidátov, čo je o niečo viac, ako pred 
rokom. Vybraní členovia JOT 2019 na
pokon zastupujú spolu 1  olympijských 
športov – 1  letných a 2 zimné. hodne 
po dvoch športovcov majú vo vybranej 

dvadsiatke kanoistika, vzpieranie, atleti
ka, džudo a karate, po jednom taekwondo, 
športová streľba, snoubording, zápasenie, 
box, tenis, triatlon, cyklistika, umelecké 
plávanie a ľadový hokej.

ÔSMI OBHÁJILI POZÍCIE 
Z VLAŇAJŠKA, SIEDMI BOLI NA OHM

  tých mladých športovcov, ktorí boli 
v  JOT už na tento rok, svojimi výkonmi 
„obhájili“ pozície aj pre budúci rok triat
lonistka Jesenská, atlét Paulíny, boxerka 
Triebeľová, džudistka eršiová, strelkyňa 
Hocková, vzpieračka Seničová, zápasníč
ka Molnár a  snoubordista Jaroš. „Tento 
fakt dokazuje, že prvý ročník projektu 
JOT padol na úrodnú pôdu a  viacerým 
športovcom sme v  ich príprave naozaj 
pomohli,“ hovorí oman Buček, podľa 
ktorého členovia JOT okrem fi nančnej 
pomoci od SOV môžu čerpať aj ďalšie be
nefi ty – napríklad výživové doplnky.

Sedem členov nového JOT štartovalo 
na októbrových OH mládeže v  Buenos 
Aires – vrátane oboch medailistiek, kano
istiek Luknárovej a  Pecsukovej. „Buenos 
Aires  to bol pre mňa po každej stránke 
úžasný zážitok, neskutočný. Nielen moje 
súťaže, ale aj ceremoniály, mládežnícka 
olympijská dedina a celé podujatie. Pod
pora v rámci JOT mi určite pomôže, aby 
som sa výkonnostne posunula ešte vyš
šie,“ povedala na prezentácii tímu zlatá 
a  bronzová vodácka medailistka z  OHM 
2018 Emanuela Luknárová. I

AKTUÁLNE ZLOŽENIE 
JUNIORSKÉHO 
OLYMPIJSKÉHO TÍMU:

Emanuela Luknárová, Katarína 
Pecsuková (kanoistika), Sebastián 
Cabala, Nikola Seničová 
(vzpieranie), Andrej Paulíny, 
Ľubomír Kubiš (5, atletika), Alex 
Barto, Nina Geršiová (3, džudo), 
Adi Gyurík, Zoja Zimnikovalová 
(karate), Gabriela Briškárová 
(taekwondo), Vanesa Hocková 
(2, športová streľba), Samuel 
Jaroš (1, snoubording), Zsuzsanna 
Molnár (4, zápasenie), Jessica 
Triebeľová (box), Romana Čišovská 
(tenis), Kristína Jesenská (6, 
triatlon), Štefan Michalička 
(cyklistika), Kristína Kvasňovská 
(7, umelecké plávanie), Oliver 
Okuliar (ľadový hokej)

AKTUÁLNE ZLOŽENIE 
V NOVOM JOT SÚ AJ OBE NAŠE MEDAILISTKY Z OKTÓBROVÝCH OH MLÁDEŽE – KANOISTKY 
EMANUELA LUKNÁROVÁ (VPRAVO) A KATARÍNA PECSUKOVÁ.

KARATISTKA ZOJA ZIMNIKOVALOVÁ.

1

2

4

6

3

5

7
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ožno povedať, že 
mnohí mladí špor
tovci sa v  snahe 
získať grant naozaj 
ukázali. Na sociálnych 
sieťach boli veľmi 
aktívni a  svojimi prí
behmi v motivačných 
videách tuho bojovali 
o podporu verejnosti.

Tretí ročník gran
tového projektu 
„Ukáž sa “ bol po 

každej stránke rekordný. apojilo sa doň 
doteraz najviac žiadateľov – 1 8 (vlani 
11 , predvlani ) z  2 športových odvet
ví. Doteraz najvyšší bol počet užívateľov 
webovej stránky projektu ( 1  229), aj 
počet zobrazení stránky (2  442krát), 
ďalej celkový počet hlasujúcich –   4  
(vlani 44 144) aj celková výška grantov, 
ktorá sumou 0  000 eur dvojnásobne 
prevyšuje predošlý ročník.

„Tretí ročník grantového programu sa 
stretol s ešte väčšími pozitívnymi ohlas
mi ako minulý rok. Veľmi ma teší, že 
športovo talentovanú mládeže môžeme 
takto podporiť. O to viac, že ide o pod
poru výlučne zo súkromných zdrojov. 

ekordné čísla sú aj odrazom záujmu ve
rejnosti o aktivity SOV a jeho nadácie,“ 
konštatoval v  príhovore na septembro
vom slávnostnom vyhlásení výsledkov 
programu prezident SOV Anton Siekel.

GRANT Y PRE TUCET JEDNOTLIVCOV 
A ŠESŤ KOLEKTÍVOV
Na rozdiel od predošlých dvoch roční
kov sa teraz projekt týkal aj športových 
kolektívov, nielen jednotlivcov. V  oboch 
kategóriách organizátori udelili granty 
v celkovej výške po 0 000 eur, ktoré si roz
delilo 12 jednotlivcov a   kolektívov. Naj
vyššiu možnú čiastku – 4000 eur – získal 
medzi jednotlivcami športový lezec Peter 
Kuric, ktorý od verejnosti dostal spolu 
48 8 hlasov. Na druhom mieste skončila 
rýchlostná kanoistka Lucia Valová (4 91 
hlasov), tretiu priečku obsadila atlétka 
Lucia Forster (4241 hlasov).  najlepšieho 
tucta si šeky z rúk prezidenta SOV Antona 
Siekela a predsedu správnej rady Nadácie 
SOV Dušana uľáša osobne prišla prevziať 
desiatka šťastlivcov.   dôvodov športovej 
prípravy sa ospravedlnili len druhá Lucia 
Valová a siedma zjazdárka ebeka Jančová.

 kolektívnych športov si šek na 10 000 
eur odniesol basketbalový tím Young An
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Angels Academy Košice.
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UKÁŽ SA

TRETÍ ROČNÍK GRANTOVÉHO PROJEKTU NADÁCIE SOV „UKÁŽ SA!” BOL REKORDNÝ

PREZIDENTKA YOUNG ANGELS ACADEMY HANA JENDRICHOVSKÁ SO SYMBOLICKÝM ŠEKOM 
PRE JEJ BASKETBALOVÝ KLUB.

ŠPORTOVÝ LEZEC PETER KURIC 
ZÍSKAL SPOMEDZI JEDNOTLIVCOV
OD VEREJNOSTI NAJVIAC HLASOV.

gels Academy Košice (12  0 hlasov). Na 
druhej priečke skončili kanoisti zo Spor
ting lubu Slovakia Nové ámky (12  14 
hlasov) a  na treťom  orbalový tím Wild 

irls adca (2 9 hlasov).

SELEKCIA FINALISTOV BOLA NÁROČNÁ
Projekt prebiehal podobne ako v minulos
ti. iadatelia k svojim žiadostiam o grant 
pridávali motivačné videá. elkový počet 
1 8 projektov (z  toho 22 podali kolek
tívy) posudzovali členovia správnej rady 
Nadácie SOV, ktorí „do fi nále“ vybrali 12 
jednotlivcov a   kolektívov. ohľadňovali 
pritom nielen silu tohoktorého športové
ho príbehu, ale aj sociálny aspekt žiadate
ľa (žiadateľov).

„Bolo veľmi ťažké sa rozhodovať me
dzi mnohými príbehmi. Posudzovanie 
zabralo veľa hodín,“ priznal predseda 
správnej rady Nadácie SOV Dušan uľáš. 

lenka správnej rady a naša mimoriadne 
úspešná strelkyňa uzana ehák tefe
čeková nadviazala: „Mali sme tri – štyri 
dni na posudzovanie jednotlivých videí 
a  bolo naozaj veľmi náročné sa rozho
dovať, koho posunúť do fi nále. Veľmi 
ma však teší, že môžeme takto podporiť 
novú generáciu našich športovcov. port 
je dnes fi nančne veľmi náročný a je fajn, 
že celá ťarcha nie je iba na rodičoch.“

O  výške grantovej podpory pre 
jednotlivých fi nalistov rozhodovalo 
internetové hlasovanie verejnosti. Hla
sujúci spolu odovzdali    4  hlasov, 
pričom počet pre jednotlivcov (  942) 
bol len o málo vyšší než počet pre ko
lektívy ( 1  04). „Hlasovanie rozhodlo 
o rozdelení jednotlivých súm, ale víťazi 
sú všetci,“ povedal Dušan uľáš.

Keď moderátorka slávnosti Iveta Ma
lachovská spovedala jednotlivých fi na
listov, vyznávali sa, na čo použijú granty. 
Medzi plánovanými účelmi dominovali 
nákup športového materiálneho vyba
venia či výživových doplnkov a  fi nan

covanie tréningových pobytov či štartov 
v zahraničí. 

Medzi jednotlivcami zvíťazil projekt 
športového lezca Petra Kurica. „V mojom 
športe treba za vhodnými podmienkami 
veľa cestovať. Je preto skvelé, že sa pred 
dvoma rokmi otvorila nová stena v  ili
ne, kde sa dá dobre trénovať. Finančnú 
dotáciu využijem okrem cestovania aj na 
nákup vhodného materiálu, pretože to 
nie je práve najlacnejší šport,“ povedal 
1 ročný Kuric, ktorého šport zažije na 
OH 2020 v Tokiu olympijskú premiéru.

MEDZI KOLEKTÍVMI BOJ TELO NA TELO
„V  novej kategórii kolektívov bol rozbeh 
pomalší, ale zato záver hlasovania bol 
veľmi vzrušujúci. Medzi prvými dvoma 
kolektívmi sa poradie na čele stále menilo 
a napokon bol medzi nimi rozdiel len  
hlasov,“ poznamenal Dušan uľáš.

V  kategórii kolektívov najviac hlasov 
získali basketbalistky Young Angels 
Academy Košice, ktoré dostanú grant vo 
výške 10  000 eur. „V  našej akadémii je 
200 detí. Máme 10 družstiev, 18 trénerov, 
takže peniaze sa nestratia,“ uviedla pre
zidentka Young Angels Academy Hana 
Jendrichovská.

Je zaujímavé, že kým v prípade Young 
Angels ide o  dlhodobo etablovaný klub, 
jeho najväčší súper v hlasovaní verejnosti 
– Sport lub Slovakia Nové ámky – fun
guje ešte len dva roky. Prilepší si o  8000 
eur. „Máme dvadsať malých detí a  jedno 
sa nám už prebojovalo do mládežníckej 
reprezentácie Slovenska. Som veľmi šťast
ný, že sme dostali túto príležitosť a mám 
z  toho zimomriavky. rant investujeme 
predovšetkým do nákupu kajakov a  pá
diel,“ povedal zakladateľ klubu a  zároveň 
tréner adim Král. I

GRANTY PRE 
JEDNOTLIVCOV
1. Peter Kuric (športové 
lezenie) 4000 eur, 
2. Lucia Valová (kanoistika) 
3500 eur, 
3. Viktória Forster 
(atletika) 3000 eur, 
4. Mária a Zuzana Remeňové 
(biatlon) spolu 2500 eur, 
5. Michal Oravec (akrobatické 
lyžovanie) 2500 eur, 
6. Radka Paulechová 
(cyklistika) 2500 eur, 
7. Rebeka Jančová 
(zjazdové lyžovanie), 
8. Mária Danielová (beh na lyžiach), 
9. Andrej Antoška (bedminton), 
10. Barbora Tomanová (plávanie), 
11. Matej Chudý (karate), 
12. Lucia Glédurová 
(jazdectvo) po 2000 eur.

JEDNOTLIVCOV

GRANTY PRE KOLEKTÍVY

1. Young Angels Academy Košice 
(basketbal) 10.000 eur, 
2. Sport Club Slovakia Nové 
Zámky (kanoistika) 8000 eur, 
3. Wild Girls Čadca 
(florbal) 6000 eur, 
4. Lyžiarsky klub Levoča 
(zjazdové lyžovanie) 2000 eur, 
5. Vzpieračský klub Družstevná pri 
Hornáde (vzpieranie) 2000 eur, 
6. SK Trnava Panthers 
(softbal) 2000 eur..

GRANTY PRE KOLEKTÍVY
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VZŤAHY ČECHOV A SLOVÁKOV 
SÚ NAJLEPŠIE V HISTÓRII

NEMÔŽEME ODPÍSAŤ ĎALŠIU GENERÁCIU RUSKÝCH ŠPORTOVCOV,

HOVORÍ PREDSEDA ČESKÉHO OLYMPIJSKÉHO VÝBORU,

ČLEN MOV A PODNIKATEĽ JIŘÍ KEJVAL

INTERVIEW TEXT: TOMÁŠ MACEK, Praha   FOTO: ČOV, PAVEL LEBEDA, JAN MALÝ, ANDREJ GALICA

ČLEN MOV A PODNIKATEĽ JIŘÍ KEJVAL
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C Už vás MOV za ten necelý rok niečím 
prekvapil?
„Vo funkcii môžem byť do sedemdesiat
ky, takže mám ešte 19 rokov čas. atiaľ 
sa hlavne rozhliadam a učím. Nechcem 
vynášať zásadné súdy. Je to obrovská 
organizácia s  obrovským dosahom – 
nielen športovým, ale aj ekonomickým, 
politickým a  morálnym. Pričom tieto 
štyri fenomény idú často proti sebe. Po
zorujem, ako sa v ich MOV darí ,sk biť  
a kde ležia prípustné hranice. Napríklad 
kde je komercia vhodná a kde už vzhľa
dom na etické princípy naopak zlá.“

C  Ide občas o veľké umenie kompromi-
su?
„Nepochybne. Avšak výhodou MOV je, 
že za 124 rokov existencie si utvoril 
nejaké morálne zásady – jednak defi 
nované v Olympijskej charte a  jednak 
nepísané. Snažím sa k nim pristupovať 
s veľkou pokorou. Dnes síce sú tenden
cie robiť politiku, ktorá sa páči v urči
tej dobe, aby boli sponzori, politici aj 
médiá spokojní, ale pokiaľ vidíte, že 
taká politika by nebola prospešná pre 
svetový šport, musíte sa vydať inou 
cestou. Aj keď viete, že bude veľmi kri
tizovaná.“

C  Máte príklad?
„Trebárs z  mojej práce v  exekutíve 
WADA. Tá sa nedávno rozhodla podmie
nečne vrátiť ruských športovcov do hry.“

C  Čo ju viedlo k takémuto rozhodnutiu?
„Vychádzali sme aj z toho, že princíp 
športu je postavený na tom, že všet
kých 20  NOV združených v  olym
pijskom hnutí sa napriek obrovským 
kultúrnym a  politickým rozdielom 
snažíme dávať dohromady. Hľadáme 
veci, ktoré nás spájajú. V  politike sa 
zase veľmi často hľadajú veci, ktoré 
krajiny rozdeľujú.“

C  Vzhľadom na šírku ruských dopingo-
vých prehreškov sa napriek tomu ozý-
vajú početné hlasy, že trest v  podobe 
zákazu použitia štátnej vlajky a  hymny 
by mal trvať aj naďalej. Aké sú teda vaše 
protiargumenty?
„V  usku sa niečo stalo. Išlo o dopin
gové kauzy z roku 2014. Odvtedy prešlo 
už takmer päť rokov. Prichádza nová 
generácia ruských športovcov, ktorá 
by nemala pykať za konanie predchá
dzajúcej generácie. aslúži si dostať 
príležitosť – ale pri oveľa prísnejších 
kontrolách, než majú športovci z iných 
krajín. To je podľa mňa cesta, hoci 
o  správnej chvíli i  o  forme odvolania 
sankcií sa dá diskutovať.“

C  Veríte, že sankcie Rusov zmenili? Veď 
aj na ZOH v  Pjongčangu dávali opakova-
ne najavo, aký je ich trest nespravodli-
vý. Neukázali prakticky žiadnu reflexiu 
chýb.
„V  tom máte pravdu. Ale nedostatok 
pokory, napríklad voči verdiktu roz
hodcov, vidíte aj skoro v každom futba
lovom zápase. Napriek tomu zastávam 
názor, že nemôžeme odpísať ďalšiu 
generáciu športovcov z  uska.“

C  Aj v  súvislosti s  ruskou kauzou sa 
znovu potvrdilo, že dávna vízia MOV 
o  úplnom oddelení športu od politiky je 
dnes už celkom nereálna, však?
„Preto sa nedávno aj mierne upravova
la Olympijská charta. Pôvodne sa v nej 
uvádzalo, že MOV je nepolitická orga
nizácia, teraz sa to slovo zmenilo na 
apolitická. Môže to vyzerať rovnako, ale 
drobný rozdiel v tom je. V čase, keď sa 
politika prelína všetkým, logicky nemô
žeme byť nepolitickí. Preto je vhodnejší 
výraz apolitický. K tomu patrí aj ďalšie 
predsavzatie, že pre MOV je neprijateľ
ný extrémizmus či rasizmus, a naopak, 
že dôležitá je sloboda vierovyznania.“

C  Veľkou témou olympijského hnutia 
v  súčasnosti je výrazne sa znižujúci po-
čet kandidátov na usporiadanie olym-
pijských hier. Žiaľ, stále sa opakuje, 
že európske, ale aj americké mestá sa 
vzdávajú kandidatúr v  dôsledku výsled-
kov referend a  nedostatočnej podpory 
obyvateľov. Prečo sa Európa tak veľmi 
bojí olympiád?
„V  Buenos Aires som sa v  októbri 
zúčastnil na fóre MOV Olympizmus 
v akcii. MOV tam okrem iných pozval 
odborníkov na túto problematiku, ale 
aj zásadných odporcov olympiád vrá
tane hrisa Dempseyho, ktorý viedol 
ťaženie proti OH 2028 v Bostone. istil 
som, že takíto ľudia ani nechcú počuť 
reálne argumenty v  prospech hier. 
Majú svoju mantru, že trojtýždňo
vú párty nemožno platiť z  verejných 
peňazí – a  bodka. iadne argumenty 
nepripúšťajú, nie sú ochotní viesť akú
koľvek diskusiu.“

Bol československý reprezentant vo veslovaní a je veľmi úspešný 
podnikateľ. Už šesť rokov stojí dnes 51-ročný Jiří Kejval na čele Českého 
olympijského výboru. Od februára 2018 je členom Medzinárodného 
olympijského výboru (MOV) a je aj v exekutíve Svetovej antidopingovej 
agentúry (WADA). Tém na rozhovor s ním sa teda ponúkalo dostatok .
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C  Ani o  tom, že dobre zorganizované 
hry môžu výrazne pomôcť zlepšeniu in-
fraštruktúry miest – a  bez toho, že by 
boli stratové?
„Vedľa pána Dempseyho sedeli šéf 
organizačného výboru OH 2010 vo 
Van couvri a  šéf exekutívy OH 2012 
v Londýne Paul Deighton. Obidve tieto 
hry sa skončili s  plusovým hospodáre
ním. Londýnsky šéf povedal: Nám sa 
za sedem rokov vďaka hrám podarilo 
revitalizovať významnú časť Londýna, 
ktorá bola predtým veľmi chudobná, 
zato výstavba tretej ,ranveje na letisku 
Heathrow nám trvá už päť rokov a bude 
trvať ešte možno ďalších desať.“

C  Inými slovami: neodložiteľný termín 
olympijských hier pomáha k  tomu, aby 
sa užitočné veci robili rýchlejšie?
„To sa netýka len olympiád, ale úplne 
všetkého. Napríklad u nás opravy diaľnice 
D1 Praha – Brno, ktorá trvá už desať ro
kov a ktovie, koľko ešte potrvá. iaľ, de
mokracia v Európe dospela do štádia, že 
akákoľvek vec, vychádzajúca z iného než 
každodenného života, je problém. To sa 
týka aj olympijských kandidatúr. Pritom 
Agenda 2020 MOV priamo napovedá, 
ako majú teraz olympiády fungovať, aby 
z  nich mestá ťažili, a  nie strácali. V  Pa
ríži sa organizátori OH 2024 podľa toho 
riadia. Ich šéf Tony Estanguet mi hovoril, 
že využijú 94 percent existujúcich športo
vísk. A Agenda 2020 by pomohla aj tok
holmu, ak by získal OH 202 . Mali by 
problém s výstavbou drahého toboganu, 

v návrhu preto je, aby sa súťaže sánkarov, 
bobistov a skeletonistov odohrali na exis
tujúcej dráhe v lotyšskej Sigulde.“

C  Roztrieštenie doteraz relatívne kom-
paktných olympiád by vám neprekážalo?
„Už tohtoročné spoločné majstrovstvá 
Európy vo viacerých športoch v  las
gowe a v Berlíne ukázali, že usporiadanie 
významného podujatia na dvoch vzdia
lenejších miestach je možné. Samozrej
me, nie je to fajn pre športovcov. aleko 
lepšie je mať jednu olympijskú dedinu 
blízko pri športoviskách, v ktorej sú všetci 
pohromade. Ale čo potom s tými športo
viskami  Kompaktné hry si môžu dovoliť 
veľkomestá, ktoré tie stavby aj po hrách 
využijú. Ale väčšina miest si takýto luxus 
dovoliť nemôže.“

C  Navyše v televíznych prenosoch, kto-
ré sú pre MOV aj pre divákov kľúčové, 
roztrieštenosť hier vlastne nikto príliš 
nezbadá...
„Presne tak. Na mieste vidia zimné hry 
dva milióny ľudí, pri obrazovkách a v di
gitálnych médiách miliardy. Ale utvoriť 
olympijskú atmosféru na mieste je určite 
dôležité, to je podmienka.“

C  V  minulosti kandidovala na OH Praha a  na 
ZOH Poprad-Tatry. Myslíte si, že pre krajiny, ako 
sú Česko a Slovensko, je už dnes usporiadanie 
hier za hranicou? Najmä keď tak dlho opravuje-
me tú diaľnicu D1...
„Keby na opravy D1 bol stanovený ne
kompromisný termín dokončenia do 1. 

12. 2020, tak som presvedčený, že by bola 
hotová. Takí neschopní v  esku nie sme, 
aby sme to nezvládli. Ale keďže neexistu
je žiadny konkrétny termín, príslušným 
úradníkom je v  podstate jedno, kedy to 
bude. Dodávatelia si možno aj dosť po
chvaľujú, že majú prácu na dlhší čas. Po
kiaľ má niečo jednoznačný pevný termín, 
urobí sa všetko, aby sa to stihlo. Pretože 
technicky to je veľmi dobre zvládnuteľné.“

C  Myslíte tým aj olympijské hry v Česku 
alebo na Slovensku?
„Vždy ma majú za blázna, keď o tom ho
vorím, tak sa snažím tejto téme vyhýbať. 
Ale som presvedčený, že v  rozumnom 
časovom horizonte sa čokoľvek dá zvlád
nuť u nás, aj na Slovensku. Ale základ je 
chcieť a mať vôľu.“

C  Odporcom hier nahráva aj aktuálny 
príklad Tokia, kde sa náklady na OH 2020 
v porovnaní s pôvodným rozpočtom zno-
vu výrazne zvýšia.
„ elý život sa živím biznisom. Olympiz
mu sa venujem zadarmo, pretože ma baví 
a chcem spraviť niečo pre národ. Biznisu 
však určite rozumiem. Náklady v ňom nie 
sú parameter. Parameter je rozdiel medzi 
nákladmi a  výnosmi. no, každé hry sa 
predražia – už len preto, že ich plánuje
te sedem rokov vopred a za ten čas máte 
in  áciu minimálne 1  alebo 20 percent.“

C  To isté sa dialo aj v Londýne...
„...A napriek tomu zarobili štyri miliardy 
libier, čo potvrdili štyri nezávislé posudky 
od renomovaných spoločností. Všetky 
konštatovali, že Londýn na hrách zarobil. 
Veci sa často vytrhávajú z kontextu. e sa 
zvýšili náklady, neznamená vôbec nič. To 
je bezobsažná informácia. V  podnikaní 
hovorím jedno – šetrením nikto nezboha
tol. Otázka znie, do čoho vkladáte náklady 
a akým spôsobom sa vám vrátia. ajace sa 
zratúvajú až po poľovačke. Takže vždy by 
som si počkal až na celkový výsledok.“

C  Veľa sa v  poslednom čase hovorí aj 
o programe hier. Zásah doň v podobe za-
radenia piatich dočasných športových 
športov na OH 2020 v Tokiu bol pomerne 
dramatický. Ide o dobrý krok?
„Takisto vychádza z  Agendy 2020. asy 
sa menia a  olympijské hry, pokiaľ chcú 
zostať udržateľné, sa musia meniť s nimi. 
Preto prichádzajú nové športy a disciplí
ny. Som presvedčený, že niektoré z nich 
sa nepresadia a ukáže sa, že išlo o krok 
vedľa. Ale niektoré sa uchytia. Nedávno 
som sa rozprával s  predsedom Medzi
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národnej federácie športového lezenia 
a v prípade tohto odvetvia som presved
čený, že má olympijskú budúcnosť. Jeho 
športovisko sa dá ľahko inštalovať, prie
beh súťaže je zábavný, pravidlá ľahko 
pochopiteľné aj pre laikov a  výkony sú 
obdivuhodné. Naopak, športy ako surfi ng 
sú organizačne veľmi náročné a nie každé 
usporiadateľské mesto bude mať pre ne 
vhodnú lokalitu.“

C  Ale nemyslíte si, že expanzia málo 
známych športov i  vytváranie ďalších 
umelých disciplín, ako sú napríklad sú-
ťaže družstiev sánkarov a  krasokor-
čuliarov, môžu viesť aj k  devalvácii 
hodnoty olympijských medailí?
„Mohlo by sa to tak javiť. Na OH sa počet 
medailových kolekcií od roku 1994 do
konca zdvojnásobil. Ale zároveň sa zvý
šila konkurencia. V minulosti sa na hrách 
zúčastňovalo menej krajín. Napríklad vo 
veslovaní mohli v  minulosti získať me
daily športovci tak z 10 – 1  krajín, teraz 
ich môže byť až do 0. Na tom sa podieľa 
aj olympijská migrácia športovcov.“

C  A tá sa vám pozdáva?
„Nie. Niekoľkých takýchto migrantov 
som sa pýtal, aký je to pocit stáť na stup
ni víťazov a  počúvať hymnu, ku ktorej 
nemajú žiadny vzťah. Jeden zo základ
ných princípov športu, reprezentácie 

a  vlastnenectva býva v  takýchto prípa
doch opomenutý.“

C  Zosilňuje sa aj snaha MOV o  rodovú 
rovnosť. Je to nutné? V niektorých špor-
toch to pôsobí až neprirodzene. Navy-
še v  mnohých športoch je konkurencia 
v  ženských kategóriách výrazne nižšia, 
než u mužov.
„V mnohých prípadoch táto snaha pred
stavuje dobrý krok. Dnes to možno vy
zerá neuveriteľne, ale veslovanie malo 
ženské disciplíny prvý raz až na OH 
19 . Pritom medzi deťmi je dnes u nás 
počet chlapcov a dievčat v tomto športe 
vyrovnaný. A  v  anglosaských krajinách 
na univerzitách dokonca dievčat vesluje 
viac, ako chlapcov. V  niektorých špor
toch snaha o  rodovú vyváženosť môže 
fungovať, aj keď niektorí tradicionalisti 
to samozrejme nesú ťažko. Sú však aj 
športy, hlavne tie agresívnejšie, kde je to 
na zváženie. Myslím si, že keď sa snaha 
o rovnoprávnosť snaží vychýliť veci viac 
z  mužského do ženského sveta, občas 
to kyvadlo prejde cez rozumnú hranicu. 
Možno teraz sme práve v  tejto situácii. 
Ale to prináša doba.“

C  Prejdime teraz k  Českému olympij-
skému výboru. Ak by ste mali zhodnotiť 
svoju doterajšiu éru ako jeho predsedu, 
na čo ste najviac hrdý?

„Pre mňa je strašne ťažké hodnotiť 
seba samého. Stále som pri rozrobenej 
práci a neviem, ako sa vyvinie. Snažím 
sa o  nové, inovatívne veci. Snažím sa 
náš šport do určitej miery profesio
nalizovať – v  tom zmysle, že veci sa 
tu budú robiť naozaj, a nie len napoly, 
a všetko bude mať nejaký smer a cieľ.“

C  Počínajúc starostlivosťou o  mládež 
a trénerov a končiac napríklad vašou ob-
ľúbenou témou šport a umenie?
„Presne tak. Pre mňa je vždy najväčším 
ocenením pochvala od ľudí, ktorých si 
naozaj vážim. Milujem spolupracovať 
s takými, ktorí majú tú najvyššiu ambíciu 
a  jasne povedia: hcem byť olympijský 
víťaz. Ale jednoznačne najviac ma na tom 
zaujíma tá cesta. Stať sa olympijským ví
ťazom je dosť o šťastí. O tom, že nie ste 
zranený, že vám forma vyjde raz za štyri 
roky v deň D a hodinu H. Avšak tá cesta, 
odhodlanie, ,drajv  – to sú veci, ktoré mi 
úžasne imponujú. Bez ohľadu na to, či ide 
o  šport, vedu, umenie alebo o  vychová
vanie vlastných detí. Mám rád ľudí, ktorí 
nechodia cez vychodené cestičky a snažia 
sa dosiahnuť dokonalosť. S  takými rád 
pracujem. A keď niekto z nich ocení moju 
prácu, úžasne ma to nabíja energiou.“

C  Zviditeľnili ste sa, keď ste na čes-
kej a  potom aj na medzinárodnej úrovni 
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uviedli do života olympijské parky. Záro-
veň ste však čelili kritike, kto ich platí 
a koľko stoja. Bolo to pre vás zložité?
„Ešte stále je. Tieto festivaly majú však 
pre mňa jednu základnú myšlienku, z kto
rej vychádzam: Olympiáda je úžasná vec, 
z  môjho pohľadu najväčšie a  najkrajšie 
podujatie na svete. Ľudia sa na ňom ne
ohovárajú, sú k  sebe priateľskí a  snažia 
sa súťažiť férovým spôsobom. Keď sa po
zriete večer na Televízne noviny, ako tam 
na seba všetci nadávajú, a  potom vidíte 
olympiádu, jej atmosféra je naozaj nád
herná.“

C  Čo vás naopak mrzí, že sa nepodari-
lo? České športové prostredie, žiaľ, jed-
notné stále nie je...
„Existujúca situácia, policajné vyšetrova
nie a vzťahy v našom športovom prostre
dí ma rozhodne mrzia. Najnešťastnejšie 
sa mi u nás zdajú byť rôzne politické šar
vátky a desiatky nových politických sub
jektov, ktoré sa z princípu vymedzujú voči 
iným subjektom. To všetko sa potom pro
stredníctvom vrcholnej politiky prenáša 
aj do športového sveta a zložito sa rieši. 
Situácia nikdy nebude ideálna, pretože 
šport nežije oddelene od reálneho sveta. 
Ale súčasná atmosféra nedôvery je pre 
nás veľmi nepríjemná. Dnes sa pociťuje, 
že každý, kto vykonáva nejakú funkciu, 
pri tom nejakým spôsobom podvádza. 
Tým sa zmazáva rozdiel medzi slušným 

človekom a podvodníkom. A to, žiaľ, pod
poruje názor našich morálne neukotve
ných občanov, že podvádzať je normálne. 
Takáto atmosféra zvýšeniu morálky ne
pomáha.“

C  Pristavme sa na záver pri olympij-
ských vzťahoch Česka a  Slovenska. Ako 
veslár ste zažili ešte federálnu repre-
zentáciu. Ako na ňu spomínate?
„Skvele. V reprezentácii sme mali zo Slo
venska chlapcov, ktorí väčšinou trénovali 
na Dunaji. A ten je špecifi cký tým, že je na 
ňom väčšinou silný prúd, čo príliš nepro
spieva technike, ale o to viac musíte byť 
tvrdošijný. Najmä na jar, keď bola veľká 
voda, nám kolegovia zo Slovenska roz
právali: ,Tréning vyzerá tak, že nastúpime 
na vodu a  celý tréning veslujeme veľmi 
intenzívne, aby sme mohli zase pristáť 
a dohnali, ako nás zniesla voda, keď sme 
si nasadzovali veslá. Tí chlapci boli vý
borní kamaráti, obrovskí bojovníci a veľkí 
,srdciari . Bolo s nimi naozaj fajn.“

C  Aké sú dnešné športové vzťahy medzi 
Čechmi a Slovákmi?
„Povedal by som, že historicky najlepšie. 
Na všetkých akciách všetci držíme pal
ce Slovákom – nepoznám echa, ktorý 
by ,nefandil . Na druhej strane, vždy 
na olympiádach potajomky sledujeme, 
koľko medailí má Slovensko a koľko my. 
V  iu de Janeiro na tom boli Slováci po

čas prvého týždňa lepšie, z čoho sme boli 
trochu nervózni. Ale to je taká pozitívna 
rivalita. Inak sú naše vzťahy naozaj vý
borné. Ideme na olympiádu, berieme so 
sebou svojho pekára a hneď zaletefonu
jeme kolegom zo Slovenska, či od nás ne
chcú chlieb. A oni nás pre zmenu pozvú 
na halušky.“

C  Aj súčasná spolupráca Českého a Slo-
venského olympijského výboru je na vy-
sokej úrovni?
„Vždy bola. Navzájom sa navštevujeme, 
kolegovia zo Slovenska boli v  Prahe na 
oslavách 100 rokov československého 
športu, my u nich na oslavách 2  rokov 
SOV. az či dva razy ročne sa stretávame 
aj na polceste v Brne. Jediná vec, o ktorej 
sa stále dohovárame a ktorá sa nám neda
rí, je utvorenie spoločného českosloven
ského domu na olympiáde. Vždy sa to na 
niečom zasekne. Najčastejšie na partne
roch našich olympijských výborov, ktorí 
potom navzájom neladia.“

C  Skúste si na záver zaspomínať: ktorý 
výkon slovenského športovca vám naj-
viac utkvel v pamäti?
„Napadá mi Jožo Pribilinec. Nedávno som 
sa s  ním stretol na Pražskom hrade, je 
fajn, stále taký veľký športovec. A potom 
aj Ján Svorada. Bol som jeho veľký fanú
šik, či už víťazil najprv ako Slovák alebo 
potom ako český reprezentant.“ I

Úspech postavený na
tímovej spolupráci.

STRABAG s.r.o. je profesionálnym 
partnerom pre všetky projekty v 
oblasti dopravného a železničného 
staviteľstva.

Sme súčasťou nadnárodného 
stavebno-technologického koncernu 
STRABAG, ktorý s takmer 73 000 
zamestnankyňami a zamestnancami 
ročne realizuje tisícky stavebných 
projektov po celom svete. Základným 
pilierom nášho úspechu sú odborne 
zdatné a kompetentné tímy. Vďaka 
nim sme schopní realizovať náročné 
zadania našich zákazníkov. Dynamická 
práca, nové výzvy, moderné 
technológie a vytváranie trvalých 
hodnôt - to je motivácia, ktorá nás 
neustále posúva vpred.

TEAMS
WORK.

www.strabag.sk
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JUBILEUM ČESKOSLOVENSKA TEXT: ĽUBOMÍR SOUČEK, GABRIEL BOGDÁNYI, FOTO: VLADIMÍR GUBRICKÝ, ĽUBOMÍR 
SOUČEK, ARCHÍV ČUS/MARTIN MALÝ, TASR/PAVEL NEUBAUER A FRANTIŠEK IVÁN

100
ŠTYRI FOTOGRAFIE Z VEĽKÝCH OSLÁV 100 ROKOV ČESKÉHO (A ČESKOSLOVENSKÉHO) ŠPORTU V PRAHE, NA KTORÝCH BOLI AJ SLOVENSKÍ ŠPORTOVÍ VELI-
KÁNI – ATLÉT JOZEF PRIBILINEC (V DEBATE S NIEKDAJŠOU „KOLEGYŇOU“ HELENOU FIBINGEROVOU), HOKEJISTA JOZEF GOLONKA (V DEBATE S BOHUSLAVOM 
ŠŤASTNÝM, ZA NÍM MILAN NOVÝ),  ATLÉT IMRICH BUGÁR (S HOKEJOVÝM BRANKÁROM JIŘÍM HOLEČKOM) A TENISTA MILOŠ MEČÍŘ PRI SRDEČNOM ZVÍTANÍ 
S JANOM KODEŠOM (V POZADÍ ZĽAVA BICYKLEBALISTA JINDŘCH POSPÍŠIL, TENISTKA HELENA SUKOVÁ A ATLÉTKA JARMILA KRATOCHVÍLOVÁ). PREDPO-
SLEDNÁ DVOJICA JE Z POHĽADU ČESKO-SLOVENSKEJ VZÁJOMNOSTI OBZVLÁŠŤ ZAUJÍMAVÁ – SLOVÁK MAĎARSKEJ NÁRODNOSTI BUGÁR CELÚ VRCHOLNÚ 
KARIÉRU PREŽIL V PRAHE, KDE SA AJ USADIL, ČECH HOLEČEK ZASE DESAŤ SEZÓN CHYTAL V KOŠICIACH, ODKIAĽ SA DOSTAL AJ DO ČS. REPREZENTÁCIE...

STOROČNICA ZVEČNENÁ 
V OSLAVÁCH

ROZVOD ČECHOV A SLOVÁKOV BOL POKOJNÝ, SPOLOČNÉ OSLAVY 

JUBILEA NIEKDAJŠIEHO SPOLOČNÉHO ŠTÁTU SRDEČNÉ
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JUBILEUM ČESKOSLOVENSKA

Z

ČESKÉ A SLOVENSKÉ 
GYMNASTICKÉ MEDAILISTKY 

Z VRCHOLNÝCH SÚŤAŽÍ V 50. A 60. 
ROKOCH MINULÉHO STOROČIA ZA 

JEDNÝM STOLOM V BRATISLAVE 
– ZĽAVA ADOLFINA TAČOVÁ-

TKAČÍKOVÁ, ANNA KRAUSOVÁ-
MAREJKOVÁ, MARIANNA 

NÉMETHOVÁ-KRAJČÍROVÁ, 
JINDRA KOŠŤÁLOVÁ, JAROSLAVA 

ŠÍNOVÁ-SEDLÁČKOVÁ A BOHUMILA 
ŘEŠÁTKOVÁ-ŘIMNÁČOVÁ.

a tie dlhé spoločné desať-
ročia (obdobie rokov 1918 
– 19 9 a  194  – 1992) sme 
sa navzájom tak úzko pre-
viazali, že náš rozchod 1. 
decembra 1992 bol pokojný 
a  vzťahy medzi bežnými 
ľuďmi v  oboch častiach nie-
kdajšieho spoločného štátu 
zostali veľmi priateľské. A  aj 
po viac než 2  rokoch vlast-
nej štátnosti echov i Slová-
kov sme spoločnú storočnicu 
oslavovali srdečne.

PRAŽSKÝ ZLET HVIEZD SPOZA 
OBOCH BREHOV RIEKY MORAVY
Už 28. septembra sa v pražskom Fóre Kar-
lín odohrala veľkolepá oslava storočnice. 
Oficiálne sa síce oslavovalo 100 rokov 
českého športu 1918 – 2018 (tak sa volá aj 
rovnomenná kniha, ktorú pri tejto príle-
žitosti vydala eská únia športu – hlavný 
organizátor galavečera), ale moderátori 
v  dlhočiznom  priamom prenose eskej 
televízie veľakrát dodali „100 rokov české-
ho a československého športu“.

Druhým dielom galavečera spolu s tro-
mi českými moderátormi slovne sprevá-
dzala aj slovenská moderátorská hviezda 

Adela Vinczeová. A na pódiu sa popri čes-
kých športových esách – ako boli trebárs 
športová gymnastka Adolfina Tačová, fut-
balisti Antonín Panenka,  den k Nehoda, 
tenista Jan Kodeš, bicyklebaloví bratia Jan 
a Jind ich Pospíšilovci, hokejisti Jan Kla-
páč, Vladimír Martinec, Ji í légr, Milan 
Hnilička, Dominik Hašek, atléti Jan elez-
ný, Jarmila Kratochvílová, oman ebrle, 
Barbora potáková, bežkyňa na lyžiach 
Kate ina Neumannová,  lyžiarkosnou-
bordistka Ester Ledecká (Jan Klapáč, 
hokejový majster sveta 19 2 vo farbách 

SS , je jej dedo), či syn historicky prvé-
ho olympijského víťaza vo farbách S  
(v  Paríži 1924) gymnastu Bed icha up-
číka alebo sestra fenomenálnej tenistky 
Martiny Navrátilovej – počas galavečera 
objavili aj tri slovenské športové hviezdy: 
člen strieborného futbalového tímu z MS 
19 2 Jozef tibrányi a  dvaja olympijskí 
víťazi zo Soulu 1988, atlét Jozef Pribilinec 
a tenista Miloš Mečí .

„Ja som reprezentoval ešte spoločný 
štát. Na jeho rozdelenie si dodnes neviem 
zvyknúť. Hovorím po slovensky, ale otec 
je ech, manželku mám z  iech, syn sa 
narodil v Prahe, takže sa stále cítim ako 

echoslovák,“ povedal českým noviná-
rom Miloš Mečí .

Kto sledoval televízny prenos, zrejme si 
uvedomil, že taká veľká spoločnosť veľko-
lepých športovcov sa v našich končinách 
na jednom mieste ešte asi nikdy nezišla. 
Veď okrem už menovaných es sme v hľa-
disku či na fotografiách zazreli aj hokejis-
tov Jaromíra Jágra, Jozefa olonku, Ji ího 
Holečka, Ji ího Holíka, Milana Nového, 
Bohuslava ťastného, atlétov Imricha 
Bugára, Helenu Fibingerovú, akrobatic-
kého lyžiara Aleša Valentu, rýchlostného 
kanoistu Martina Doktora, vodnú slalo-

márku t pánku Hilgertovú, rýchlokorču-
liarku Martinu Sáblíkovú, futbalistov Iva 
Viktora, Pavla Nedv da, kajakára Josefa 
Dostála, džudistu Lukáša Krpálka, bež-
kyňu na lyžiach Kv tu PeckovúJeriovú 
s manželom, veslárom deňkom Peckom, 
tenistku Helenu Sukovú, moderného 
päťbojára Davida Svobodu, skokanku 
do vody Milenu NeveklovskúDuchkovú 
a mnoho ďalších... Obrazne možno pove-
dať, že do Prahy sa zlietli športové hviezdy 
spoza oboch brehov rieky Moravy.

Organizátori z  eskej únie športu 
poňali prvú časť osláv storočnice ako 
pripomienku najväčších úspechov počas 
jednotlivých dekád. Na veľmi cenných 

V nedeľu 28. októbra 
uplynulo presne 100 rokov od 
ustanovenia Československej 
republiky – spoločného štátu 
Čechov a Slovákov. V ňom sa 
obom národom zlepšil život 
a profitoval z toho aj šport .

AJ STRETNUTIE 
OLYMPIONIKOV 
ČSSR Z ROKU 1968

Už po uzávierke tohto čísla, 
koncom novembra, sa 

v Prahe uskutočnilo stretnutie 
československých olympionikov 
zo ZOH v Grenobli a z OH v Mexico 
City v roku 1968. Je sympatické, 
že Český olympijský výbor naň 
v duchu tradície predchádzajúcich 
podobných stretnutí pri príležitosti 
okrúhlych výročí jednotlivých 
olympijských hier znovu pozval 
aj športovcov zo Slovenska. A je 
symbolické, že toto päťdesiate 
výročie je presne polovičné zo 
spoločného 100-ročného...
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historických videozáznamoch tak popri 
svetových športových legendách Emi
lovi átopkovi, V re áslavskej, Martine 
Navrátilovej, Ivanovi Lendlovi a  Janovi 

eleznom (ktorý spojil úvodné roky svojej 
výnimočnej vrcholnej kariéry s  Banskou 
Bystricou, kde sa mu narodili dve deti) 
defi lovali aj výnimoční Slováci – okrem 
už menovaných aj boxer vyrastajúci v Ma
ďarsku Július Torma, krasokorčuliari Karol 
Divín, Ondrej Nepela a  Jozef Sabovčík, 
cyklista Anton Tkáč, futbalisti Karol Do
biaš, Ján vehlík, Ladislav Jurkemik a ďalší.

ložitým systémom – kombináciou 
hlasov divákov a  odborníkov z  radov 
športových legiend, funkcionárov, or
ganizátorov podujatí a  novinárov – vy
brali najväčšie momenty každej dekády 
storočnice. Je zaujímavé, že za strieborný 
tím futbalistov S  z  MS 19 4, ktorého 
úspech bol vybraný za najväčší moment 
druhej dekády storočnice, preberal oce
nenie Slovák Jozef tibrányi, ktorý bol 
v striebornom futbalovom tíme eskoslo
venska na MS až o 28 rokov neskôr...

o slovenského pohľadu falošne zazne
li len „hlášky“, že majstrami Európy 194  
sa stali českí basketbalisti a  majstrami 
sveta 19  českí volejbalisti – veď v oboch 
prípadoch to boli československé tímy, 
v ktorých navyše boli viacerí Slováci...

GYMNASTI OSLAVOVALI SPOLOČNÚ 
STOROČNICU V BRATISLAVE

o strany športovcov to na jeseň nebola 
zďaleka jediná pripomienka celých desať
ročí (obdobie rokov 1918 – 19 9 a  194  
– 1992), počas ktorých Slováci a  esi 
vedno s Moravanmi tvorili spoločný štát. 
Spoločnú minulosť sme si pripomenuli aj 
na galavečere k 2 . výročiu Slovenského 
olympijského výboru, o  ktorom píšeme 
na inom mieste.

V Bratislave boli . októbra vo veľkom 
štýle oslavy 100 rokov českej a slovenskej 
gymnastiky. Spoločná slávnosť, ktorá 
mala byť pôvodne v  Brne, sa napokon 
uskutočnila v  slovenskej metropole. a
tiaľčo na futbalovom trávniku v  zápase 
Ligy národov 1 . októbra v  Trnave re
prezentanti oboch štátov stáli proti sebe, 
v Bratislave si družne pripomenuli dávnu 
a slávnu spoločnú športovú minulosť.

Na dvojdielnych oslavách sa zúčastnilo 
približne dvesto ľudí, ktorí spojili väčšiu či 
menšiu časť života so „športom pre všetky 
športy , ako gymnastiku metaforicky, ale 
výstižne označil prezident Slovenskej 
gymnastickej federácie Ján Novák. Ten 
hostil slávnosť spoločne s  predsedom 

eskej gymnastickej federácie omanom 
Slavíkom.

Na jednom mieste sa stretol ozajstný 
výkvet českej a  slovenskej gymnastiky, 
najmä športovej, ktorá má spomedzi 
gymnastických odvetví jasne najväčšiu 
tradíciu. Slávnosť poctili účasťou aj čestný 
prezident Medzinárodnej gymnastickej 
federácie (FI ), olympijský víťaz Jurij Ti
tov a čestný prezident Európskej gymnas
tickej únie (UE ) eorges uelzec.

Napriek tomu, že mnohé z pozvaných 
skvelých pretekárskych osobností sa zo 
slávnosti ospravedlnili (viaceré preto, že 
žijú v zahraničí), zišla sa skvelá zostava. 

  eska prišli napríklad už 9 ročný 
den k žička (dvakrát bronzový z OH 

1948 v  Londýne), členky strieborných 
medailových tímov SS  na OH 19 0, 
resp. 19 4 alebo 19 8 Adolfi na Tačo
váTkačíková, Bohumila ešátková im
náčová a  Jaroslava ínováSedláčková, 
majsterka sveta 19  v  súťaži družstiev 
Jindra Košťálová, osudom kruto skúšaná 
majsterka sveta 19 9 V ra erná, bronzo
vý medailista z OH 1980 a majster Európy 

19  Ji í Tabák, ďalej dena Komrsko
váDorňáková, Petr Net ebský, Anita Vy
zinová auerová, či z mladších generácií 
Iveta KopeckáPoloková, Pavlína Varmuž
kováKinclová alebo Kristýna Pálešová.

  Prahy však prišla aj pôvodom Slo
venka Anna KrausováMarejková, bron
zová medailistka z  MS 19 4 a  štvrtá na 
kladine na OH 19 . Našu gymnastickú 
pýchu ďalej reprezentovali slovenská 

ymnastka storočia, členka strieborných 
tímov na OH 19 4 a  19 8, zlatého na 
MS 19  a bronzového na MS 19 0, plus 
dvakrát bronzová z  ME 19  Marianna 
NémethováKrajčírová, ďalej strieborný 
medailista z  ME 19 9 Jozef Konečný, aj 
ďalší olympionici František Bočko, dena 
JánošováBujnáčková, Ingrid Potisko
váHolkovičová, Martin Modlitba a účast
níčka OH 201   Barbora Mokošová, plus 
bývalí poprední reprezentanti SS  či 
Slovenska Jana Lichtmanová ajdošová, 
Miroslava upejováJanteková, Martina 
VrabcováKucharčíková, Adriana Krnáčo
váTonkovičová, aj najlepší náš súčasný 
gymnasta Slavomír Michňák.

K  tomu samozrejme, treba pripočítať 
účasť viacerých popredných trénerov, 
funkcionárov či pedagógov z  eska i  zo 
Slovenska.

„Pripomíname si sto rokov začatia spo
ločnej cesty. V  roku 199  sme sa rozišli, 
ale naša spolupráca a  vzťahy sú dnes 
ešte lepšie ako kedysi,“ zdôraznil v úvode 
prezident S F Ján Novák. Predseda F 

oman Slavík, ktorý dostal slovo hneď po 
ňom, kontroval: „Necítim sa tu ako hosť, 
ale ako doma. ažili sme spolu pekné aj 
zlé chvíle, ale držíme stále spolu.“

Najúspešnejšia slovenská gymnastka 
20. storočia Marianna NémethováKraj
čírová bola z oslavy úplne nadšená. „Od 
vzrušenia som po slávnosti ani nedokáza
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FUTBALISTI PROTI 
SEBE SÚŤAŽNE, 
HOKEJISTI EXHIBIČNE
Len niekoľko dní pred stým výročím vzniku 
Československej republiky – v sobotu 
13. októbra – sa v Trnave v zápase Ligy 
národov stretli futbalové reprezentácie 
Česka a Slovenska. Pred zápasom zazneli 
hymny oboch a bolo to ako kedysi... Len 
s tým rozdielom, že samostatná slovenská 
hymna bola o jednu slohu dlhšia, než 
slovenská časť niekdajšej československej 

hymny. Zápas pred preplneným hľadiskom 
sa skončil výsledkom 2:1 pre Česko.

„Rivalita medzi Slovenskom a Českom je 
tu vždy, či už ide o futbalový alebo hokejový 
zápas. Myslím si však, že v minulosti bola 
táto rivalita o niečo väčšia,“ vyjadril sa pred 
zápasom slovenský stopér Milan Škriniar.

Zatiaľčo v prípade futbalu v Trnave 
išlo o súťažný zápas, v Poprade sa 21. 
októbra hokejoví veteráni Slovenska 

NA FOTOGRAFII ZO ZÁPASU LIGY 
NÁRODOV SLOVENSKO – ČESKO 
V TRNAVE SA STANISLAVA LOBOTKU 
SNAŽÍ ZASTAVIŤ TOMÁŠ SOUČEK .



OLYMPIC.SK JESEŇ / ZIMA   97

la zaspať. Bolo to skvele zorganizované,“ 
vyznala sa. Marika sa po dlhých desaťro
čiach znovu v Bratislave stretla s niekdaj
šími „parťáčkami“ spoza rieky Moravy, 
ktoré s ňou boli v strieborných družstvách 

SS  na OH 19 4 alebo 19 8, či v zlatom 
družstve na MS 19  a v bronzovom na 
MS 19 0. Bohumila ešátková imnáčo
vá, Jaroslava ínováSedláčková aj Jindra 
Košťálová prespali u nej a na druhý deň im 
ukázala Bratislavu, ktorú všetky navštívili 
po dlhých desaťročiach.

„Viacerí športovci akoby ani necítili, že 
sme sa pred 2  rokmi rozdelili. Navštívili 
sme spolu aj telocvičňu, v ktorej som vy
rastala a v ktorej sme kedysi súťažili na 
juniorských majstrovstvách SS . Bolo 
to úžasné, zaspomínali sme si na staré 
časy. S  Dadou Sedláčkovou sme už ako 

juniorky boli veľké priateľky, navštevovali 
sme sa cez prázdniny. Všetky baby sa tu 
cítili super a boli uveličené z Bratislavy, aj 
zo slávnosti,“ dodala NémethováKrajčí
rová.

NA MMM BEŽAL ČESKO-
SLOVENSKÝ OLYMPIJSKÝ TÍM
Fakt, že esi a Slováci majú k sebe aj bez
mála 2  rokov po rozdelení spoločného 
štátu stále veľmi blízko, demonštrovala aj 
štafeta eskoslovenského olympijského 
tímu na Medzinárodnom maratóne mieru 
(MMM) . októbra v Košiciach. tafetu na 
poctu 100. výročia vzniku S  postavili 
spoločne eský a  Slovenský olympijský 
výbor.

Olympionici z  oboch krajín štartovali 
so symbolickým číslom 1918 na hrudi 

a  v  špeciálnych bielomodročervených 
dresoch s  logami Slovenského olympij
ského tímu aj  eského olympijského tímu 
a so svojimi menami na chrbte, zhotove
nými výhradne na túto príležitosť.

Slovenskú časť štafety tvorili vicepre
zident SOV a predseda Slovenského atle
tického zväzu Peter Korčok a jeho švagor, 
olympijský víťaz 201  v chôdzi na 0 km 
Matej Tóth, českú zase dvojičky – olympij
ský víťaz 2012 v modernom päťboji David 
Svoboda a  tratlonista Tomáš Svoboda. 

tvorica olympionikov obsadila v  čase 
2: 9:22 h skvelé druhé miesto, keď ju 
zdolali len vytrvaleckí špecialisti z TJ Obal 
servis Košice.

„Tímová súťaž bola a je pre mňa vždy 
veľká motivácia. Vždy som na MMM štar
toval z pasie, nezáležalo mi na výkone, no 
predsa len, teraz to bolo iné. Myšlienka 
nášho štartu pri príležitosti storočnice je 
silná, mám radosť, že SOV a  OV vymys
leli spoločnú štafetu. esi a Slováci dlhé 
roky súťažili v spoločnej reprezentácii, te
raz sme sa po 2  rokoch symbolicky znova 
spojili. Som hrdý Slovák, ale som šťastný, 
že som mohol prvý raz v živote reprezen
tovať eskoslovensko,“ vravel ročný 
Matej Tóth, ktorý po absolvovaní svojho 
úseku pokračoval ďalej. Dobehol až do 
cieľa polmaratónu v  čase okolo 1:2 : 0 
h. Popri tom sa počas behu naživo delil so 
svojimi dojmami z trate s divákmi v pria
mom prenose na Dvojke TVS.

Možnosť byť členom spoločnej čes
koslovenskej štafety bola aj pre trojná
sobného chodeckého olympionika Petra 
Korčoka veľká česť. Mimochodom, pred 
rozdelením spoločného štátu bol členom 
československých mládežníckych cho
deckých výberov a v zbierke úspechov má 
aj bronz z  federálneho dorasteneckého 
šampionátu  I
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i Česka zišli na exhibičný zápas, ktorým 
si pripomenuli a symbolicky oslávili 
storočnicu spoločného štátu. Viacerí 
aktéri si z vlastnej hráčskej kariéry 
pamätali nielen československú ére, ale 
aj prestížne súboje po rozdelení. Medzi 
také patrili prehra Slovenska s Českom 
3:5 vo finále MS 2000, ale aj naša výhra 
4:2 v zápase o bronz na MS 2003.

„Najviac si spomínam práve na ten zápas 
o 3. miesto, ale aj na víťazné semifinále 
z MS 2012. Aj prehrané finále z Petrohradu 
si dobre pamätám, to však až tak nebolelo, 
keďže sme po ňom získali prvú slovenskú 
medailu. V hlavách sme si dnes spomenuli 
na dlhoročnú rivalitu s Čechmi, ale na ľade 
teraz rivalita nebola veľká,“ povedal pre TASR 
útočník Miroslav Šatan, ktorý osobne zažil 
všetky uvedené zápasy. „Bolo to zábavné 
pre ľudí, ale nebola to iba šou. Ukázalo 
sa, že obe strany chceli vyhrať, hoci to bol 
zápas priateľského charakteru,” vyjadril sa 
zase tréner slovenského výberu Ján Filc.

ŠTAFETA ČESKO-SLOVENSKÉHO OLYMPIJSKÉHO TÍMU NA MMM V KOŠICIACH – 
ZĽAVA DAVID SVOBODA, TOMÁŠ SVOBODA, MATEJ TÓTH A PETER KORČOK .

HOKEJOVÉ TÍMY SLOVENSKA A ČESKA 
V EXHIBIČNOM ZÁPASE K STOROČNICI 

ČESKOSLOVENSKA V POPRADE AKO 
KAPITÁNI VIEDLI MIROSLAV ŠATAN 

A BEDŘICH ŠČERBAN.
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STOROČNÝ FENOMÉN

KEĎ VZNIKOL 3. MÁJA 1919, DOSTAL NÁZOV

1. ČESKOSLOVENSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB BRATISLAVA

Mladší športoví fanúšikovia poznajú najslávnejšiu slovenskú klubovú značku Slovan 
Bratislava (používa sa od roku 1953) zrejme len v  spojitosti s  futbalom a  hokejom. 
V minulosti to však bol obrovský pojem v množstve športov. Už pod pôvodným názvom 
a  skratkou 1. ČsŠK Bratislava sa stal legendou a  postupne aj najväčším klubovým 
klenotom slovenského športu. Onedlho si pripomenieme jeho storočnicu.

NAJSLÁVNEJŠÍ KLUB TEXT: IGOR MACHAJDÍK, FOTO: ARCHÍV SOV – SOŠM, ARCHÍV SOV, TASR, JÁN SÚKUP

1. ČESKOSLOVENSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB BRATISLAVA

SLOVANSLOVAN
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Zlomový význam mal 
pre rozvoj športového 
hnutia na Slovensku 
vznik eskoslovenska 
v  roku 1918. portový 
vývoj na národnej báze 
dovtedy nemal šan-
cu. Prvé telovýchovné 
spolky a športové kluby 
na našom území boli 
maďarské a nemecké.

Keď bol . mája 1919 
založený 1. Českosloven-
ský športový klub Brati-
slava (1.ČsŠK), vzniklo 

niečo úplne nové, nepoznané. Pôvodne 
futbalový klub postupne a  pomerne 
rýchlo získaval na šírke i  sile. Futbal 
v 1.  s K síce bol vždy vysoko nad os
tatnými, ale „eškári“ zakladali postup
ne aj ďalšie športové odbory – atletický, 
plavecký, hádzanársky, zápasnícky, 
šermiarsky, onedlho aj hokejový, teni
sový, pingpongový. Dovtedy bol taký 
široký záber športov v  jednom klube 
nepredstaviteľný. Práve v  širokospek
trálnosti spočívala jedinečnosť a  sila 
rodiny belasých. 

FUTBALOVÉ ZAČIATKY SPOJENÉ 
NAJMÄ S PETRŽALKOU

esi Antonín Humhal, Karel Helmuth a  Ri-
chard Brunner – to boli hlavné posta
vy, ktoré si pri zakladaní futbalového 
klubu v  Bratislave dobre porozumeli. 

Bratislavský policajný veliteľ Brun
ner sa stal prvým predsedom 1. s K. 
Futbalisti začali najprv na Kuchajde, 
ale o  niekoľko týždňov po pripojení 
Petržalky k  Bratislave zakotvili vtedy 
červenobieli či bieli, a  neskôr belasí, 
na pozemku pre školskú mládež práve 
na pravom brehu Dunaja. Po prehrách 
prišli aj prvé víťazné zápasy, cenila sa 
najmä výhra proti dovtedajšiemu su-
verénovi PTE Bratislava. elé obdobie 
predmníchovskej S  boli derby zápa
sy medzi 1. s K a PTE (ale i  s Ligeti 
či s  ďalšími maďarskými i  židovskými 
klubmi s  uhorskou tradíciou) mimo
riadne sledované a populárne. 

Od roku 1921 sa už „eškári“ kon
frontovali aj so zahraničnými súpermi 
zvučných mien z  akúska, Maďarska, 
Talianska, vajčiarska či Anglicka 
doma i  za hranicami. Priekopnícke 
zostavy 1. s K tvorili takmer výlučne 
futbalisti českej národnosti, no po
stupne sa do nich prepracovávali slo-
venskí hráči. Pre túto zásadnú zmenu 
sa rozhodol hrajúci tréner Štefan Príboj.

SENZÁCIA PROTI NEWCASTLU 
A PRVÍ REPREZENTANTI ČSR
Futbalisti 1. s K Bratislava nemali 
v domácich pomeroch v období 1. S  
na Slovensku konkurenciu.  množstva 
skvelých úspechov sa vyníma zisk titu-
lu amatérskeho majstra S  v  rokoch 
192  a  19 0, aj postup do čs. ligovej 
súťaže v  roku 19 . Belasí v  nej hrali 
ako jediný slovenský účastník. Na ich 
zápasy chodili tisíce fanúšikov z celé
ho Slovenska. Skvelé mužstvo zaujalo 
aj zahraničie množstvom vynikajúco 
zvládnutých zápasov s poprednými eu
rópskymi tímami.

Najslávnejší zápas medzivojnovej his
tórie slovenského futbalu sa odohral 2 . 
mája 1929 na ihrisku 1. s K Bratislava. 
Domáci v ňom po neuveriteľnom výkone 
deklasovali štvornásobného majstra An
glicka Newcastle United výnimočným 
skóre 8:1. Po zápase bolo obecenstvo vo 
vytržení a  odnášalo svojich miláčikov 
z hracej plochy na pleciach.

Z

NAJSLÁVNEJŠÍ KLUB

ZNAČKA 1. ČSŠK SA OD ROKU 1919 SPÁJALA LEN S FUTBALOM, NESKÔR PRIBUDLI ĎALŠIE ŠPORTY.

PRVÝ PREDSEDA KLUBU RICHARD BRUNNER.
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Len o päť mesiacov neskôr pravý krí
delník klubu Pavol Šoral ako prvý Slovák 
v  histórii nastúpil vo futbalovej repre
zentácii S . V  Prahe na Letnej hral 
proti Juhoslávii. „Lanári“ boli po sláv
nom víťazstve 1. s K v  strehu a  sna
žili sa rozobrať hviezdy bratislavského 
klubu pre svoje farby, čo sa im onedlho 
v značnej miere aj podarilo. Hviezdneho 
Štefana Čambala, ktorý vynikal výbornou 
technikou, prehľadom a  dirigentský
mi schopnosťami, získala v  roku 19 0 
Slavia Praha.  jej dresu sa dostal aj do 
reprezentačného tímu na MS 19 4 v Ta
liansku. V ňom ako jediný Slovák prispel 
k  historickému striebru, keď odohral 
všetky štyri zápasy tímu S . V  repre
zentácii nastúpil spolu 21krát.

Futbalový tím 1. s K sa výkon
nosťou približoval k najlepším českým 
klubom, ale prechod na profesionálnu 
bázu musel odmietnuť. To bola téma 
iba pre bohaté pražské kluby. 

HOKEJ OD ROKU 1921, 
KANADSKÝ AŽ O ŠT YRI ROKY 
V roku 1921 bol založený hokejový odbor 
1. s K Bratislava. Bandy hokej (s lop

tičkou) rozbehol v klube špičkový český 
hokejista Antonín Máša Balík. Prvý zápas 
odohrali bratislavskí bandy hokejisti 
2 . januára 1922 v Petržalke proti kom
binovanému mužstvu Achillesu T ebíč, 
ktoré nečakane zdolali 9:4. Máša Balík 
dal šesť gólov a v bráne sa darilo druhej 
zakladateľskej osobnosti hokejového 
odboru klubu Ferdinandovi Marekovi.

V januári 192  zažili Bratislavčania 
premiéru kanadského hokeja, keď sa 
v zápase proti s K Trnava hrala prvá 
časť zápasu bandy a druhá časť „kana
da“. V decembri toho istého roka stihli 
„eškári“ zohrať vo dvore kina Atlon 
premiérovo aj celý zápas ako kanadský 
hokej, so Slaviou Brno prehrali 0: . 
V  začiatkoch sa však hokej v  1. s K 
boril so základnými existenčnými 
problémami, takže päť rokov domino
vali na Slovensku hráči Skiklubu Brati
slava. Ale neskôr sa „eškári“ znova stali 
ťahúňmi.

O umelom ľade a zimnom štadióne 
sa hovorilo nahlas už od roku 19 , 
ale zimný štadión v  Bratislave sa stal 
skutočnosťou až v  polovici decembra 
1940, teda až počas vojnovej Sloven
skej republiky.

POPULÁRNY TENIS, HÁDZANÚ 
HRALI AJ ŽENY
Populárny v  štruktúrach 1. s K Bra
tislava bol aj tenisový odbor. Krúžok 
bol založený ešte v roku 192 , ale iba 
v  rekreačnej podobe. V  Petržalke si 
„eškárski“ tenisti neskôr vybudovali 
šesť kurtov, po čase pribudli ďalšie dva. 

a odbor hrávali istý čas takí skvelí 
hráči ako Richard Nedbálek či populárny 
Anton Bulla, výborný útočník a  strelec 
z  futbalového tímu „eškárov“. V sprá
ve o  činnosti tenisového odboru za 
rok 19 2 sa uvádzalo, že „s  počtom 
1 2 členov a s 8 krásnymi tenisovými 
dvorcami“ (z  toho centrálny bol pre 
nedostatok fi nancií nedostavaný) je 
jeden z najväčších a „snáď najčulejší“ 
na Slovensku.

eskí stredoškolskí učitelia boli 
hlavnými šíriteľmi českej hádzanej na 
Slovensku. V  1. s K už od augusta 
1919. Hádzanárky 1. s K hrávali svo
je zápasy v rámci predzápasov futba
listov. aujali zaujímavým športovým 
oblečením i  snahou, aj keď s  vyspe
lými českými súperkami prehrávali. 
Treba však povedať, že táto hra sa na 
Slovensku neuchytila podľa českých 
predstáv.

DÁVNA ATLETICKÁ TRADÍCIA 
A PRVÝ OLYMPIONIK KUCSERA
Do histórie sa v  najvýznamnejšom 
slovenskom športovom klube zapísa-
la aj atletika. S  jej začiatkami spájame 
mená ako Máša Balík, Younger, Jandera, 
Rotkovský, či predseda klubu Gejza Re-
hák, ktorý sa v  roku 19 9 stal prvým 
predsedom prvého Slovenského olym-
pijského výboru.

Nezabudnuteľnú atmosféru zažili 
24. apríla 1921 účastníci I. ročníka 
cestného behu Devín – Bratislava. Trať 
lemovalo 1  000 divákov a  úspech 
podujatia bol obrovský. 1. s K uspo
riadal v  rokoch 19 2 až 19  päť 
ročníkov Štefánikovho maratónu z Brati
slavy do eklísu (dnešné Bernolákovo) 
a späť s cieľom na svojom petržalskom 
štadióne, organizoval aj preteky stre
doškolskej mládeže a  mnohé ďalšie 
podujatia. Atlét Mikuláš Kucsera sa na 
OH 1924 v Paríži stal prvým olympio
nikom z radov klubu.

AJ MNOHO ĎALŠÍCH ŠPORTOV
Stolný tenis fungoval v klube od novem
bra 19 1. Odbor organizoval výborne 
hodnotené podujatia, medzi ktorými 
v roku 19  vynikli majstrovstvá S , 
veľkolepý turnaj o Primát mesta Brati
slavy a  . februára prvý medzinárodný 
zápas výberu Slovenska proti Anglicku 
(2: ). innosť odborov v ďalších špor
toch bola do začiatku II. svetovej vojny 
skromná. Platilo to pre tzv. ťažkú atleti-
ku (pod ňu v tom čase patrilo zápasenie 
a vzpieranie), šerm, box, lyžovanie, cyklis-
tiku a napriek organizovaniu viacerých 
podujatí aj pre plávanie a  vodné pólo. 
V  roku 19 4 zlúčením 1. s K a  K 
Slávie Bratislava vznikol Slovenský 
plavecký klub.

Dobové dokumenty prezrádzajú, že 
v 20. a  0. rokoch 20. storočia v odbo
roch 1. s K Bratislava prevládali mi
zerné fi nančné podmienky. V klubovej 
zápisnici z roku 19  sa napríklad uvá
dza: „Footballovému odboru prajeme 
dostať sa do prvej ligy, pretože ak sa 
to podarí, oživne opäť celý klub, vy
rovnajú sa dlhy a budú môcť byť väčšie 
dotácie.“

POČAS VOJNY AKO ŠK BRATISLAVA 
S NOVÝMI ŠPORTOVISKAMI
Odchod viacerých českých činovníkov 
a  športovcov po vzniku Slovenského 
štátu bol citeľnou stratou, no klub pod 
novým názvom ŠK Bratislava zaujal na 
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NAJSLÁVNEJŠÍ KLUB

V JANUÁRI 
1925 ZAŽILI 
BRATISLAVČANIA 
PREMIÉRU 
KANADSKÉHO 
HOKEJA, KEĎ SA 
V ZÁPASE PROTI 
ČSŠK TRNAVA 
HRALA PRVÁ ČASŤ 
ZÁPASU BANDY 
A DRUHÁ ČASŤ 
„KANADA“.
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Slovensku vedúce postavenie. Belasí 
futbalisti dominovali ziskom titulov 
v štyroch ročníkoch z piatich. V repre
zentácii Slovenska počas II. svetovej 
vojny mali prevahu hráči K.

Domáce zápasy hrali „belasí“ na 
novučičkom štadióne na Tehelnom poli, 
ktoré bolo potrebné vybudovať po ob
sadení Petržalky Hitlerovským Nemec
kom. tadión s  hľadiskom pre 20 000 
divákov aj s tribúnami a atletickou drá
hou bol súčasťou jedinečného športo
vého areálu. Patrili doň aj aj tréningová 
plocha, tri volejbalové ihriská, jedno 
basketbalové, tenisové kurty, plavecký 
bazén so skokanskou vežou, všetko aj 
s  príslušenstvom. Futbalisti svoj nový 
štadión otvorili 2 . septembra 1942, 
hoci prvý medzinárodný zápas na ňom 
odohrali už koncom októbra 1940.

Krásny darček v podobe prvej ume
lej ľadovej plochy na Slovensku dostali 
14. decembra 1940 aj hokejisti. Nasle
dujúcich päť sezón si vybojovali tituly 
majstrov Slovenska iba bratislavské 
kluby, dvakrát aj K (1941, 1942).

Po zelenom trávniku nového štadió
na sa preháňali od roku 1942 aj „eškár
ski“ handbalisti (hádzanári), účastníci 
turnajov i  dlhodobej majstrovskej sú
ťaže. Do tábora belasých v apríli 1940 
prešli úspešní basketbalisti YM A, kon
krétne skupiny Winnetou s osobnosťa

mi ako Gustáv Herrmann, Ján Osuský, Pavel 
Handzo či Miloš Bobocký.

Úspešní boli aj volejbalisti K, ktorí 
získali majstrovský titul hneď v prvých 
ofi ciálnych majstrovstvách Slovenska 
1940. Potom si vybojovali ešte ďalšie 
tri. Darilo sa aj tenistom, ktorí v  roku 
194  vlastnili na Tehelnom poli až 11 
dvorcov. Najväčšou hviezdou bol Fillo. 
Výrazné úspechy zaznamenali stolní 
tenisti s  viacerými titulmi domácich 
šampiónov a skvelými medzinárodný
mi úspechmi. Svoju kariéru v  K začí
nal legendárny František Tokár, za klub 

hral aj ďalší neskorší majster sveta Max 
Marinko.

Po odovzdaní atletickej dráhy na 
novom štadióne prišli aj úspechy 
atlétov K Bratislava pod vedením ná
čelníka Rudolfa Holzera. Od roku 19 9 
vyvíjal činnosť krasokorčuliarsky od-
bor, ale až otvorenie umelej ľadovej 
plochy prinieslo kvalitatívnu zmenu. 

akladateľskou osobnosťou športu, 
ktorý mimoriadne preslávil neskorší 
Slovan, sa stal Jozef Šturm. Medzi malé, 
ale činorodé odbory K patrili plavecký, 
ťažkoatletický a šermiarsky. 

NAJSLÁVNEJŠÍ KLUB

V POMYSELNOM HIERARCHICKOM REBRÍČKU PO 
OSLOBODENÍ BOL VRCHOLNÝM REPREZENTANTOM 
SLOVENSKÉHO ŠPORTU SLOVAN BRATISLAVA. V ŠÍRKE 
ZÁBERU, ČO SA POČTU ŠPORTOVÝCH ODVETVÍ TÝKA, 
BOL NA ŠPICI. PODĽA ŠTATISTICKÝCH ÚDAJOV MAL 
KLUB NAPRÍKLAD V ROKU 1965 TAKMER 6500 ČLENOV 
PÔSOBIACICH V 17 ODBOROCH.

V ŠK ZAČÍNAL STOLNOTENISOVÚ KARIÉRU 
NESKORŠÍ VIACNÁSOBNÝ MAJSTER SVETA 
FRANTIŠEK TOKÁR.

NAJSLÁVNEJŠÍ SLOVENSKÝ KLUB ORGANIZOVAL UŽ OD ROK 1921 BEH DEVÍN – 
BRATISLAVA. AKO ŠTARTÉR V POPREDÍ LEGENDÁRNY RUDOLF HOLZER.
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NAJSLÁVNEJŠÍ KLUB

ZA ŠK HRAL AJ NAJSLÁVNEJŠÍ FUTBALISTA 
SLOVENSKÉHO PÔVODU LADISLAV KUBALA. 
NA SNÍMKE V POPREDÍ PRED ZÁPASOM 
S CDKA MOSKVA V ROKU 1947.

KEĎ HRAL SLOVAN 
NA TEHELNOM POLI, 
TRIBÚNY BÝVALI ZVÄČŠA 
PREPLNENÉ.

PORTRÉTY 
ČLENOV TÍMU 

SOKOLA NV 
BRATISLAVA, 

KTORÝ V ROKU 
1949 ZÍSKAL PRVÝ 

TITUL MAJSTRA 
ČSR.

ZA ŠK HRAL AJ NAJSLÁVNEJŠÍ FUTBALISTA 
SLOVENSKÉHO PÔVODU LADISLAV KUBALA. 
NA SNÍMKE V POPREDÍ PRED ZÁPASOM 
S CDKA MOSKVA V ROKU 1947.

PREPLNENÉ.

POVOJNOVÁ SÉRIA TROCH 
TITULOV FUTBALISTOV
Vojnové zlo poznamenalo aj športový ži
vot, ale jeho aktéri i priaznivci sa po roku 
194  znova tešili z bojov na športoviskách 
v celom eskoslovensku, pričom Bratisla
va zohrávala stále dôležitejšiu úlohu.

 počiatočných zápasov belasých fut-
balistov treba vyzdvihnúť návštevu víťaza 
Anglického pohára Derby ounty v Bra
tislave v máji 194  a víťazstvo „eškárov“ 

:1. Pred 2 tisíc fanúšikmi v dresoch K 
Bratislava žiarila táto zostava: Reimann 
– Venglár, Chodák – Jozef Karel, Vičan, Žáček 
(Gašpar) – Arpáš, Baláži, Tegelho° , Luknár, Ko-
rostelev. Pamätné boli aj ďalšie víťazstvá 
nad Ferencvárosom Budapešť i  maj
strom Sovietskeho zväzu DKA Moskva 
v roku 194 , ale najmä nezabudnuteľný 
zájazd mužstva do Mexika v  roku 1948 
pod vedením trénera Ferdinanda Daučíka 
s  bilanciou  víťazstiev, 2 remízy a  1 
prehra. (Mimochodom, niekdajší čs. re
prezentant Daučík po emigrácii dosiahol 
mimoriadne trénerské úspechy v tíme F  
Barcelona, v ktorom viedol svojho švagra 
a v rokoch 194   48 hráča K, legendár

neho Ladislava Kubalu – najlepšieho hráča 
klubu F  Barcelona v 20. storočí). 

Potom prišlo nevídané obdobie: 
v roku 1949 prelomil klub pod názvom 
Sokol NV Bratislava hegemóniu pražských 
veľkoklubov Slavie a  Sparty a  domi
nantným spôsobom získal prvý titul 
majstra S . V  2  zápasoch dosiahol 
impozantné skóre 9 : . O sile vtedajšej 
generácie napovedá fakt, že belasí titul 
obhájili aj v  rokoch 19 0 a  19 1, keď 
viacerí „eškári“ obliekali aj reprezentač
ný dres. Výnimočný tréner Leopold „Jim“ 
Šťastný, ktorý vizionársky predbehol 

dobu, dokázal poskladať skvelé druž
stvo. Pod jeho vedením rástli aj mnohé 
neskoršie veľké trénerské osobnosti 
slovenského i  medzinárodného futbalu 
– Vičan, A. Malatinský, Vengloš, Hložek, Jačian-
sky a ďalší. Po viacerých reorganizáciách 
byrokratického charakteru v čs. futbale 
klub v  roku 19  po štvorročnej pre
stávke získal znovu titul – už s názvom 
Slovan ÚNV Bratislava. O obrovskej popula
rite futbalu v podaní belasých vypovedá 
aj vtedajší víťazný zápas s F  Botafogo 

io de Janeiro na Tehelnom poli pred 
0tisícovou návštevou.
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POPLUHÁR, SCHROJF 
A ĎALŠÍ MEDAILISTI
Hráči Slovana dvadsať rokov zohrávali 
dôležitú úlohu pri najväčších úspe-
choch čs. futbalu na reprezentačnej 
úrovni. Na strieborných MS 19 2 v  ile 
v drese s  levom na prsiach žiarili naj-
lepší brankár šampionátu Viliam Schrojf 
i neskorší slovenský Futbalista storočia 
stopér Ján Popluhár (zahral si aj v tímoch 
Sveta a Európy). V tíme bol aj útočník 
Pavol Molnár. Všetci traja sa podieľali aj 
na zisku bronzu na premiérových ME 
19 0 vo Francúzsku. Na strieborných 
OH 19 4 v Tokiu hrali zo Slovana Anton 
Urban (kapitán tímu) a Ľudovít Cvetler. 

V kádri majstrov Európy 19  v Juho-
slávii figurovali tréner Jozef Vengloš, hráči 
Anton Ondruš (kapitán), Ján Pivarník, Koloman 
Gögh, Jozef Čapkovič, Marián Masný, Ján Švehlík 

a  Alexander Vencel. enným (a  nedocene-
ným) úspechom je aj bronz z  ME 1980 
v Taliansku, o ktorý sa zaslúžili aj Ondruš, 
Gögh, Masný a hlavný tréner Vengloš. Ten sa 
predtým podieľal na dvoch majstrovských 
tituloch Slovana, aj na víťazstve tímu SS  
na ME do 2  rokov v  roku 19 2. Neskôr 
viedol viaceré popredné kluby v zahraničí.

SLÁVNE VÍŤAZSTVO 
SLOVANA V PVP 1969
Hoci na ďalší futbalový majstrovský ti-
tul po roku 19  čakal Slovan dlhých 1  
rokov, stále patril medzi ozdoby ligy. Ako 
prvé slovenské mužstvo vybojoval v roku 
19 2 eskoslovenský pohár. A v roku 19 9 
dosiahol naozaj historický úspech, najväč-
ší v histórii klubového futbalu v  eskoslo-
vensku - triumf v Pohári víťazov pohárov, čo bola 
vtedy európska klubová súťaž číslo dva.

Na ceste do finále belasí postupne 
vyradili juhoslovanský FK Bor, por-
tugalské F  Porto, taliansky A  Turín 
a škótsky Dunfermline F . Vo finále na 
bazilejskom štadióne Sv. Jakuba proti 
slávnej Barcelone nastúpili pod tak-
tovkou Michala Vičana títo hráči: Vencel 
– Fillo, Hrivnák, Horváth, J. Zlocha - Cvetler, 
Jozef Čapkovič, Hrdlička – L. Móder (Bizoň), 
Jokl, Ján Čapkovič. Slovan vyhral gólmi 

NAJSLÁVNEJŠÍ KLUB

SLOVENSKÝ FUTBALISTA STOROČIA JÁN POPLUHÁR S TROFEJOU NAJLEPŠIEHO 
FUTBALISTU ČSSR 1965.

FUTBALISTI SLOVANA PRI BAZILEJSKEJ OSLAVE TRIUMFU V POHÁRI VÍŤAZOV POHÁROV 1969, ČO BOL HISTORICKY NAJVÄČŠÍ ÚSPECH BELASÉHO KLUBU.

NAJLEPŠÍ BRANKÁR FUTBALOVÝCH MS 
1962 VILIAM SCHROJF MEDZI ŽRĎAMI 
NERAZ „ČAROVAL“.
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Cvetlera, Hrivnáka a  Jána Čapkoviča :2. 
strednými postavami víťazného tímu 

boli kapitán Alexander Horváth a brilant
ný technik Karol Jokl. Slovan získal eu-
rópsku trofej ako vôbec prvý futbalový 
klub z Východnej Európy  

O  rok neskôr si vybojoval Slovan aj 
majstrovský titul, čo zopakoval aj v  ro
koch 19 4 a 19 . V 80. rokoch prišli pre 
belasých aj krušnejšie časy spojené do
konca s vypadnutím z najvyššej domácej 
súťaže, ale aj s návratom medzi čs. elitu 
po troch rokoch, postupným obratom 
a ziskom posledného federálneho titulu 
majstra republiky v roku 1992 – po 1  ro
koch. Ako tréner vtedy tím viedol Dušan 
Galis. Peter Dubovský sa s 2  gólmi najlep
ším ligovým kanonierom.

KORUNNÝ PRINC LIGY S GOLONKOM, 
DZURILLOM I NEDOMANSKÝM
Ľadový hokej v  podaní bratislavského 

K hneď po oslobodení predstavoval 
typický príklad premeny pôvodne ma
lého športu na veľký. Prvý domáci zá
pas v celoštátnej lige vôbec hral K 1 . 
januára 194  proti LT  Praha. V obrane 
belasých hral aj už 42ročný legendár
ny niekdajší český kanonier Josef Male-
ček. Prvými slovanistami, ktorí obliekli 
reprezentačný dres S , boli v  roku 
194  Reitmayer a Reimann.

V  sezóne 1948 49 tím K skončil 
v  celoštátnej súťaži už na druhom 
mieste. Hoci v  sezóne 19 4 už ako 
slovanisti belasí z  ligy vypadli, najmä 

zásluhou vlastných odchovancov sa 
neskôr na dlhé roky etablovali v  ab
solútnej špičke. V  0. rokoch Slovanu 
prischol prívlastok „korunný princ 
ligy“. V  sezónach 19 9 0, 19 0 1, 
19 1 2, 19 4, 19 4 , 19 9 19 0 
a  19 1 2 obsadil druhé miesto, 
k tomu štyrikrát skončil tretí. Najbliž
šie k zisku titulu bol v sezóne 19 0 1, 
keď mu v  poslednom zápase doma 
proti Sparte Praha stačila remíza, ale 
prehral 1:2... Legendárny tréner La-
dislav Horský sa historického titulu so 
Slovanom dočkal až o 18 rokov neskôr. 
Medzinárodne ešte známejší Ján Starší 
(niekdajší hviezdny útočník belasých) 
sa z majstrovského titulu v lige tešil až 
v NS , ale zase je trénersky podpísaný 
pod titulmi majstrov sveta tímu SS  
v rokoch 19  a 19 , aj pod striebrom 
zo OH 19  v Innsbrucku.

Hľadisko starého bratislavského 
„zimáku“ bývalo veľa sezón perma
nentne vypredané. Esá ako Jendek, Fako, 
Starší, Černický, Golonka, Dzurilla, F. Gregor, 
Mrukvia, Čapla, Ujváry, Nedomanský, Ku-
žela, Tajcnár, Dučaj, Walter, Haas, Sakáč 
a ďalší poznali azda všetci. Predovšet
kým búrlivák Jozef Golonka, ktorý bol aj 
kapitánom tímu SS , ďalší ostrostre
lec Václav Nedomanský (pochádzajúci 
z  Moravy) a  brankár Vladimír Dzurilla 
sa počas pôsobenia v Slovane stali su
perhviezdami svetového hokeja. Všetci 
traja mali v zbierke olympijské medaily 
(zo slovanistov okrem nich aj František 

NAJSLÁVNEJŠÍ KLUB

LEGENDÁRNY HOKEJISTA SLOVANA JOZEF 
GOLONKA BOL V TÍME ČSSR AJ KAPITÁNOM.

SLOVENSKÝ HOKEJISTA STOROČIA, 
TROJNÁSOBNÝ OLYMPIJSKÝ MEDAILISTA 
I MAJSTER SVETA VLADIMÍR DZURILLA V 
SLOVANE PREŽIL VEĽKÚ VÄČŠINU KARIÉRY.

NA HOKEJOVÉHO KANONIERA Z HODONÍNA 
VÁCLAVA NEDOMANSKÉHO NA STAROM 
ZIMNOM ŠTADIÓNE DAVY KRIČALI „VENCO, 
BANÁN!

SLOVAN BOL FENOMÉN 
UŽ SVOJÍM VZNIKOM

ŠK Slovan Bratislava bol v ére 
Československa v rokoch 1919 – 
1992 dôstojným reprezentantom 
slovenského športu. 
V najpopulárnejších kolektívnych 
športoch, futbale a ľadovom hokeji, 
patril medzi protagonistov, ale 
ani v mnohých ďalších športoch 
nezaostával. Mnohé úspechy 
belasých v zahraničí dvíhali kredit 
celého nášho športu. Slovan sa stal 
fenoménom už svojím vznikom 
a realizáciou myšlienky založenia 
prvého slovenského športového 
klubu v Československu.

SLOVAN BOL FENOMÉN 

januára 194  proti LT  Praha. V obrane 
belasých hral aj už 42ročný legendár
ny niekdajší český kanonier Josef Male-
ček. Prvými slovanistami, ktorí obliekli 
reprezentačný dres S , boli v  roku 
194  Reitmayer a Reimann.

žela, Tajcnár, Dučaj, Walter, Haas, Sakáč
a ďalší poznali azda všetci. Predovšet
kým búrlivák Jozef Golonka, ktorý bol aj 
kapitánom tímu SS , ďalší ostrostre
lec Václav Nedomanský (pochádzajúci 
z  Moravy) a  brankár Vladimír Dzurilla 
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Gregor a  Rudolf Tajcnár). Nedomanský, 
Dzurilla, Tajcnár, Milan Kužela a Július Haas 
sa zase stali majstrami sveta. Meno 
slovenského Hokejistu storočia Vlada 
Dzurillu dnes nesie zimný štadión v bra-
tislavskom užinove. 

TRIO BRATOV ŠŤASTNÝCH 
DOSTALO SLOVAN NA TRÓN
Historického titulu majstra SS  – 
prvého pre Slovensko – sa hokejisti 
Slovana Bratislava dočkali v  sezóne 
19 8 19 9. o 44 zápasov vyhrali 2 , 
remizovali  a prehrali 11, pri celkovom 
skóre 21 :129. Titul si pod trénerským 
vedením Ladislava Horského vybojovala 
táto zostava: Sakáč, Norovský – Černý, 
Urban, Bukovinský, Kužela, Roháčik, Ujváry 
– M. Šťastný, P. Šťastný, A. Šťastný, Bezák, 
Miklošovič, Mrukvia, Pašek, Rusnák, Jaško, 
Hejčík, Krajčovič, Žiška.

Neuveriteľnú sezónu malo hlavne 
legendárne útočné trio zložené z bra-
tov Mariána, Petra a  Antona Šťastných. 
Táto trojica utvorila na krátky čas (do 
emigrácie Petra a Antona v roku 1980 

a Mariána o  rok neskôr) i v  reprezen-
tačnom drese jednu z  najúdernejších 
formácií vo svetovom hokeji, čo platilo 
aj o ich neskoršom spoločnom účinko-
vaní v  klube NHL uebec Nordi ues. 
Marián a  Peter sa podieľali na zisku 
titulov majstrov sveta v  rokoch 19  
a 19 , s najmladším Antonom získali 
potom ešte dve striebra. 

V 80. rokoch minulého storočia to vý-
sledkovo už nebolo také slávne. Dvakrát 
sa Slovan z  najvyššej súťaže aj porúčal 
(v rokoch 1981 a 1989), ale vrátil sa späť 
vždy v najskoršom možnom termíne. A to 
potešilo dokonca aj jeho súperov v celom 

eskoslovensku, pretože Slovan jedno-
ducho vždy „ťahal“ a  zap ňal štadióny. 
Fanúšikovia obdivovali ďalšie belasé 
hviezdy, najmä olympijských medailistov 
a majstrov sveta Dáriusa Rusnáka a Dušana 
Pašeka (obaja majstri sveta 198  i  strie-
borní zo OH 1984 v Sarajeve).

ÚŽASNÉ KRASOKORČULIARSKE 
TRIO DIVÍN, NEPELA, SABOVČÍK
Výnimočné úspechy dosiahli krasokor-
čuliari v  belasom. Legendárny riaditeľ 
starého „zimáku“ Michal Polóni zabezpečil 
po oslobodení priestor takým krasokor-
čuliarskym majstrom ako Skákala, Landl, 
Mauer, Grožajová, Golonková a ďalší. V klube 

KRASOKORČULIARSKY STRIEBORNÝ 
OLYMPIONIK A DVOJNÁSOBNÝ MAJSTER 

EURÓPY KAROL DIVÍN.

LEGENDÁRNE HOKEJOVÉ TRIO BRATOV (ZĽAVA) MARIÁNA, PETRA A ANTONA ŠŤASTNÝCH „PRESTRIEĽALO“ SLOVAN K HISTORICKÉMU 
LIGOVÉMU TITULU V ROKU 1979.
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trénersky výborne pracovali bývalí pre-
tekári. Majstrovstvá Európy 19 8 na už 
krytom bratislavskom zimnom štadióne 
sa niesli v  znamení zlata pre slovanis
tov Karola Divína i českú športovú dvojicu 
Suchánková – Doležal. Titul majstra Euró
py zverenec Ivana Mauera Divín obhájil aj 
o  rok v  Davose, pričom na OH 19 0 
v S uaw Valley získal striebro. Multime
dailista z vrcholných súťaží bol na OH 
19  v  ortine d Ampezzo piaty a  na 

OH 19 4 v Innsbrucku štvrtý. 

V Slovane mal fantastického nástupcu 
– Ondreja Nepelu, zverenca trénerky Hildy 
Múdrej. Ten si na ME 19  v Bratislave ako 
1 ročný vybojoval svoju prvú veľkú me
dailu – bronzovú. Výkonnostne potom 
stále rástol, až sa stal krasokorčuliarskym 
kráľom. Ako vôbec prvý športovec zo 
Slovenska sa v  individuálnej disciplíne 
stal trojnásobným majstrom sveta (v sé
rii 19 1 – ) a päťnásobným majstrom 
Európy (v sérii 19 9 – 19 ). A ako vôbec 
prvý Slovák získal zlatú medailu na OH 

AKO SA MENILI 
NÁZVY KLUBU

Športovci v belasých farbách 
účinkovali počas československej 
éry pod viacerými názvami. 
Tie sa menili takto:

1919 – 1939 1. ČsŠK Bratislava
1939 – 1948 ŠK Bratislava
1948 – 1953 Sokol NV Bratislava
1953 – 1961  ÚNV Slovan Bratislava
1961 – 1990  TJ Slovan CHZJD 

Bratislava
1990 – 1992  Slovan Bratislava

Poznámka: Je zaujímavé, že 
klubové logo vždy bolo a aj dnes 
je päťcípe. V súčasnosti používaná 
značka Slovan Bratislava sa 
však už neviaže k multišportovej 
organizácii ako v minulosti. 
Napríklad vo futbale je ŠK Slovan, 
v hokeji HC Slovan – ide už 
o súkromné kluby. V tomto texte 
sme sa preto venovali fenoménu 
Slovana v rokoch 1919 – 1992.

NÁZVY KLUBU

SLOVENSKÝ ŠPORTOVEC STOROČIA, KRASOKORČULIARSKY OLYMPIJSKÝ VÍŤAZ, 
TROJNÁSOBNÝ SVETOVÝ A PÄŤNÁSOBNÝ EURÓPSKY ŠAMPIÓN ONDREJ NEPELA SA NA MS 
1973 V BRATISLAVE TRIUMFOM LÚČIL S VEĽKOLEPOU KARIÉROU. JEHO MENA DNES NESIE 
ZIMNÝ ŠTADIÓN SLOVANA.

LOGO NAJSLÁVNEJŠIEHO 
SLOVENSKÉHO KLUBU 
V RÔZNYCH OBDOBIACH.

1948 – 1953 Sokol NV Bratislava
1953 – 1961  ÚNV Slovan Bratislava
1961 – 1990  TJ Slovan CHZJD 

Bratislava
1990 – 1992  Slovan Bratislava
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– v Sappore 19 2. O rok neskôr sa s ama
térskou kariérou rozlúčil na MS v Brati
slave zlatou medailou. iaľ, fenomenálny 
Nepela sa veľmi skoro odobral na druhý 
svet, len ako 8ročný vo februári 1989. 
Jeho meno dnes nesie štadión, na ktorom 
vyrastal. 

Medailovú bilanciu krasokorčuliarov 
na vrcholných súťažiach vylepšila aj 
Liana Drahová, ktorá na ME 19 4 v  áhrebe 
získala bronz. Tretí mimoriadne úspešný 
krasokorčuliar Slovana bol Jozef Sabov-
čík, dvojnásobný majster Európy (198  
a  198 ) a bronzový na OH 1984 v Sa
rajeve. Na ME 198  skočil zverenec ako 
prvý na svete v súťaži štvoritý skok. Jeho 
trénerka Agnesa Búřilová pod dievčenským 
menom Wlachovská súťažila spolu s Barto-
siewiczom v  súťaži športových dvojíc na 

OH 19 4 v Innsbrucku.

V BASKETBALE DVAJA 
MAJSTRI EURÓPY ZO ŠK
„Bratislava prekvapila Prahu“, znel je
den z titulkov českej tlače po víťazstve 
basketbalistov K Bratislava nad českým 

majstrom Uncas Praha v  pražskej Lu
cerne v novembri 194 . Herrmann, Černý, 
Mihal, Bobocký, Rolný, Uberal, Filan a ďalší 
hráči z bývalého Winnetoua hrali ako 
z  partesu. Na Slovensku sa niekoľko 
rokov „naťahovali“ o basketbalový pri
mát muži K a V  Bratislava. Fantastic
ké zlato z ME 194  v  eneve vybojovali 
pre S  aj dvaja bratislavskí „eškári“ 
– Gustáv Herrman a Miloš Bobocký. Gustáv 
Herrmann, ktorý v  slovenskej ankete 
Basketbalista storočia skončil tretí, 
hral za K Bratislava v  rokoch 1940 – 
19 2. Vďaka mimoriadnym trénerským 
úspechom ho zvolili za najlepšieho 
slovenského trénera 20. storočia. 

V roku 19 1 došlo po dohode k pre
chodu všetkých mužských a chlapčen
ských zložiek Slovana do susedného 
Interu. Situáciu „vyvážil“ nástup bas
ketbalistiek Sokola NV, ktoré dokázali 
v roku 19  poraziť v boji o ligové body 
aj majsterky z  pražskej Sparty, či pod 
vedením trénera Kurta Uberala vyhrať 1. 
ročník turnaja SNP pred mnohonásob
ným majstrom S  Orbisom Praha.

Slovanistky patrili do špičky I. ligy. 
Sedemkrát skončili celkove tretie 
a  v  sezóne 19 8 9 dokonca druhé, 
iba o skóre za Spartou Praha. V sezóne 
19 8 sa prebojovali do fi nále on
chettiovej pohára a  vyhrali s. pohár. 
Medzi najlepšie klubové hráčky v  0. 
rokoch patrili Petrovičová, Staršia-Ha-
luzická, Uberalová-Príkazská, Bártová, 
Veselá-Boďová, potom zase Miklošovi-
čová-Štrbáková, Králiková, Ki° uszová, Pir-
šelová, Kašová, Rajniaková či Renertová. 
Viaceré z nich sa prebojovali aj do re
prezentácie SS . Na medzinárodnej 
scéne sa z nich najvýraznejšie presadili 
Eva Petrovičová (najlepšia basketbalist
ka SS  19 2, strieborná z  MS 19 1 
a  dvakrát bronzová na ME) a  Božena 
Miklošovičová-Štrbáková (hráčka Slovana 
v rokoch 19 1 – 1981) – členka 4. druž
stva SS  na OH 19 , strieborného na 
ME 19 4 a  19  a  bronzového na ME 
19 2.

HVIEZDY MEČÍŘ A TKÁČ,
V SLOVANE BOL AJ SCHMIDT
Keď sa pozrieme na ďalšie športové od
diely Slovana, popredné miesto patrí 
tenisovému, ktorý po oslobodení dlhý 
čas na Slovensku dominoval. Trikrát 
bol druhý aj v  celoštátnej súťaži. Od 
roku 19 9 tenisti mali otvorený cen
trálny dvorec s  hľadiskom pre 4000 
divákov. O  výchovu mlade sa staral 
skvelý pedagóg Ján Pramník. Spomedzi 

NAJSLÁVNEJŠÍ KLUB

K TITULU BASKETBALOVÝCH MAJSTROV EURÓPY PRISPELA AJ ŠTVORICA ZO SLOVENSKA 
(ZĽAVA) HERRMANN, BOBOCKÝ, HLUCHÝ A KŘEPELA. GUSTÁV HERRMANN A MILOŠ 
BOBOCKÝ BOLI „EŠKÁRI“

„BRATISLAVA 
PREKVAPILA 
PRAHU“, ZNEL JEDEN 
Z TITULKOV ČESKEJ 
TLAČE PO VÍŤAZSTVE 
BASKETBALISTOV 
ŠK BRATISLAVA NAD 
ČESKÝM MAJSTROM 
UNCAS PRAHA 
V PRAŽSKEJ LUCERNE 
V NOVEMBRI 1945. 

získala bronz. Tretí mimoriadne úspešný 
krasokorčuliar Slovana bol 
čík, dvojnásobný majster Európy (198  
a  198 ) a bronzový na OH 1984 v Sa
rajeve. Na ME 198  skočil zverenec ako 
prvý na svete v súťaži štvoritý skok. Jeho 
trénerka Agnesa Búřilová

BASKETBALISTOV 
ŠK BRATISLAVA NAD 
ČESKÝM MAJSTROM 

na vrcholných súťažiach vylepšila aj 
ktorá na ME 19 4 v  áhrebe 

získala bronz. Tretí mimoriadne úspešný 
krasokorčuliar Slovana bol 

dvojnásobný majster Európy (198  
a  198 ) a bronzový na OH 1984 v Sa
rajeve. Na ME 198  skočil zverenec ako 
prvý na svete v súťaži štvoritý skok. Jeho 

Agnesa Búřilová pod dievčenským 
Wlachovská súťažila spolu s 
 v  súťaži športových dvojíc na 

OH 19 4 v Innsbrucku.
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hráčov z  minulosti hodno spomenúť 
mená ako Meruňka, Šafárik, Tajcnár, Mac-
ko, Kurhajec, Karlík, Vajda, Stankovič, Zru-
báková a predovšetkým Miloš Mečíř.

Miloš Mečíř, ktorého od 1  rokov 
v Slovane viedol Karol Šafárik, sa v Sou
le 1988 stal olympijským víťazom 
v  dvojhre pri návrate tenisu pod päť 
kruhov po 4 rokoch, navyše vo štvor
hre získal spolu s  echom Šrejberom 
bronz. Bol svetovou štvorkou v  dvoj
hre i vo štvorhre. Dvakrát si zahral vo 
fi nále grandslamových turnajov proti 
Ivanovi Lendlovi (US Open 198  a Aus
tralian Open 1989), s Helenou Sukovou 
vyhral I. ročník Hopmanovho pohára 
1989. V  ére samostatného Slovenska 
2  rokov viedol náš daviscupový tím. 

  viacerých niekdajších výborných 
hráčov vyrástli poprední tréneri. 
Medzi nimi vyniká Marián Vajda, kto-
rý k  najväčším svetovým úspechom 
v  poslednom desaťročí priviedol Srba 
Novaka Djokoviča.

Mečí  nie je popri Nepelovi jediný 
olympijský víťaz, spätý so Slovanom 
Bratislava. Pod krídlami belasých bol 
určitý čas aj veslár Pavel Schmidt, ktorý 
získal v  dvojskife spoločne s  Václavom 
Kozákom zlatú medailu na OH 19 0 
v  íme, ako aj olympionici Albert Kraj-
mer a  František Reich. Na cyklistickom 
ovále v  Bratislave vyrastala neskoršia 
superhviezda šprintu, olympijský víťaz 
Anton Tkáč, ktorého v Slovane trénersky 
viedli Igor Stiassny, Jozef Kliestinec a na
pokon Albert Gábor. Ako slovanista (od 
roku 19 ) na MS 19 0 v Leicesteri zís
kal svoju prvú veľkú medailu – bronz 
v  pevnom kilometri a  na MS 19 4 

v Montreale v šprinte prvý z troch ti
tulov. Potom narukoval do Dukly. 

VEĽKÉ ÚSPECHY DOSIAHLI AJ ĎALŠÍ
akladateľskou osobnosťou šachového 

oddielu bol v  roku 19  Vojtech Pauer, 
o rok neskôr ho posilnili skvelí šachisti 
Ujtelky, Kozma i Šefc. V roku 19  získali 
šachisti Slovana H JD titul majstra 
republiky ako prvé slovenské družstvo 
v  histórii. Najväčšou osobnosťou bol 
neskôr Ľubomír Ftáčnik, štvornásob-
ný majster SS  a  člen strieborného 
družstva na šachovej olympiáde 1982 
v Luzerne. Medzinárodné meno si zís
kali aj Štohl a Franzen.

  oddielu športovej gymnastiky bola 
Ľubica Krásna členkou bronzového 

družstva SS  na MS 19 0 v Ľubľane. 
  mládežníckej liahne Slovana vzišli 

aj strieborný medailista z  ME 19 9 
v preskoku Jozef Konečný či medailistka 
zo svetovej univerziády Jana Gajdošová.

Plávanie a  vodné pólo pôsobili v  tá
bore slovanistov skromne, aj keď 
v roku 1949 sa plavci Sokola NV stali 
oddielovým majstrom S . V  oddieli 
začínali napríklad Skovajsa, Bočan, Fe-
rák, či vodnopóloví bratia Schmuckovci. 
V roku 19  prešli plavci Slovana hro
madne do Slávie Bratislava. 

elá špička atlétov zo Slovana sa 
v polovici 0. rokov sústredila do D O 
Slávia Bratislava. V  ďalších rokoch 
v  atletickom Slovane výborne praco
vali s mládežou. Dovtedy patril medzi 

NAJSLÁVNEJŠÍ KLUB

TENISTA MILOŠ MEČÍŘ JE ĎALŠÍM OLYMPIJSKÝM VÍŤAZOM Z NAJSLÁVNEJŠIEHO 
SLOVENSKÉHO KLUBU.

MILOŠ MEČÍŘ SA 
V SOULE 1988 STAL 
OLYMPIJSKÝM 
VÍŤAZOM 
V DVOJHRE PRI 
NÁVRATE TENISU 
POD PÄŤ KRUHOV 
PO 64 ROKOCH.

OLYMPIJSKÝM 
VÍŤAZOM 
V DVOJHRE PRI 
NÁVRATE TENISU 
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najlepších v  S  predovšetkým diskár 
Alojz Kormúth. So Slovanom Bratislava je 
spojené aj meno Rudolfa Holzera, ktorého 
zásluhou došlo k  obnoveniu tradičného 
cestného behu Devín – Bratislava.

Jachting bol v  Slovane od septembra 
19 . Klub s  tréningovým zázemím na 
Seneckých jazerách sa stal rýchlo naj-
väčším v celom eskoslovensku. Viacerí 
jachtári Slovana (Malá, Racek, Horák, Fe-
rianec, Karvaš a  ďalší) sa stali majstrami 
republiky a  reprezentantmi. Peknú tra
díciu už od roku 194  písali kolkári Slo-
vana. Muži sa stali v rokoch 19 4 a 19  
majstrami SS , ženy zase niekoľkoná
sobnými majsterkami Slovenska. Volejbal 
bol súčasťou rodiny belasých už od roku 
19 9, ženy si zahrali aj v I. lige. K niek
dajšiemu „veľkému“ Slovanu Bratislava 
patrili aj oddiely stolného tenisu, boxu, mo-
derného päťboja, jazdectva, turistiky či odbor 
základnej telesnej výchovy. I

NAJSLÁVNEJŠÍ KLUB

ŠPORTOVEC STOROČIA
V ZNAMENÍ HVIEZD SLOVANA
Slovenský olympijský výbor a Klub športových redaktorov SSN v roku 
2000 vyhlásili anketu o Slovenského športovca 20. storočia. Nebolo 
prekvapením, že jednoznačne najviac sa v nej presadili športovci 
Slovana Bratislava. A až na jednu čiastočnú výnimku (P. Šťastný) 
boli výlučne z československej éry niekdajšieho Slovana.

Víťazom ankety sa in memoriam stal krasokorčuliarsky olympijský víťaz, 
trojnásobný majster sveta a päťnásobný majster Európy Ondrej Nepela. 
Druhý skončil olympijský víťaz a trojnásobný majster sveta v cyklistickom 
šprinte Anton Tkáč, ktorý prvý titul majstra sveta získal ako slovanista. 
Tretie miesto, žiaľ, tiež in memoriam, obsadil legendárny hokejový 
brankár Vladimír Dzurilla, ktorý v drese belasých odchytal veľkú väčšinu 
kariéry. V prvej desiatke zo slovanistov ešte skončili 5. tenista Miloš Mečíř 
a 6. hokejista Peter Šťastný. Medzi najlepšími na ďalších miestach sa 
objavili aj ďalší belasí – 13. krasokorčuliar Karol Divín, 14. hokejista Jozef 
Golonka a traja futbalisti – 15. Ján Popluhár, 19. Viliam Schrojf a 21. Karol Jokl.

ŠPORTOVEC STOROČIA

ZO SLOVANA VZIŠIEL AJ FENOMÉN CYKLISTICKÉHO ŠPRINTU, OLYMPIJSKÝ 
A TROJNÁSOBNÝ SVETOVÝ ŠAMPIÓN ANTON TKÁČ.

ŠACHOVÉ ESO SLOVANA ĽUBOMÍR FTÁČNIK .
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OPRÁŠENÍ OLYMPIONICI

Pôvodne na premiérovom olympijskom turnaji v pozemnom hokeji žien nemali hrať. Ale bojkot OH v Moskve zo strany 
množstva západných krajín posunul tím ČSSR rebríčkovo o niekoľko pozícií vyššie. A družstvo, v ktorom boli aj tri Slovenky, 
sa domov senzačne vrátilo so striebrom! Alena Kyselicová, Viera Podhányiová a Iveta Šranková (počas turnaja ešte všetky 

nosili dievčenské mená) v tímových športoch dodnes figurujú ako jediné ženské olympijské medailistky zo Slovenska.

NA SENZAČNOM STRIEBRE DRUŽSTVA POZEMNÝCH HOKEJISTIEK ČSSR 

NA OH 1980 V MOSKVE SA PODIEĽALI AJ TRI SLOVENKY

STRIEBORNÉ DRUŽSTVO POZEMNÝCH HOKEJISTIEK ČSSR NA OH 1980 V MOSKVE. ZO SLOVENIEK SA NA HISTORICKOM ÚSPECHU 
PODIEĽALI BRANKÁRKA VIERA PODHÁNYIOVÁ (VPREDU VPRAVO), ALENA KYSELICOVÁ A IVETA ŠRANKOVÁ (V DRUHOM RADE PRVÉ DVE 
ZĽAVA) A AKO ASISTENT TRÉNER PAVOL ROSA (VZADU V STREDE).

OPRÁŠENÍ OLYMPIONICI TEXT: ŠTEFAN ŽILKA, FOTO: ARCHÍV SOV, ŠTARTFOTO, ARCHÍVY ALENY 
MEJZLÍKOVEJ-KYSELICOVEJ A IVETY HRITZOVEJ-ŠRANKOVEJ

STRIEBORNÝ DEBUT PRI 
HISTORICKEJ PREMIÉRE
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P

ALENA MEJZLÍKOVÁ-
KYSELICOVÁ

Nar.  14. 11. 1957 
v Trenčianskych Tepliciach. 
S pozemným hokejom 
začínala vo svojom rodisku. 
V Prahe, kam odišla študovať, 
sa stala členkou silného 
tímu Slavie. V jeho farbách 
získala dovedna päť titulov 
majsterky ČSSR a v rokoch 
1985 – 1989 ju trikrát vyhlásili 
za najlepšiu hráčku v ČSSR. 
Už ako 20-ročná bola členka 
družstva ČSSR, ktoré sa prvý 
raz v histórii prebojovalo 
na MS a v Madride 1978 
obsadilo deviate miesto. 
Na OH v Moskve patrila ku 
kľúčovým hráčkam tímu. 
V roku 1982 na veľkom turnaji 
v Lille bola členkou družstva, 
ktoré nečakane remizovalo 
s úradujúcimi majsterkami 
sveta z NSR a obsadilo 
druhé miesto. Štartovala aj 
na premiérových ME 1984.

OPRÁŠENÍ OLYMPIONICI

„NÁŠ ŠPORT SA 
V TEPLICIACH 
UJAL, DRUŽSTVO 
PATRILO 
K NAJLEPŠÍM 
VO VTEDAJŠEJ 
ČSSR. 
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„NÁŠ ŠPORT SA 
V TEPLICIACH 
UJAL, DRUŽSTVO 
PATRILO 
K NAJLEPŠÍM 
VO VTEDAJŠEJ 
ČSSR. 

na premiérových ME 1984.

„NÁŠ ŠPORT SA 

ozemné hokejistky SS  do
stali pozvánku do Moskvy len 
necelé tri mesiace pred otvore
ním OH 1980. V dôsledku boj
kotu totiž účasť odriekli tímy 
USA, Holandska aj NS . Tím 
vedený trénerkou Evou Ma í
kovou, ktorej asistoval Slovák 
Pavol osa, sa ponúknutej šan

ce chytil mocne. Vďaka oduševnenej hre, 
bojovnosti a  ohromnému nasadeniu sa 
stal najväčším prekvapením turnaja. eny 
a dievčatá, ktoré doma zvyčajne trénovali 
len trikrát týždenne, skvele zvládli turnaj 
s piatimi zápasmi za sedem dní.

V striebornom tíme boli aj tri Slovenky 
– vtedy 22ročná Alena Kyselicová (dnes 
Mejzlíková), 19ročná brankárka Viera 
Podhányiová (dnes Jakabová) a len 1 roč
ná Iveta ranková (dnes Hritzová). Pri
blížme si ich športové aj životné príbehy.

ALENA MEJZLÍKOVÁ-KYSELICOVÁ: „Na ih
risku hneď za naším domom v Trenčian
skych Tepliciach v čase voľna zamestnanci 
kúpeľov, najmä rehabilitačné sestry, hrá
vali pozemný hokej. Trénovali tam aj žiač
ky, dorastenky i ženy miestneho Slovana. 
Pozemný hokej v našom kúpeľnom meste 
mal bohatú tradíciu. hodila som sa na ne 
pozerať, ako žiačka som ich rada sledovala 
pri hre a učila som sa od nich rôzne po
zemkárske kúsky. Neskôr, keď som mala 
trinásť rokov, som sa osmelila a  opýtala 
sa trénera Viliama Beznáka, či by som si 

nemohla vyskúšať hokej. obrali ma me
dzi seba. Tak som začala hrávať v  druž
stve. Neskôr nás trénoval Peter urina,“ 
spomína Alena MejzíkováKyselicová na 
svoje pozemkárske začiatky.

SO ŠTRNÁSTKOU AKO NEDOMANSKÝ
„Náš šport sa v  Tepliciach ujal, družstvo 
patrilo k  najlepším vo vtedajšej SS . 
V roku 19  sme vyhrali eskoslovenský 
pohár, keď sme v  Plzni porazili Slaviu 
Praha. To bol ohromný výsledok. Vtedy si 
ma vyhliadla trénerka Eva Ma íková, a keď 
som chcela ísť na FTV  do Bratislavy, pora
dila mi FTVS v Prahe. Ponúkla mi prestup 
do Slavie, odkiaľ som to mala bližšie aj do 
reprezentácie. Bola som viac na očiach 
trénerom a funkcionárom,“ vysvetlila po
zadie prestupu do pražskej Slavie. 

elú športovú kariéru odohrala s  kul
tovým číslom 14 na drese. „ trnástka 
bolo moje šťastné číslo. Narodila som sa 
14. novembra 19 . Navyše, hrával s ním 
v Slovane i v hokejovej reprezentácii aj idol 
nášho detstva Václav Nedomanský. Preto 
som trvala na tomto čísle,“ objasňuje po
vestná kanonierka, ktorá už ako školáčka 
strieľala góly v najvyššej súťaži žien.

Ako 20ročné „ucho“ bola pri tom, keď 
hráčky SS  debutovali na vrcholnej sú
ťaži. Brankárka Jarmila Králičková či Ji ina 

ermáková boli od nej staršie o 1  rokov. 
Práve 9. miesto na MS 19 8 v  Madride 
napokon tímu otvorilo dvere do Moskvy. 
Keď sa postupne z olympijského turnaja 
odhlasovali západné krajiny, zoznam 

 ALENA KYSELICOVÁ PRI STREĽBE V PAMÄTNOM STRETNUTÍ S INDIOU (2:1), 
V KTOROM DALA VÍŤAZNÝ GÓL.



112   OLYMPIC.SK JESEŇ / ZIMA 2018  WWW.OLYMPIC.SK

šiestich účastníkov sa robil na základe 
poradia na MS 19 8 a podľa výsledkov za 
posledné tri roky pred hrami.

KĽÚČOM K ÚSPECHU BOL KOLEKTÍV
„Olympiáda v Moskve bola vrcholom mo
jej športovej kariéry. Nikdy som nedúfala, 
že budem niekedy hrať na OH,“ otvorene 
priznáva Alena MejzlíkováKyselicová 
a dodáva: „Je naozaj neuveriteľné, čo sme 
v Moskve dokázali vďaka tomu, že sme hra
li ako jeden tím. Keď sme my mladšie zle 
prihrali, nepresne vystrelili, alebo prehrali 
osobný súboj, nikto nám nič nevyčítal. 
Staršie iba povedali: ,Nič sa nestalo, rýchlo 
do obrany, ideme spolu brániť, nabudúce 
to určite urobíš lepšie.  iadne zazeranie, 
žiadne krivé pohľady. Jednoducho, tie skú
senejšie, ako ermáková, Hrubá či Králič
ková, nás naučili, že zápasy vyhrávame aj 
prehrávame spolu. Boli ako naše mamy. 
Veľmi si vážim ich prístup. Ich rady nám 
dodávali sebavedomie a optimizmus.“ 

Počas hráčskej kariéry strelila množ
stvo gólov, ale ten najdôležitejší gól práve 
na olympijskom turnaji, keď rozhodla duel 
s favorizovanou Indiou (2:1). „Najprv som 
Ide Hubáčkovej prihrala na prvý gól a ona 
mne asistovala pri druhom. Pekne sme si 
to rozdelili. Podali sme kolektívny výkon, 
za ktorý sme dostali aj vytúženú odmenu. 

razu sme boli v hre o olympijskú medailu. 
To bol šok pre celý svet,“ spomína.

SĽUBY ZOSTALI LEN SĽUBMI
„Mali ste počuť tie sľuby, ktoré nám dá
vali telovýchovní a stranícki funkcionári 
na všetkých prijatiach a  oslavách, ktoré 
sme absolvovali po návrate z  Moskvy. 
Každý sa nami chcel popýšiť. Každý nám 
chcel poďakovať. Mnohí funkcionári veľ
mi rýchlo zabudli na to, ako namiesto nás 
chceli poslať do Moskvy narýchlo preško
lené hádzanárky...,  neodpustila si Alena 
MejzlíkováKyselicová ironickú poznám
ku na „supernápad“ šéfa československej 
telovýchovy Antonína Himla pred OH. 

„ iaľ, zo sľubov sa nič nerealizovalo. 
ostalo iba pri slovách. Svet nám práve 

vtedy ušiel míľovými krokmi, pretože 
všetky vyspelé krajiny sa preorientovali 
na umelú trávu. My sme ju v  SF  dali do 
užívania až v roku 1991 na pražskej Slavii.“

„ZOŠÍVANÁ” ZOSTALA AJ AKO TRÉNERKA
Napriek dvom pôrodom od roku 19  až 
do konca kariéry Alena MejzlíkováKyse
licová kompletne nevynechala ani jednu 
pozemkársku sezónu. Dokonca ani keď 
pre rizikové tehotenstvo s  dvojičkami 
musela byť od štvrtého mesiaca stále 
v nemocnici. Keď sa po náročnom pôro

de zotavila, opäť začala hrať. Ako hráčka 
končila v  9 rokoch. Vtedy usúdila, že je 
lepšie prenechať miesto mladším. V praž
skej Slavii zostala aj po skončení hráčskej 
kariéry ako erudovaná a úspešná trénerka 
tímu, ktorý stále patrí medzi českú špič
ku. So „zošívanými“ spojila svoj športový 
život už na viac ako štyri desaťročia.

 trojice Sloveniek v striebornom olym
pijskom tíme vydržala pri pozemnom ho
keji najdlhšie. Ešte aj dnes trénuje mladé 
dievčatá. „Je krásne s nimi riešiť ich pub
ertálne problémy a  starosti ich detského 
sveta, spolu s nimi sa smiať, radovať, ale 
aj smútiť. Náš šport je malý, preto v ňom 
fungujeme ako dobrá rodina,  zdôrazňuje.

V DCÉRAMI SI ZAHRALA V JEDNOM TÍME
Dá sa povedať, že všetky tri deti sa jej 
„pomamili“. Veď aj syn, hoci dlhé roky 
hral futbal, sa dal na rozhodovanie v po
zemnom hokeji. „Keď bol mladší, vždy 
po skončení futbalového tréningu prišiel 
medzi nás. obral si hokejku a  loptičku 
a zdokonaľoval sa v jej ovládaní. Stále mi 
hovoril, že medzi pozemkárkami panujú 
lepšie vzťahy než medzi futbalistami. 
Práve pre dobrú partiu a vzťahy odišiel od 
futbalistov k nám,“ spomína.

S dievčatami to bolo trochu iné. „Keďže 
boli dve, vystačili si pri hrách samé. Ako 

OPRÁŠENÍ OLYMPIONICI

SMÚTOK VIERY PODHÁNYIOVEJ 
PO INKASOVANOM GÓLE. ZATO NA 
KONCI OLYMPIJSKÉHO TURNAJA 
PREŽÍVALA OBROVSKÚ RADOSŤ.

A EŠTE RAZ STRIEBORNÝ TÍM - 
TENTORAZ AJ S MEDAILAMI.
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„pomamili“. Veď aj syn, hoci dlhé roky 
hral futbal, sa dal na rozhodovanie v po
zemnom hokeji. „Keď bol mladší, vždy 
po skončení futbalového tréningu prišiel 
medzi nás. obral si hokejku a  loptičku 
a zdokonaľoval sa v jej ovládaní. Stále mi 
hovoril, že medzi pozemkárkami panujú 
lepšie vzťahy než medzi futbalistami. 
Práve pre dobrú partiu a vzťahy odišiel od 
futbalistov k nám,“ spomína.
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KONCI OLYMPIJSKÉHO TURNAJA 
PREŽÍVALA OBROVSKÚ RADOSŤ.
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správne dvojičky nepotrebovali nikoho 
ďalšieho. Vyskúšali niekoľko športov, ale 
pozemný hokej medzi nimi dlho nebol. 
Až raz prišli za mnou, že si chcú vyskúšať 
streľbu na bránku. Tak som ich zobrala na 
tréning. A tak sa im to zapáčilo, že to obe 
dotiahli až do českej ženskej reprezentá
cie,  hovorí hrdá mama.

S dcérami si raz dokonca zahrala v spo
ločnom tíme. „Pred nejakým zápasom som 
im v slabej chvíli sľúbila, že ak ho vyhrajú, 
v budúcom nastúpim aj ja. Hoci som na to 
neskôr zabudla, ony nie. Pod všelijakými 
zámienkami postupne vypýtali odo mňa 
celý výstroj i topánky, kapitánka tímu vy
bavila nový registračný preukaz a neskôr 
mi to všetko pri taktickej príprave pred 
zápasom originálne v škatuli od topánok 
pekne odovzdali so slovami: ,Sľúbila si, že 
budeš hrať, tak tu máš výstroj a ideme na 
to spoločne.  o som mala robiť  Tak som 
išla s  mojimi babami hrať. Bolo to fajn. 
Užila som si to. dajne som im to ani veľmi 
nekazila (smiech).“

VIERA JAKABOVÁ-PODHÁNYIOVÁ: S  pozem
ným hokejom začínala až v  pätnás
tich. „ hodila som do deviatej triedy, 

keď prišli hľadať dievčatá na pozemný 
hokej. Ponúkli nám, že si to môžeme 
vyskúšať. Dali nám tepláky a  hokejky 
a poslali nás zahrať si. apáčilo sa mi 
to. Tak som tam začala chodiť. Otec 
ma v  tom podporoval, fandil mi. Nás 
pre tento šport získali ešte ľudia, ktorí 
sa mu venovali v  iernych Kľačanoch, 
čo je dedinka pri latých Moravciach. 
Vtedy bol pozemný hokej u nás veľmi 
populárny. V  latých Moravciach, kde 
ho podchytil výrobca chladničiek a
lex, sa mu darilo. Ako dorastenky sme 
boli aj majsterky SS ,“ spomína na 
svoje začiatky.

KRST OHŇOM PROTI DOMÁCIM
„Tesne pred olympiádou ma pozvali 
do ženskej reprezentácie. Bola som 
prekvapená, že do konečnej nominá
cie zo štyroch kandidátok vybrali aj 
mňa. volali nás do Prahy, potom do 
Dob ichovíc, kde sme dva týždne tré
novali dvakrát denne. To bola pre nás 
novinka. Naháňali sme čas. Na všetko 
ho bolo veľmi málo. áverečnú prípra
vu sme mali v Nymburku. Boli to vtedy 
veľmi hektické dni. Tréneri sa snažili 
pripraviť nás najlepšie, ako vedeli,“ 

opísala Viera JakabováPodhányiová 
posledné dni a týždne pred hrami.

Na olympiáde v Moskve bola jediná 
brankárka, ktorá chytala bez prilby. 
Nemohla ju zniesť na hlave. Našťastie, 
vtedy ešte nebola povinná. „To bolo 
moje šťastie. Ak by som mala čo len te
nučkú nitku pred tvárou, nebola by som 
vo svojej koži. Ak by som musela mať 
prilbu, súperky by mi nasúkali poriad
ne veľa gólov. O tom som presvedčená. 
Preto som vtedy, keď nariadili povinnú 
prilbu, radšej s  pozemným hokejom 
skončila,  priznáva.

Keď ju trénerka Ma íková poslala do 
bránky hneď v  prvom zápase proti do
mácemu tímu SS , bol to pre ňu šok. 
A  napokon poriadny krst ohňom. „Ten 
zápas nám nevyšiel, prehrali sme ho 
0:2. Proti Sovietkam sa nám hralo zle. 
Boli poriadne vyburcované. Nič nám 
nepomohlo ani to, že najlepšej hráčke 

SS  Krasnikovovej som už v 1 . minúte 
chytila penaltu. Nevedeli sme sa gólovo 
presadiť,“ spomína. V  Moskve napokon 
odchytala štyri z  piatich stretnutí. Tré
nerka ju zo zostavy vynechala iba v zá
pase so imbabwe, v  ktorom tím SS  
remizoval 2:2.

VIERA JAKABOVÁ-
PODHÁNYIOVÁ

Nar. 19. 9. 1960 v Zlatých 
Moravciach. Tam sa v 70. 
rokoch minulého storočia 
sformovalo najsilnejšie 
slovenské družstvo pozemných 
hokejistiek Calex, ktoré ako 
jediné v domácej súťaže 
dokázalo konkurovať českým 
tímom. Na OH  Moskve bola 
v bránke veľkou oporou tímu.

OPRÁŠENÍ OLYMPIONICI

 VIERA PODHÁNYIOVÁ A IVETA ŠRANKOVÁ S MEDAILAMI NA KRKU PO NÁVRATE Z MOSKVY NA JEDNEJ 
Z MNOŽSTVA SPOLOČENSKÝCH AKCIÍ.
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VRCHOL PROTI INDII
„Môj najpamätnejší bol duel s  Indiou, 
ktorý sme vyhrali 2:1. hcela som si 
v ňom udržať čisté konto, ale nepodarilo 
sa. Semtam sa stalo, že som nebezpečen
stvo uhasila naozaj na poslednú chvíľu. 
Ale Indky predsa dali gól. Dlho sme ne
dokázali vyrovnať. Potom Ajka Kyselico
vá pekne nahrala Ide Hubáčkovej, ktorá 
sa z  takej pozície nezvykla mýliť a Ajka 
napokon dala víťazný gól. To bol šok pre 
všetkých. eskoslovensko zdolalo na 
olympiáde Indiu  Víťazstvo nám poriadne 
zdvihlo sebavedomie. Do ďalších zápasov 
sme išli s ešte väčším odhodlaním niečo 
dokázať. Odskákali si to akúšanky, ktoré 
sme zdolali jednoznačne :0.“ 

„Na olympiádu sme sa dostali zhodou 
mnohých šťastných náhod, no v Moskve 
sme dosiahli úspech, o ktorom sa žiadnej 
z  nás nesnívalo ani v  tom najodvážnej
šom sne. A stačilo, aby akúsko zdolalo 

imbabwe a  domov by sme prišli ako 
olympijské víťazky “ vracia sa v pamäti 8 
rokov dozadu.

PO BOOME NEZÁUJEM VEREJNOSTI
„Samozrejme, že po moskovskej olym
piáde sa čoraz viac detí zaujímalo 
o náš šport. V  latých Moravciach sme 

vtedy mali aj družstvo najmladších 
žiačok. Okrem klasických žiackych 
družstiev. Veľa dievčat to po našom 
vzore skúsilo, no keď ich trafi la loptič
ka do nohy a mali po nej modrinu, už 
viac neprišli (smiech). Ale bol to vtedy 
veľký boom. Fakt je však aj to, že latku 
sme postavili veľmi vysoko. Nikto nás 
už nemohol napodobniť, pretože na 
ostatných veľkých turnajoch štartova
li tie najlepšie tímy, proti ktorým sme 
úprimne povedané, nemali nárok na 
úspech,“ hovorí.

Smutne  dodáva: „Dnes pozemný ho
kej a naše striebro v Moskve zaujíma iba 
niekoľko ľudí. Tých, ktorí buď v ňom pô
sobia, alebo tých, čo si Moskvu pamätajú. 
Ale iných nie. Ani moje kolegyne v práci 
nevedia, že som bola na olympiáde. Ja sa 
pred nimi nechválim, že mám striebro 
z Moskvy.“

Na druhej strane, veľmi si váži, že SOV 
na ňu nezabudol a dostala pozvánku na 
septembrový galavečer k 2 ročnici SOV. 
„ iaľ, musela som sa ospravedlniť, preto
že práve vtedy mal pohreb bratanec.“

ROKY PRACUJE V AUTOMOBILKE
V reprezentácii toho Viera JakabováPod
hányiová celkove veľa neodchytala, pre

„NA OLYMPIÁDU 
SME SA DOSTALI 
ZHODOU MNOHÝCH 
ŠŤASTNÝCH 
NÁHOD, NO 
V MOSKVE SME 
DOSIAHLI ÚSPECH, 
O KTOROM SA 
ŽIADNEJ Z NÁS 
NESNÍVALO 
ANI V TOM 
NAJODVÁŽNEJŠOM 
SNE.

„SAMOZREJME, 
ŽE PO 
MOSKOVSKEJ 
OLYMPIÁDE SA 
ČORAZ VIAC DETÍ 
ZAUJÍMALO O NÁŠ 
ŠPORT.“

„Na olympiádu sme sa dostali zhodou 
mnohých šťastných náhod, no v Moskve 
sme dosiahli úspech, o ktorom sa žiadnej 
z  nás nesnívalo ani v  tom najodvážnej
šom sne. A stačilo, aby akúsko zdolalo 

imbabwe a  domov by sme prišli ako 
olympijské víťazky “ vracia sa v pamäti 8 

Ale iných nie. Ani moje kolegyne v práci 
nevedia, že som bola na olympiáde. Ja sa 
pred nimi nechválim, že mám striebro 
z Moskvy.“

Na druhej strane, veľmi si váži, že SOV 
na ňu nezabudol a dostala pozvánku na 
septembrový galavečer k 2 ročnici SOV. 

ŽIADNEJ Z NÁS 
NESNÍVALO 
ANI V TOM 
NAJODVÁŽNEJŠOM NAJODVÁŽNEJŠOM 

MOMENTKA ZO ZÁPASU ČSSR PROTI TÍMU ZIMBABWE, KTORÝ NAPOKON ROZHODOL O ZLATE A STRIEBRE.
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tože jej športovú kariéru viackrát prerušili 
materské povinnosti. Po narodení štvrté
ho dieťaťa šport nadobro opustila. 

Osemnásť rokov pracovala v automo
bilke v Nitre, od marca 2018 prešla robiť 
do podobnej továrne v  latých Morav
ciach. „Vyrábame príslušenstvo do áut. 
Nie je to klasická pásová výroba, aj keď 
sme tri, ktoré výrobok kompletizujeme. 
Dúfam, že tam to už nejako dotiahnem 
až do dôchodku,“ uviedla bývalá výborná 
brankárka čs. reprezentácie, dnes už dvoj
násobná stará mama. 

IVETA HRITZOVÁ-ŠRANKOVÁ: Keď bola v ôsmej 
triede D , tréner Ján Novota prišiel robiť 
nábor do žiackeho družstva v  iernych 
Kľačanoch. Prišiel spolu s Ivanom Malým, 
ktorý chcel vytvoriť žiacke pozemkárske 
družstvo v   latých Moravciach. „Keďže 
polovica našej rodiny športovala – otec 
hral futbal, brat bol futbalový brankár, 
išla som v  ich stopách,“ priblížila Ive
ta Hritzová ranková svoje prvé kroky 
v pozemnom hokeji. V štrnástich s týmto 
športom začala, o dva roky neskôr už hra
la na olympiáde  „V  alexe sme boli silná 
generácia. Mohli sme smelo konkurovať aj 
špičkovým českým klubom. Boli sme do
rastenecké majsterky SS  v hale a tretie 
medzi juniorkami na otvorenom štadió
ne,“ vracia sa do minulosti najmladšia 
členka strieborného tímu na OH 1980.

STÁLE ŽIVÉ MOSKOVSKÉ SPOMIENKY
V šestnástich ju zaujímali úplne iné veci, 
ako moskovská olympiáda a jej bojkot zo 
strany ápadu. „Až keď nás zvolávali na 
sústredenie do Dob ichovíc, vedeli sme, 
že ide do tuhého. Pozvali nás až dvadsať
päť, takže dlho sme tŕpli, kto z nás bude 
v  konečnej nominácii. Na olympiádu 
mohlo cestovať iba 1  hráčok. e idem do 
Moskvy, som uverila až vtedy, keď sme si 
skúšali olympijské oblečenie. V izbe sme 
šantili ako malé deti. Splnilo sa nám nie
čo, o čom sme nemohli ani snívať,“ spo
mína.

V  predturnajovej konfrontácii s  ne
skoršími olympijskými víťazkami zo im
babwe zažili naše hráčky šok. „ akali sme, 
že proti nám nastúpia čierne Afričanky, 
ale namiesto nich hrali biele absolventky 
univerzít z  Anglicka. Navyše na nás po
užili starú športovú lesť. V  olympijskom 
turnaji nastúpili s inými číslami, než pred
tým v prípravnom zápase, čím nás úplne 
doplietli. Pripravovali sme sa na iný tím. 

Našťastie, dokázali sme s nimi vybojovať 
remízu, ktorá nám dávala šancu na veľký 
výsledok. Boli sme veľmi šťastné, že sme to 
dokázali.“ 

PRED ŠPORTOM 
UPREDNOSTNILA RODINU
Pozemný hokej hrala Iveta ranková po 
OH v Moskve ešte osem rokov – až kým 
nečakala dcéru. Po pôrode dala prednosť 
rodine. „Na rozdiel od Vierky a Ajky, ja 
som sa už po materskej k hokeju nevrá
tila. Neťahalo ma to späť. Svoje životné 
priority som si postavila inak. Trénerka 
som nechcela byť. Hoci som mala iba 24 
rokov, myslím si, že som pozemnému 
hokeju venovala veľa síl. Vždy som sa 
usilovala nastúpiť na zápas dobre pri
pravená. Mám pocit, že svoje som v  a
lexe za desať rokov odohrala,“ konštatuje 
vyrovnaným hlasom.

Nemá pocit, že by sa stiahla z  očí 
verejnosti. „Jednoducho, v  roku 1988 
som sa rozhodla pre rodinu a pre civil
né zamestnanie. O dianie v pozemnom 
hokeji sa stále zaujímam, ale už iba ako 
nezainteresovaný divák,“ hovorí žena, 
ktorá sa ako jediná z nášho strieborné
ho pozemkárskeho tria z Moskvy 1980 
zúčastnila na septembrovom galaveče
re k 2 . výročiu SOV.  I

IVETA HRITZOVÁ-ŠRANKOVÁ
Nar. 1. 10. 1963 v Zlatých 
Moravciach, kde od 14 rokov 
hrala v oddieli Calexu.
Na OH 1980 bola najmladšia 
členka strieborného tímu. 
Neskôr bola dlhší čas stabilná 
členka reprezentačného 
družstva. Hrala i na 
prvých ME 1984 v Lille

STRIEBORNÝ 
TURNAJ ZAČALI 
PREHROU
Na OH v Moskve pozemné 
hokejistky ČSSR za sedem 
dní odohrali päť zápasov. Do 
olympijského turnaja vstúpili 
prehrou 0:2 s domácim tímom 
ZSSR. Následne remizovali 2:2 
s tímom Zimbabwe. Potom však 
už nestratili ani bod – Indiu zdolali 
2:1, Rakúsko 5:0 a Poľsko 1:0. 
Výsledkom bolo senzačné druhé 
miesto za tímom Zimbabwe, ktorý 
stratil po jednom bode v zápasoch 
s ČSSR a s Indiou. Mimochodom, 
africké Zimbabwe ako novú 
krajinu, ktorá vznikla z bývalej 
rasistickej Južnej Rodézie, prijali 
oficiálne za člena Medzinárodnej 
federácie pozemného hokeja až tri 
dni po olympiáde... Hoci tím ČSSR 
prehral so ZSSR, v jednoduchej 
tabuľke 6 tímov skončil pred 
ním, pretože domáce hráčky 
podľahli Zimbabwe aj Rakúsku.
našiel jej byt vydrancovaný.

STRIEBORNÝ 

OPRÁŠENÍ OLYMPIONICI

IVETA HRITZOVÁ-ŠRANKOVÁ NA SEPTEMBROVÝCH
OSLAVÁCH 25 ROKOV SOV V SKVOSTNEJ SPOLOČNOSTI
NAŠICH OLYMPIJSKÝCH MEDAILISTOV Z ČESKOSLOVENSKEJ
I SLOVENSKEJ ÉRY – ZA ŇOU BRATIA PETER A PAVOL
HOCHSCHORNEROVCI, VEDĽA ANTON URBAN.
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a fóre sa zúčastnilo okolo dve-
tisíc delegátov z  radov členov 
MOV, zástupcov medzinárod-
ných športových federácií, NOV, 
mimovládnych organizácií, 
agentúr OSN, ale aj ľudia, ktorí 
priamo pôsobili na OH mládeže 
– vrátane mladých športovcov. 
Oficiálnu delegáciu SOV na 

fóre tvorili člen výkonného výboru SOV 
a dekan Fakulty telesnej výchovy a športu 
UK v Bratislave Marián Vanderka a riaditeľka 
oddelenia olympizmu SOV Ivana Motolíko-
vá. Na fóre sa však zúčastnili aj prezident 
SOV Anton Siekel, generálny sekretár SOV 
Jozef Liba, viceprezident SOV pre olympiz-
mus Zdenko Kríž a samozrejme, členka MOV 
na Slovensku Danka Barteková.

„Hlavným zmyslom tohto inšpiratív-
neho fóra bolo prezentovať aktivity a pro-
jekty vo všetkých oblastiach, ktoré zahŕňa 
olympizmus. Medzi plenárnymi zasad-
nutiami sa konalo množstvo workshopov 
na rôzne témy. V  ich rámci prezentovali 
svoje aktivity aj viaceré NOV – napríklad 
v oblasti vzdelávania. Na túto oblasť som 
sa osobitne zamerala, pretože sme chceli 
načerpať zo zahraničných skúseností 
a praxe inšpiráciu, čo a ako by sme v tejto 
oblasti mohli robiť smerom k letnému Eu-
rópskemu olympijskému festivalu mláde-
že (EYOF) 2021 v Košiciach,“ informovala 
Ivana Motolíková.

Tematický obsah fóra Olympizmus 
v  akcii bol mimoriadne široký. V  rámci 
plenárnej časti sa po úvodnom slove pre-
zidenta MOV Thomasa Bacha veľa hovo-

rilo o  inštitúte Olympijského prímeria, 
ďalej o témach žien v športe a boja proti 
dopingu v športe. K tej druhej téme pro-
stredníctvom live videoprenosu k účast-
níkom fóra prehovorili aj manželia Julia 
a Vitalij Stepanovovci, ktorých výpovede 
v  médiách pred niekoľkými rokmi od-
štartovali obrovskú ruskú dopingovú 
kauzu.

V  rámci workshopov potom bola reč 
o množstve rôznych tém: ochrana špor-
tovcov v  zmysle zaručenia súťaženia 
v  duchu fair play, výchova a  prevencia, 
vzdelávanie a  nadobúdanie zručností 
prostredníctvom športu, nebezpečenstvo 
ilegálneho stávkovania a  manipulácie 
výsledkov športových súťaží,  prevencia 
obťažovania a  zneužívania v  športe (aj 
sexuálneho), sociálna inklúzia a  súdrž-
nosť,  projekt tzv. aktívnych miest a  bu-
dovanie zdravých spoločenstiev, náklady 
na organizovanie veľkých športových po
dujatí a dedičstvo, ktoré v dejisku zane-
chávajú (vo väzbe na tzv. Novú normu 
MOV, ktorá sa snaží o  výrazne zníženie 
nákladov), príspevok športu k  udrža-
teľnosti celkového vývoja, realizácia 
spoločenských zmien prostredníctvom 
športu, prípravy OH 2024 v Paríži a OH 
2028 v  Los Angeles, perspektívy budú-
ceho hostenia olympijských hier, šport 
ako ľudské právo a  celkove právo na 
športovanie, boj proti korupcii v  športe, 
fanúšik budúcnosti, elektronické športy, 
urbanizácia športu, budúcnosť športu, 
utečenci na olympijských hrách, či post-
športová kariéra olympionikov. V  rámci 

workshopov sa prezentovali aj niektoré 
športy – basketbal, džudo a skejtbording.

DEKLARÁCIA PRÁV 
A ZODPOVEDNOSTI ŠPORTOVCOV
MOV na októbrovom zasadnutí v  Bue-
nos Aires schválil Deklaráciu práv a zod-
povednosti športovcov. Na jej tvorbe sa 
podieľalo 4292 športovcov zo 190 kra-
jín a zo 120 športových odvetví (vrátane 
paralympijských).  Deklarácia zahŕňa 12 
práv a  10 povinností (zodpovedností), 
ktoré zahŕňajú oblasti ako boj proti do-
pingu, integrita, čistý šport, postšpor-
tová kariéra, komunikácia, riadenie, 
diskriminácia, súdne konanie, obťažo-
vanie a  zneužívanie. Prostredníctvom 
uplatňovania zásad deklarácie bude 
olympijské hnutie pomáhať športovcom 
počas ich športovej, aj mimošportovej 
kariéry. Bude sa o to bude starať riadiaci 
výbor zložený z  20 zástupcov športov-
cov, vedený olympioničkou v  cyklistic-
kom BMX Sarah Walkerovou.

VZNIKLA EURÓPSKA 
OLYMPIJSKÁ AKADÉMIA
Na septembrovej IV. konferencii európ-
skych národných olympijských akadé-
mií v  slovinskej Ľubľane došlo k  vzniku 
Európskej olympijskej akadémie  (EOA). 
Jej prezidentom EOV sa stal Manfred 
Lämmer z  Nemecka a  viceprezident-
mi Maria Bulatovová z Ukrajiny a Lozan 
Mitev z Bulharska. Slovenskú olympijskú 
akadémiu (SOA) na konferencii zastupo-
val jej predseda Pavol Ružbarský. I

OLYMPIZMUS V PRAXI

N

TEXT: ĽUBOMÍR SOUČEK, FOTO: IVANA MOTOLÍKOVÁ

Tesne pred otvorením III. OH mládeže sa v Buenos Aires uskutočnilo 
historické prvé fórum MOV na tému Olympizmus v akcii.

FÓRUM OLYMPIZMUS V AKCII INŠPIRUJE
PREZENTÁCIE NA FÓRE OLYMPIZMUS V AKCII BOLI PLNÉ FARIEB AJ EMÓCIÍ.
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Z KUCHYNE SOV TEXT: ĽUBOMÍR SOUČEK, FOTO: JÁN SÚKUP, ĽUBOMÍR SOUČEK

OKOLO NAŠICH OLYMPIJSKÝCH KRUHOV

REKORDNÝ OLYMPIJSKÝ DEŇ 2018

Celosvetový Olympijský deň (OD) 
2018 sa na Slovensku oslavoval 
od začiatku mája až do konca júna 
s bratislavským vyvrcholením 
22. júna. Pod hlavičku OD, ktorý sa 
celosvetovo oslavuje 23. júna, SOV 
zaradil tohto roku celé portfólio 
podujatí v olympijskom duchu.

Doteraz najpočetnejšia účasť na 
podujatiach oslavujúcich OD bola 
v  roku 2005 – 91  031 účastníkov, 

takže tohtoročných 118  746 účastníkov 
znamená historický rekord. Tohtoročné-
mu OD prospelo zlúčenie viacerých po-
dujatí, doteraz realizovaných pod rôznymi 
„strieškami” – predovšetkým aktivít, v pre-
došlých rokoch organizovaných v  rámci 
Olympijských festivalov Slovenska, ale aj 
mnohých iných pod rôznorodými názva-
mi – pod spoločnú strechu.

Rozmanité aktivity, v  regiónoch často 
koordinované 21 olympijskými klubmi, 
v  sebe spájali tri piliere propagujúcich 
olympizmus – pohyb, vzdelávanie a pozná-
vanie.

SO SLOGANOM „BER TO ŠPORTOVO“
Keďže v  tomto roku Olympijský deň pri-
padol na sobotu, dominantná pozornosť 
SOV sa sústredila na posledný pracovný 
deň pred ňou. V  rámci kampane „Ber to 
športovo“ SOV vyzval verejnosť, aby ľudia 
v  ten deň prišli do práce, školy či škôlky 
v športovom oblečení, aby sa venovali po-
hybovým aktivitám a aby svoje fotografie 

následne zdieľali cez sociálne siete. Výzvu 
podporili mnohí známi športovci, ale aj 
moderátori, herci a ďalší umelci.

„Teší ma, že na našu výzvu zareagovalo 
množstvo ľudí, ktorým šport nie je cudzí. 
Športovci tvoria veľkú komunitu a  kam-
paň SOV ,Ber to športovo´ ilustruje, že 
sa športom aj zabávame. Naším cieľom 
bolo motivovať verejnosť aj k jednoduchej 
športovej aktivite,“ povedal prezident SOV 
Anton Siekel.

SOV v  ten istý deň priamo organizoval 
Olympijský deň na námestí Obchodného 
centra Eurovea v  Bratislave. Deti z  petržal-
ských škôl tam mohli absolvovať disciplíny 
detskej atletiky, zašermovať si, skúsiť si leze-
nie na lezeckej stene, na čas si zajazdiť na 
cyklistických trenažéroch, alebo si odskúšať 
modelovanú biatlonovú streľbu, či aerobik 
pod vedením najlepšej slovenskej repre-
zentantky. Samozrejme, mohli sa aj stretnúť 
dovedna s  13 olympionikmi (boli medzi 
nimi aj vodnoslalomárski šampióni Ladislav 
a Peter Škantárovci, či trojnásobný medailista 
z OH, rýchlostný kanoista Erik Vlček) a odfo-
tografovať sa so symbolickými olympijskými 
medailami. Ako bonus k  tomu dostali tričká 
Olympijského dňa a  viaceré aj „placku“ 
s  logom Klubu fair play SOV. Význam úlohy 
olympionikov ešte umocnilo, keď si vedno so 
zamestnancami SOV pospájali s deťmi ruky 
a na námestí utvorili symbolické „živé“ olym-
pijské kruhy.

SOV OCENIL NAJLEPŠIE ŠKOLY
Realizáciu Olympijského dňa v  jednotlivých 
VÚC koordinovali krajské štáby OD. Ich pro-
stredníctvom SOV v  jednotlivých krajoch aj 

NA CELOM SLOVENSKU SA V JEHO RÁMCI USKUTOČNILO 600 PODUJATÍ 
DOVEDNA S 118 746 ÚČASTNÍKMI

POSOLSTVO OLYMPIJSKÉHO DŇA SA ZAMERIAVA NA VŠETKÝCH, ALE NAJVIAC NA DETI.

DETSKÁ SNAHA NA CYKLISTICKOM TRENAŽÉRI.
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Z KUCHYNE SOV

VÍŤAZI VEDOMOSTNEJ SÚŤAŽE STREDOŠKOLÁKOV O OLYMPIZME – DRUŽSTVO GYMNÁZIA PIERRA DE 
COUBERTIN V PIEŠŤANOCH – SPOLU S PREDSEDOM POROTY JÁNOM GREXOM A S OLYMPIONIČKAMI 
ALEXANDROU LONGOVOU A MARTINOU GOGOLOVOU-KOHLOVOU.

BRATISLAVSKÉ „ŽIVÉ“ OLYMPIJSKÉ KRUHY V PODANÍ OLYMPIONIKOV, ZAMESTNANCOV SOV A DETÍ.

ocenil najlepšie materské, základné a stredné 
školy 100-eurovou poukážkou na nákup 
športového materiálu. Víťazné školy v  každej 
kategórii v rámci celého Slovenska (v prípade 
ZŠ až dve) dostali od SOV poukážky v hodnote 
1000 eur. • Víťazi – materské školy: MŠ na ul. 
Pionierov 82/6 v  Kanianke, základné školy: ZŠ 
s MŠ Bananská 46 v Banke, ZŠ s MŠ Valaská Belá 
242, stredné školy: SOŠ nám. Sv. Martina 5 v Holíči.

AJ VÝTVARNÁ, LITERÁRNA 
A VEDOMOSTNÉ SÚŤAŽE
V duchu tohtoročného motta „Berte to špor-
tovo“ boli na oslavách OD v  jednotlivých 
mestách a  obciach dominantné pohybové 
aktivity (napríklad aj v rámci projektu Vykroč-
te za zdravím). Okrem akcií na konkrétnych 
miestach sa však uskutočnili aj celosloven-
ské súťaže SOV s  olympijským zameraním 
– výtvarná a literárna pre mládež a základné 
kolo vedomostnej súťaže nielen pre zák-
ladné a stredné školy, ale premiérovo aj pre 
verejnosť. Zapojilo sa do nej 183 súťažiacich, 
tí najlepší dostali od SOV vecné ceny. Na 
základnom kole súťaže vedomostnej súťaže 
o  olympizme sa zúčastnilo zo základných 
škol 167 a zo stredných škôl 53 trojčlenných 
družstiev. Najlepšie družstvá (po päť v onoch 
kategóriách) postúpili do novembrového 
celoslovenského finále vo Vysokých Tatrách. 
V  jeho rámci sa uskutočnilo aj stretnutie 
vedenia Slovenskej olympijskej akadémie 
a Českej olympijskej akadémie. • Najlepší vo 
finále – základné školy: 1. ZŠ Krosnianska Koši-
ce, 2. ZŠ Školská Michalovce, 3. ZŠ s MŠ Šarišské 
Bohdanovce, stredné školy: 1. Gymnázium Pierra 
de Coubertin Piešťany, 2. Spojená škola Nováky, 3. 
Obchodná akadémia Watsonova Košice.

Do literárnej súťaže SOV s témou olym-
pijských hodnôt „Výnimočnosť, priateľ-
stvo, rešpekt“ žiaci a  študenti základných 
a  stredných škôl v  priebehu mája zaslali 
spolu 46 prác. Oveľa početnejšia účasť 
bola vo výtvarnej súťaži s témou „Ja a môj 
olympijský sen“, do ktorej školáci v  prie-
behu mája poslali až 647 prác. Uvádzame 
mená víťazov v jednotlivých kategóriách. • 
Víťazi v  jednotlivých kategóriách – literár-
na súťaž, od 10 do 15 rokov: Kristína Kras-
ňanová (ZUŠ, Štúrova 467, Kysucké Nové 
Mesto), od 15 do 18 rokov: Nicol Hátasová 
(Gymn. A. Einsteina 35, Bratislava), výtvar-
ná súťaž – do 6 rokov: Katarína Žideková 
(ZŠ s MŠ E. A. Cernana, Vysoká nad Kysu-
cou), od 6 do 10 rokov: Jozef Chlapečka (ZŠ 
Beethovenova 11, Nitra), od 10 do 15 rokov: 

Natália Šebová (ZŠ Školská 2, Michalovce), 
od 15 do 18 rokov: Michal Medveď (ZŠ Škol-
ská 511/2, Čierny Balog). I

Medzinárodný olympijský výbor 
(MOV) pripravil k tohtoročnému 
Olympijskému dňu veľmi pútavé 
a  názorné video „United by Olym-
pism“ (Zjednotení olympizmom), 
ktoré ukazuje, čo znamená olympiz-
mus v  praxi. Prezident SOV Anton 
Siekel: „Je to posolstvo na 365 dní 
v  roku. Preto by také dni, ako je 
Olympijský deň, nemali byť v našom 
kalendári ojedinelé.“ SOV oslavuje 
Olympijský deň na Slovensku kaž-
doročne od svojho vzniku.

Najmasovejšiu účasť (v rámci jed-
ného, ale aj viacerých dní) mali na 
oslavách OD na týchto podujatiach: 
OD Petržalky – 7643, Beh OD v Ru-
žomberku – 3000, OD v Žiline - 2750, 
Kalokagatia v  Trnave – 1700, OD 
v Brezne – 1631, OD v Lučenci – 1456, 
Centrálny BOD na Aničke v  Koši-
ciach – 1422.

POSOLSTVO 
NA 365 DNÍ V ROKU

NAJVÄČŠIA ÚČASŤ 
NA OD V PETRŽALKE
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PRVÍ ABSOLVENTI MEDZINÁRODNÉHO PROGRAMU 
ŠPORTOVÁ DIPLOMACIA

Od októbra 2017 sa v Prahe celý rok realizo-
val prvý ročník medzinárodného progra-
mu Športová diplomacia. S iniciatívou na 

jeho vznik prišiel v roku 2016 Český olympijský 
výbor, pričom sa inšpiroval podobnými exis-
tujúcimi programami v rámci Európy a sveta. 
SOV sa v rámci dobrých vzťahov a spolupráce 
k projektu pridal. Program zastrešuje Vysoká 
škola ekonomická v  Prahe, ktorá je aj jeho 
garantom. Na projekte spolupracuje aj Uni-
verzita Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Prvý ročník štúdia, ktoré sa realizovalo 
v  ôsmich moduloch, v  októbri tohto roku 
absolvovalo 16 adeptov. Každý modul sa za-
čal v piatok popoludní a skončil sa v nedeľu 
večer, celá šestnástka ho absolvovala spo-
ločne. Medzi prvými absolventmi sú aj štyria 
Slováci – generálny sekretár Slovenského 
atletického zväzu Vladimír Gubrický, generál-
ny sekretár Slovenskej lyžiarskej asociácie 
Radovan Cagala a dve olympioničky – členka 
komisie športovcov Európskych olympij-
ských výborov, bývalá biatlonistka Janka 
Daubnerová (za slobodna Gereková) a bývalá 

hokejistka Zuzana Tomčíková, ktorá pôsobí na 
marketingu SZĽH.

Každý modul bol zameraný na inú tému 
– na organizáciu a financie v športe, športovú 
diplomaciu, marketing, športové právo, ko-
munikáciu a protokol. V rámci štúdia absol-
vovali študenti aj stáž vo vybranej zahraničnej 
športovej organizácii. Štúdium ukončili obhá-
jením záverečnej práce na tému relevantnú 
pre šport alebo športovú organizáciu, ktorú 
reprezentujú.

Okrem vyučujúcich z akademickej obce 
či z českého ministerstva zahraničia alebo 
Úradu vlády ČR (šéfka protokolu) účast-
níkom programu prednášali aj športoví 

odborníci nielen z  Česka (napríklad člen 
rady Medzinárodnej lyžiarskej federácie 
Roman Kumpošt, či známy športový právnik 
Jiří Šťovíček), ale aj zo zahraničia (zástupca 
Medzinárodného olympijského výboru, 
ale i  generálny sekretár SOV Jozef Liba). 
Program sa realizoval striedavo v českom, 
anglickom a slovenskom jazyku.

Na ďalší ročník, ktorý sa začal v  októbri 
2018, boli zo Slovenska vybratí: Diana Kosová 
(Slovenský zväz ľadového hokeja), Tomáš Benko 
(Slovenský atletický zväz), Lucia Kršňáková (Slo-
venský zväz moderného päťboja), Anna Michal-
ková (SHS JAMES) a  olympionička Alexandra 
Longová (Slovenský lukostrelecký zväz). I

TEXT: ĽUBOMÍR SOUČEK   FOTO: ČOV, ĽUBOMÍR SOUČEK

FUTBALOVÝ TÍM SOV SKONČIL V TURNAJI KŠR SKONČIL DRUHÝ

P ri príležitosti Svetového dňa športovej 
žurnalistiky usporiadal Klub športových 
redaktorov SSN 27. júna na bratislav-

ských Pasienkoch tradičný futbalový turnaj. 
Medzi šiestimi účastníkmi bol premiérovo 
aj tím SOV, ktorý sa prebojoval až do finále. 
V  ňom podľahol tímu denníka Sme, ktorý 
uspel v  rozstrele z  pokutového kopu 4:3. 
V riadnom hracom čase sa stretnutie skon-
čilo nerozhodne 3:3.

Za SOV nastúpil ako kapitán viceprezi-
dent organizácie a  dvojnásobný bronzový 
olympijský medailista v  streľbe Jozef Gönci, 
v tíme boli aj ďalší olympionici – atlét a bobis-
ta Marcel Lopuchovský a atlét Miloš Bátovský.

Tretia pozícia patrí tímu Huste.tv po 
presvedčivom víťazstve nad TA3 7:2. Piate 

miesto obsadili spoločne Niké a KŠR. Druž-
stvo SOV v  základnej skupine vyhralo 5:4 
nad KŠR a 5:1 nad TA3. I SPOLOČNÁ FOTOGRAFIA TÍMOV 

SOV A DENNÍKA SME PO FINÁLE.

ŠTVORICA 
SLOVENSKÝCH 

ABSOLVENTOV PRVÉHO 
ROČNÍKA PROGRAMU 

V SPOLOČNOSTI 
ZÁSTUPCOV SOV 

A UNIVERZITY MATEJA 
BELA V BANSKEJ 

BYSTRICI.

V PRAHE VYVRCHOLIL PRVÝ ROČNÍK 
MEDZINÁRODNÉHO ŠTUDIJNÉHO 
PROGRAMU ŠPORTOVÁ DIPLOMACIA, 
ABSOLVOVALI HO AJ ŠTYRIA SLOVÁCI.
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ÚSPECHY SLOVENSKEJ 
OLYMPIJSKEJ DIPLOMACIE

Rozhodnutie o  pridelení uvedeného 
seminára padlo v  septembri na zasad-
nutí exekutívy Európskych olympijských 

výborov (EOV) v Štokholme, ale už v júni sa 
v  Olympijskom tréningovom centre X-bio-
nic sphere v  Šamoríne-Čilistove konali dva 
semináre pre marketingových manažérov 
národných olympijských výborov (NOV), 
organizované Medzinárodným olympijským 
výborom (MOV) a  Asociáciou národných 
olympijských výborov (ANOV). Prvý takýto 
seminár SOV organizoval na rovnakom mies-
te už vlani – pre marketingových manažérov 
NOV z Európy.

Na dvoch tohtoročných marketingových 
seminároch sa zúčastnili zástupcovia 80 
krajín prevažne z  Afriky, ale aj zo všetkých 
ďalších kontinentov. Hlavnými témami oboch 
trojdňových seminárov boli zefektívnenie ko-
munikácie so sponzormi, spolupráca s marke-
tingovými TOP-partnermi MOV, aj získavanie 
nových partnerov. Ako školitelia vystupovali 
ôsmi experti MOV na jednotlivé oblasti.

NAJDÔLEŽITEJŠÍ SEMINÁR 
ZA ŠT YRI ROKY
Tradičný seminár generálnych sekretárov 
a šéfov olympijských misií európskych NOV, 
počas ktorého sa v máji 2020 Olympijskom 
tréningovom centre X-bionic sphere usku-
toční aj zasadnutie exekutívy EOV, bude len 
dva mesiace pred OH v Tokiu. „Vzhľadom na 
to pôjde o najvýznamnejší takýto seminár za 
celé štvorročné obdobie olympijského cyklu. 
Zúčastnia sa na ňom zástupcovia všetkých 
50 NOV z Európy, ale aj množstvo význam-
ných predstaviteľov olympijského hnutia 
z iných kontinentov. Usporiadatelia nielen OH 
2020 v Tokiu, ale aj ZOH 2022 v Pekingu, OH 
2024 v Paríži, ZOH 2026, o ktorých dejisku sa 
rozhodne na budúci rok, a OH 2028 v Los An-
geles, budú v Šamoríne prezentovať prípravy 
prípravy jednotlivých podujatí,“  informoval 
slovenský člen exekutívy EOV a  generálny 
sekretár SOV Jozef Liba. Toto významné po-
dujatie sa na Slovensko vráti po 22 rokoch.

Seminár generálnych sekretárov a  šéfov 
olympijských misií európskych NOV, v rámci 

ktorého zasadala aj exekutíva EOV,  sa na 
Slovensku uskutočnil prvý raz už v roku 1998.  
V  Bratislave vtedy rokovalo 144 delegátov, 
zastupujúcich MOV, EOV, organizátorov naj-
bližších OH aj ZOH, i  reprezentanti 46 NOV 
Európy. Z rokovania vyšiel významný apel na 
zachovanie vodného slalomu v programe OH 
2000 v Sydney. Vzhľadom na finančnú nároč-
nosť výstavby vodnoslalomárskeho areálu 
v  Penrithe vtedy nášmu najúspešnejšiemu 
olympijskému odvetvia hrozilo vyradenie 
z olympijského programu, ale vďaka veľkému 
diplomatickému úsiliu, v  ktorom hral SOV 
významnú úlohu, sa túto hrozbu podarilo 
odvrátiť.

SLÁVNOSTNÉ STRETNUTIE 
SO ZÁSTUPCAMI ČOV
Už v máji sa najvyšší predstavitelia a členovia 
výkonného výboru SOV v Bratislave na sláv-
nostnej večeri stretli s delegáciou Českého 
olympijského výboru, v ktorej boli prezident 
ČOV Jiří Kejval, viceprezidenti Filip Šuman, 
Roman Kumpošt, Libor Varhaník, generálny 
sekretár Petr Graclík, športový riaditeľ Martin 
Doktor a  ombudsman ČOV Alexander Ká-

rolyi. Pravidelné stretnutie sa nieslo v nefor-
málnej a priateľskej atmosfére, ale vzhľadom 
na to, že tento rok je v znamení storočnice 
vzniku Československa, malo aj slávnostný 
nádych.

„Česi sú nám prirodzene najbližší. Stretá-
vame sa veľa na rôznych olympijských podu-
jatiach, ale je dobré, že teraz sme sa mohli 
v širšom kruhu porozprávať aj o agende, ktorú 
celoročne riešime v oboch krajinách. Z tohto 
pohľadu to bolo veľmi užitočné stretnutie,“ 
povedal prezident SOV Anton Siekel.

BRANISLAV DELEJ 
1. VICEPREZIDENTOM AICO
Počas septembrového 24. medzinárodného 
stretnutie olympijských a  športových zbe-
rateľov v Los Angeles sa konalo valné zhro-
maždenie Svetovej asociácie olympijských 
zberateľov. Vo voľbách do exekutívy AICO 
opätovne uspel predseda Slovenskej spoloč-
nosti olympijských a  športových zberateľov 
Branislav Delej. Znovu bol zvolený na štvor-
ročné obdobie, pričom vykonáva funkciu 1. vi-
ceprezidenta. V  predošlých štyroch rokoch 
bol pokladníkom AICO. I

TEXT: ĽUBOMÍR SOUČEK, JÁN ŠILLER  FOTO: ANDREJ GALICA

SLOVENSKÉ OLYMPIJSKÉ HNUTIE SA POZITÍVNE ZVIDITEĽŇUJE NA MEDZINÁRODNEJ SCÉNE. PO SÉRII MARKETINGOVÝCH SEMINÁROV 
BUDEME U NÁS V MÁJI 2020 HOSTIŤ SEMINÁR GENERÁLNYCH TAJOMNÍKOV A ŠÉFOV MISIÍ EURÓPSKYCH NOV.

NA MARKETINGOVÝCH SEMINÁROCH V ŠAMORÍNE SA ŠKOLILI PREDOVŠETKÝM ZÁSTUPCOVIA NOV 
Z INÝCH KONTINENTOV.
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SOV SA STARÁ AJ O DRUHÝCH
C Na júnovom záverečnom zasadnutí štábu 
SOV k  ZOH 2018 v  Pjongčangu odovzdali 
zástupcovia SOV reprezentantom štyroch 
zväzov zimných olympijských športov, ktoré 
mali športovcov na ZOH (hokejového, ly-
žiarskeho, biatlonového a  sánkarského; zá-
stupca krasokorčuliarskeho sa ospravedlnil) 
ako  dar SOV 48 mobilných telefónov Samsung 
Galaxy A5 pre členov realizačných tímov 
olympionikov. Športový riaditeľ SOV Roman 
Buček absolvoval predtým dvojstranné roko-
vania so zástupcami jednotlivých zväzov. Na 
štábe sumarizoval najdôležitejšie podnety 
z  množstva diskusií. Zo sumára pripomie-
nok je zrejmé, že  športové spolky veľmi 
trápi prísna legislatíva a striktné stanoviská 
štátnych orgánov, nezohľadňujúce športovú 
prax a  objektívnu realitu športového sveta. 
Zväzy zimných športov navyše mimoriadne 
sužuje  dlhodobý problém použitia štátnej 
dotácie z predošlého roka na začiatku ďalšie-
ho roka. Týmto aj ďalším problémom sa ná-
sledne zaoberala športová rada SOV a boli aj 
predmetom rokovania so zástupcami sekcie 
športu MŠVVŠ SR.

C V  rámci osláv a  propagácie  Olympijské-
ho dňa 2018 SOV 5. júna finančne podporil 
projekte MISIA – Aby bol svet lepší. Myšlienkou 
projektu je jednodňová „premena“ známych 
osobností (hercov, spevákov, moderátorov, 
športovcov, umelcov) na špeciálnych cyk-
lokuriérov, ktorí doručujú unikátny certifikát 
komukoľvek, kto zavolá na čísla Misie. SOV 
si na doručenie certifikátu vybral olympio-
nikov  Zuzanu Rehák Štefečekovú, Mateja 
Beňuša, Ľubomíra Višňovského a zakladateľa 
projektu, režiséra Nikitu Slováka. Objednané 

kvarteto na bicykloch doručilo na SOV cer-
tifikáty. Vyzbierané finančné prostriedky boli 
adresne použité na nákup zdravotníckych 
pomôcok chorým deťom.

C V Martine na Podháji bola 16. júna závereč-
ná súťaž 2. ročníka jedinečného projektu pre 
miestne materské a základné školy s názvom 
„Poďme deti baviť pohybom”. Realizuje ho Mest-
ský hádzanársky klub Martin v  spolupráci 
s mestom Martin a s Centrom voľného času 
Kamarát so zámerom  počas troch rokov 
umožniť deťom pravidelne rozvíjať svoje 
všeobecné pohybové schopnosti a zručnosti, 
podporiť ich súťaživosť a  v  spolupráci s  ro-
dičmi ich nesmerovať k  zdravému spôsobu 

života. Doteraz sa do projektu zapojilo 590 
detí. Podujatie bolo pod záštitou SOV. Akciu 
prišli osobne podporiť aj prezident SOV An-
ton Siekel, prezident Slovenského zväzu 
hádzanej Jaroslav Holeša, viacnásobná para-
lympijská víťazka v zjazdovom lyžovaní Hen-
rieta Farkašová  aj s  navádzačkou Natáliou 
Šubrtovou, biatlonová olympionička  Janka 
Daubnerová (Gereková), či reprezentantka 
SR v hádzanej Kristína Pastorková.

C Na konci júna sa neďaleko obce Jasenie 
v okrese Brezno s podporou SOV uskutočnil 
letný tábor pre deti z ťažko skúšaných rodín, do 
ktorého zavítali aj úspešní mladí slovenskí 
biatlonisti a lyžiari. Potešili tak 115 detí z celého 
Slovenska, ktoré v júni prázdninovali v tábo-
re organizovanom OZ Štvorlístok deťom. 
V  rámci Olympijského dňa zažili športové 
popoludnie aj s  otváracím ceremoniálom 
v  olympijskom duchu. Medzi hosťami bol 
aj spevák Martin Harich a  do zápolenia sa 
zapojil aj hlavný vedúci tábora, televízny 
moderátor Patrik Herman. Deti si zmerali sily 
v desiatich športových disciplínach.

C Výstavbu bezbariérového inkluzívneho 
ihriska vo Zvolene SOV podporil finančne. 
Na septembrovom oficiálnom otvorení 
ihriska sa zúčastnil aj prezident SOV Anton 
Siekel. Inkluzívne ihrisko je prostriedkom 
debarierizácie verejných priestorov. Ob-
čianske združenie Prístav nádeje na tomto 
projekte pracovalo viac ako 9 mesiacov. I

NA FOTOGRAFII CYKLOKURIÉRI Z RADOV OSOBNOSTÍ S PRACOVNÍKMI SOV.

MOMENTKA Z LETNÉHO TÁBORA V JASENÍ POČAS OSLÁV OLYMPIJSKÉHO DŇA.
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V ZNAMENÍ FAIR PLAY

C FUTBALOVÝ SLOVAKIA CUP TÍMOV DO 18 ROKOV: 
Na májovom 28. ročníku medzinárodného 
futbalového turnaja reprezentačných tímov 
do 18 rokov Slovakia cup v  Senci, Dunaj-
skej Lužnej, Pustých Úľanoch, Červeníku 
a  v  Jaslovských Bohuniciach získal Cenu 
fair play za vzorné vystupovanie na ihrisku 
i  mimo neho, prvenstvo v  súťaži slušnosti 
a  za príkladnú atmosféru v  družstve tím 
Maďarska. Kapitánovi Attilovi Mocsimu odo-
vzdal cenu futbalový majster Európy 1976 Ján 
Švehlík, držiteľ Ceny KFP SOV za rok 2017.

C TENISOVÝ SLOVAKIA OPEN VOZIČKÁROV V TRNA-
VE: V júni sa na 25. ročníku medzinárodného 
turnaja v tenise na vozíku Slovakia Open 2018 
na dvorcoch TC Empire v  Trnave prvý raz 
odovzdávala Cena fair play. Cenu fair play 
si z  rúk členky kolégia Klubu fair play SOV 
Andrey Ristovej prevzal poľský reprezentant 
Tadeusz Kruszelnicki, šesťnásobný účastník 
paralympiád.

C FUTBALOVÝ POHÁR KAROLA POLÁKA V ŠTRBE: 
KFP SOV bol partnerom júnového 14. ročníka 
majstrovstiev Slovenska detských domovov 
vo futbale – Pohára Karola Poláka v Štrbe. Vla-
ňajšie víťazstvo obhájil výber Trnavského kraja, 
ktorý získal aj ocenenie Klubu fair play SOV. 
Kapitánovi tímu Davidovi Petranskému cenu 
odovzdali bronzový biatlonový medailista zo 
ZOH 2010 vo Vancouvri Pavol Hurajt a  člen 
výboru Klubu fair play SOV Miroslav Tomášik.

C MLÁDEŽNÍCKA KALOKAGATIA V TRNAVE: Na jú-
novom 14. ročníku Kalokagatie – medzinárod-
nej olympiády deti a mládeže v Trnave – sa 
zúčastnilo okolo 1600 športovcov a účastní-
kov z kultúrnych súťaží. Tradičnú Školskú cenu 
fair play si prevzalo sedem pedagógov a za 
príkladný čin dve študentky a jeden pedagóg. 
Klub fair play SOV prvýkrát udeľoval na špor-
toviskách zelené karty fair play a na záver aj 
Plaketu KFP SOV. Za príkladné vystupovanie 
počas celého podujatia ju získalo družstvo 
volejbalistov British International School Brati-
slava. Cenu mu odovzdali predsedníčka KFP 
SOV Katarína Ráczová a členka kolégia KFP 
SOV, zároveň tajomníčka organizačného vý-
boru Andrea Ristová.

C SOFTBALOVÉ ME ŽIEN DO 22 ROKOV V TRNA-
VE: Dejiskom ME fotbalistiek do 22 rokov 
bolo v  júli prvýkrát v  histórii Slovensko. 
Na záverečnom ceremoniáli v  Trnave 
bola pod patronátom Európskeho hnutia 
fair play udelená plaketa Klubu fair play 
SOV tímu Izraela, ktorý sa počas celého 
turnaja prezentoval príkladným vystupo-
vaním.  Ocenenie tímu odovzdala  pred-
sedníčka Klubu fair play SOV Katarína 
Ráczová.

C DETSKÝ TENISOVÝ DAVIS CUP A  FED CUP 
V  BRATISLAVE: Na októbrovom 14. ročníku 
tenisového detského Davis Cupu a  Fed 
Cupu v Národnom tenisovom centre v Bra-
tislave sa premiérovo súťažilo aj o  titul 
Družstvo fair play. Získali ho dievčatá Slova-
na Bratislava A i Mladosti Košice a chlapci TK 
Banská Bystrica. Ceny odovzdali olympijský 
víťaz vo dvojhre z OH 1988 v Soule Miloš 
Mečíř, predsedníčka Klubu fair play SOV 
Katarína Ráczová a  členka kolégia Klubu 
fair play SOV Zuzana Wisterová. Do dlho-
dobého projektu Slovenského tenisového 
zväzu sa každoročne zapája vyše 150 tímov 
a viac než 1500 detí. I

NA FOTOGRAFII ČLENOVIA OCENENÝCH TENISOVÝCH DRUŽSTIEV SPOLU S OLYMPIONIKMI 
MILOŠOM MEČÍŘOM A KATARÍNOU RÁCZOVOU.

Na medzinárodných pretekoch v triat-
lone na olympijských vzdialenostiach 
v  severočínskom Tchien-ťine obsa-

dil Slovák Michal Buček štvrté miesto. 
Počas úvodnej plaveckej časti v  Žltom 
mori vrazil slovenský pretekár približne 

500 m od brehu do nehybne ležiaceho 
tela topiaceho sa muža.  „Zakričal som 
na osádku jedného z  motorových člnov, 
ktoré nás sprevádzali a nehybné telo sme 
vytiahli na palubu. Tam sa už začalo s jeho 
oživovaním. Ja som potom skočil do vody 

a pokračoval v pretekoch. Stále som však 
mal pred očami jeho popolavú tvár,“ uvie-
dol po pretekoch  Michal Buček. V  cieli 
organizátori slovenskému triatlonistovi 
zvestovali, že muž sa v nemocnici napo-
kon prebral k životu. I

SLOVENSKÝ TRIATLONISTA MICHAL BUČEK PRI PRETEKOCH ZACHRÁNIL ŽIVOT

SIEDMEHO DECEMBRA 
BUDÚ V RÁMCI 55. VALNÉHO 
ZHROMAŽDENIA ODOVZDANÉ 
VÝROČNÉ OCENENIA KLUBU FAIR 
PLAY SOV ZA ROK 2018. KLUB 
VŠAK OCEŇUJE AJ PRÍKLADNÉ 
POČÍNANIE V DUCHU FAIR PLAY 
NA MNOŽSTVE ŠPORTOVÝCH 
PODUJATÍ, HLAVNE MLÁDEŽNÍCKYCH. 
ZA UPLYNULÝ POLROK SME 
VYBRALI TIE NAJVÝZNAMNEJŠIE.
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NADÁCIA SOV PRE SENIOROV AJ PRE VŠETKÝCH
NADÁCIA SLOVENSKÉHO 
OLYMPIJSKÉHO VÝBORU 
POKRAČOVALA V TOMTO ROKU 
V PROJEKTE DAROVANIA KRVI 
SPOLU S OLYMPIONIKMI, 
AJ V POMOCI OLYMPIONIKOM-
SENIOROM.

Darovanie krvi s olympionikmi sa z ini-
ciatívy Nadácie SOV realizuje už štyri 
roky – tentoraz pod názvom Kvapka 

krvi Slovenského olympijského tímu (SOT).

V BRATISLAVE VIAC AKO 90 DARCOV
Veľmi úspešná bola akcia 14. júna (Svetový 
deň darcov krvi) v  Bratislave, do ktorej sa 
zapojili aj Ministerstvo vnútra SR a Športové 
centrum polície (ŠCP). Najcennejšiu tekutinu 
tak spolu so športovcami i pracovníkmi SOV 
odovzdalo aj množstvo hasičov a policajtov. 
Žiaľ, v Trnave bola výrazne menšia účasť, hoci 
ako lákadlo pre darcov Nadácia SOV v spo-
lupráci so Slovenským futbalovým zväzom 
ponúkla vstupenky na futbalový zápas Ligy 
národov Slovensko – Česko, ktorý sa iba 
o dva dni neskôr hral práve v Trnave.

Do bratislavskej Nemocnice sv. Michala 
prišlo v júni na Kvapku krvi SOT viac ako 90 
darcov – medzi nimi aj traja olympionici zo 
ŠCP: medailista z  OH vo vodnom slalome 
a dnes riaditeľ ŠCP Juraj Minčík, akrobatická 
lyžiarka Zuzana Stromková (obaja na spoločnej 
fotografii dolu) a  športová strelkyňa Daniela 
Demjén Pešková. K nim sa pridal bývalý hoke-
jový obranca Boris Valábik. „Snažil som sa ísť 

príkladom a daroval som krv z presvedčenia, 
že pomáham nielen skvelej myšlienke, ale aj 
ľuďom, ktorí moju krv potrebujú na záchranu 
života,“ povedal Juraj Minčík. Medzi darcami 
bol aj bývalý známy volejbalista Boris Demeter 
zo športového oddelenia SOV.

V Trnave sa Kvapka krvi SOT 11. októbra re-
alizovala vo futbalovej City Aréne na Štadióne 
Antona Malatinského. Akciu prišli osobnou 
účasťou podporiť aj traja olympionici – dvoj-
násobná strieborná medailistka z  OH, maj-
sterka sveta i Európy v streľbe Zuzana Rehák 
Štefečeková (inak držiteľka striebornej Janské-
ho plakety), exmajsterka Európy v rýchlostnej 
kanoistike Martina Gogolová-Kohlová (obe 
členky správnej rady Nadácie SOV si priviedli 
aj svoje malé detičky) a  tohtoročný majster 
Európy v krátkom triatlone Richard Varga. Žiaľ, 
ani jeden z trojice napokon krv dať nemohol, 

pretože v predchádzajúcom pol roku navštívi-
li tzv. zdravotne rizikové krajiny.

Prvým darcom krvi bol už krátko po ôsmej 
ráno športový riaditeľ City Areny Trnava Bra-
nislav Kriška. Najcennejšiu tekutinu odovzdali 
aj predseda správnej rady Nadácie SOV 
Dušan Guľáš, alebo pracovníčka SOV Zuzana 
Vodáčková.

OLYMPIONICI-SENIORI ZNOVU 
V KÚPEĽOCH DUDINCE
V Kúpeľnom hoteli Minerál v Dudinciach boli 
na týždňovom liečebnom pobyte v  rámci 
projektu Nadácie SOV Olympijské srdce pre 
seniorov viacerí naši bývalí olympionici – 
športová gymnastka Marianna Némethová-Kraj-
čírová, atlétky Mária Mračnová-Faithová,  Anna 
Chmelková a  Jozefína Čerchlanová, zjazdárka 
Janka Gantnerová-Šoltýsová, šermiarka Kata-
rína Ráczová, basketbalisti Ľudmila Gajdošo-
vá-Králiková a Justín Sedlák, hádzanárka Jolana 
Némethová a moderný päťbojár Peter Vyskočil. 
Prezident SOV Anton Siekel sa s nimi stretol na 
slávnostnej večeri.

V  rámci liečebného pobytu olympio-
nici navštívili aj Šahy, kde sa po prijatí 
u  primátora mesta zúčastnili na besede 
so žiakmi a študentmi základných i stred-
ných škôl. Pri miestnej synagóge potom 
položili  veniec k  pamätnej tabuli vôbec 
prvého olympionika zo Slovenska, rodáka 
z Hronca Alojza Sokola/Alajosa Szokolyiho 
(v Aténach 1896 tretieho v behu na 100 m) 
a  navštívili aj jeho pamätný dom a  hrob 
v neďalekom maďarskom meste Bernece-
baráti (na fotografii hore). I
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ROZMANITÁ PONUKA SOV PRE ŠKOLY
V RÁMCI DLHODOBÉHO PROGRAMU 
OLYMPIJSKEJ VÝCHOVY SOV 
POSTUPNE PRINÁŠA PEDAGÓGOM 
NA VŠETKÝCH TYPOCH ŠKÔL 
NOVÉ PUBLIKÁCIE A INOVOVANÉ 
RÔZNORODÉ METODICKÉ POMÔCKY.

K omplexný program olympijskej vý-
chovy spustil SOV v roku 2010. V jeho 
rámci v  spolupráci s  členmi Sloven-

skej olympijskej akadémie (SOA) vydal 
veľa publikácií, plagátov a  školských 
materiálov. Práve spolupráca s pedagóg-
mi a praktické príklady a ukážky využitia 
metodických pomôcok majú za cieľ 
priviesť k  bližšiemu vzťahu ku všetkému 
olympijskému nových pokračovateľov.

DVE NOVÉ PUBLIKÁCIE
Výbornú kolekciu publikácií SOV z edí-
cie Olympizmus v  praxi koncom roka 

dopĺňa knižka podpredsedu SOA Jána 
Grexu s  názvom „Míľniky slovenského 
športu”. Je posledná, ktorá ešte chýbala 
do naplnenia ambiciózneho edičného 
plánu spred ôsmich rokov. K  nej už 
v auguste pribudla od rovnakého autora 
ďalšia publikácia s  názvom „Zážitkové 
olympijské príbehy”, ktorá je výbornou 
pomôckou pri realizácii nových foriem 
interaktívneho učenia.

DOPLNENIE PLAGÁTOVEJ KOLEKCIE 
A NIEČO AJ PRE NAJMENŠÍCH
V  minulosti SOV vydal k  jednotlivým 
publikáciám aj plagáty. Školy sa môžu 
postupne tešiť nielen na aktualizované 
verzie väčšiny z nich, ale aj na nové. Celý 
komplet plagátov SOV vydá ako sériu 
s možnosťou využitia na školách na vý-
zdobu (ako nástenky). Ale v elektronickej 
podobe môžu slúžiť aj na elektronických 
tabuliach.

Pre olympijské kluby na Slovensku 
SOV pripraví mobilnú výstavu zloženú 

zo všetkých typov plagátov aj s  infor-
máciami k blížiacim sa OH 2020 v Tokiu. 
Bude to už súčasť prípravy na celoslo-
venskú štafetu SOV ako propagáciu 
pred OH.

Aj pre najmenších by SOV v budúcom 
roku rád priniesol nový typ hry na cesty 
s pracovným názvom „Olympijský vejár“ 
a  so zamýšľaným podtitulom „Otázky 
a  odpovede, nad ktorými sa (ne)zapotí-
te“.

AKO TO DOSTAŤ DO PRAXE?
Pre pedagógov členovia SOA pripravujú 
viaceré metodické pomôcky v  rôznych 
formách. Elektronické verzie všetkých 
spomínaných materiálov, samozrejme, 
nájdu svoje miesto na webovej stránke 
SOV. Po skompletizovaní všetkých inovo-
vaných pomôcok SOA pripraví ukážkové 
modelové hodiny olympijskej výchovy 
pre všetky typy škôl. V  roku 2019 zre-
alizuje sériu praktických regionálnych 
seminárov po celom Slovensku. I

Otázka znie, akými spôsobmi olympijskú 
výchovu príťažlivo realizovať. Za štvrť-
storočie sme v  našom olympijskom 

hnutí tých spôsobov vyskúšali viacero.
V prípade čerstvej publikácie „Zážitkové 

olympijské príbehy“  som prišiel so staro-
novou novinkou, ktorá umožňuje výchovnú 
silu (nielen) dobrého príkladu uplatniť cez 
vcítenie sa do príbehu.

Olympijské príbehy sú hodné rozprá-
vania Šeherezády: je ich nielen tisícoraké 
množstvo, ale každý z  nich má svoje 
neopakovateľné čaro a  ponúka plejádu 
námetov na premýšľanie, dotváranie či 
utváranie vlastných postojov. Namiesto dl-
hých výkladov, predkladania dokumentov, 
grafov a tabuliek zážitkové príbehy núkajú 
interpretáciu osobných vcítení sa do prí-
behu a diskusie o nich. Lebo iba na zák-
lade vlastného prežívania príbehu a  jeho 
osobnej interpretácie sa dá zažiť zázrak 
sprítomnenia minulého. To  umožní hod-
novernejšie pochopiť podstatu konkrétnej 

udalosti. Takýto obraz pretrvá vo vedomí 
omnoho dlhšie, ako len nabifľované vedo-
mosti z kníh alebo iných médií.

Príbeh zároveň podáva pomocnú ruku 
pri rozvoji vlastnej tvorivosti a sebauvedo-
menia, pri zvládaní súčinnosti s  ostatnými 
diskutujúcimi, pri obhajovaní názorov a záro-
veň pri uznaní názorov druhej strany. A toto 
je presná odvodenina ducha olympijských 
ideálov: mať svoj názor, nebáť sa ísť s ním do 
polemiky, ale aj uznať rozumné a presved-
čivé protiargumenty – to nie je prehra, to je 
férová úcta k názorovému víťazovi.

V  publikácii ponúkané výbery nechcú 
byť povinným návodom, ale inšpiračnou 
ponukou pre pedagógov či rodičov na 
využitie ďalších podobných príbehov pod-
ľa vlastného výberu: tvorivosti sa medze 
nekladú.

Publikácie je v elektronickej verzii vo 
formáte PDF dostupná na stránke www.
olympic.sk cez horné menu v sekcii Pub-
likácie - Olympijská výchova.  I

JÁN GREXA: ŽIAK VIE TO, ČO ZAŽIL
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ZA NAŠIMI OLYMPIJSKÝMI 
A ŠPORTOVÝMI OSOBNOSŤAMI
Počas uplynulého polroka 
nás opustilo viacero 
významných olympijských 
a športových osobností 
spojených so Slovenskom.

† LÁSZLÓ TÁBORI. Vo veku 86 rokov v  Los 
Angeles 23. mája zomrel bývalý slávny 
maďarský bežec a neskôr tréner László Tá-
bori (Talbircsuk). Rodák z Košíc v roku 1955 
vyrovnal svetový rekord na 1500 m, na OH 
1956 v Melbourne obsadil štvrté miesto na 
1500 m a šieste na 5000 m. Bol držiteľom 
Ceny fair play Medzinárodného výboru fair 
play UNESCO.

† IVAN MAUER. Vo 
veku 92 rokov 11. 
júna v  Bratislave 
zomrel slovenský 
krasokorčuliarsky 
odborník svetového 
mena a čestný člen 
SOV doc. PhDr. Ivan 
Mauer, CSc. Ako 

pretekár získal 12 titulov majstra Slovenska, 
na ME 1955 v Budapešti skončil jedenásty. 
Výrazne sa presadil ako tréner. V Bratislave 
viedol od roku 1956 legendárneho Karola 
Divína, zakrátko dvojnásobného majstra 
Európy (1958, 1959) a  strieborného me-
dailistu zo ZOH 1960 v  Squaw Valley, ale 
aj ďalších známych čs. reprezentantov 
Mariána Filca, Ľudmilu Bezákovú, Evu 
Grožajovú alebo Petra Bartosiewicza. 
Najväčšie medzinárodné meno však získal 
ako pedagóg na FTVŠ UK Bratislava a na 
Telovýchovnej škole SÚV ČSZTV v  Brati-
slave, aj ako renomovaný vedec. Venoval 
sa predovšetkým skúmaniu genetických, 
fyziologických a  biomechanických pred-
pokladov na realizovanie náročných prv-
kov v  krasokorčuľovaní, pričom osobitne 
analyzoval pohyb pretekárov vo vzduchu 
pri skokoch a dĺžku tohto pohybu. V  tejto 
oblasti sa stal odborníkom svetového for-
mátu, ktorý vyškolil stovky trénerov doma 
aj v  cudzine. Medzinárodná korčuliarska 
únia (ISU) ho menovala za svojho experta, 
takže v zahraničí viedol množstvo vzdelá-

vacích seminárov a prednášal na mnohých 
odborných konferenciách. ISU mu udelila 
svoje najvyššie vyznamenanie – Häslerovu 
medailu. SOV mu v roku 2006 udelil Zlaté 
kruhy SOV a  čestné členstvo. Následne 
dostal aj Zlatý odznak SOV. 

† JÁN PEČO II. Krátko pred svojimi 50. na-
rodeninami 22. júna v Bratislave po krátkej 
ťažkej chorobe zomrel dlhoročný hlavný 
rozhodca a  manažér turnajov Slovenskej 
golfovej asociácie Ján Pečo II.

† JÚLIUS REGEC. Známy operný spevák 
a bývalý dlhoročný sólista opery Štátneho 
divadla Košice Július Regec, ktorý 10. júla 
zomrel vo veku 92 rokov v Košiciach, mal 
veľmi blízko aj k  športu. Bol zakladajúci 
člen Olympijského klubu Košice a  bývalý 
dlhoročný predseda jeho kultúrno-spolo-
čenskej komisie.

† IVAN FIALA. Vo 
veku 76 rokov 13. 
júla v  Bratislave 
zomrel významný 
horolezec Ivan 
Fiala, bývalý pred-
seda Klubu fair 
play SOV (v  rokoch 
2003 – 2005) a  dr-

žiteľ čestného diplomu Medzinárodného 
výboru fair play pri UNESCO za záchranu 
mexického horolezca v Himalájach v roku 
1981. Horolezecky pôsobil okrem Európy 
v  15 expedíciách na piatich kontinentoch 
sveta. Bol jeden z  prvých Slovákov, ktorí 
pokorili himalájsku osemtisícovku, Nanga 
Parbat zdolal spoločne s Michalom Oroli-
nom v roku 1971. V roku 1969 sa zúčastnil 
na expedícii v pakistanskej časti Hindukú-
šu a  bol v  družstve, ktoré vystúpilo na 
panenský vrchol Bajpaš-Zom vysoký 6700 
metrov. Pomenovali ho Bratislava. Zdolal aj 
tretí najvyšší kopec Hindukúšu, Istor-o-nal 
(7398 metrov). 

† JÁN TEREZČÁK. Vo veku 93 rokov 14. júla 
v  Poprade zomrel dlhoročný významný 
slovenský lyžiarsky funkcionár a  bývalý 
čs. reprezentačný tréner bežcov na lyžiach 
Ján Terezčák. Pod jeho trénerským vede-

ním vyrástli poprední reprezentanti Štefan 
Harvan, Rudolf Čillík, Stanislav Balúch, 
Alžbeta Gajancová, Anna Pasiarová, ktorí 
získali spolu až 18 titulov majstra Českoslo-
venska. Bol dlhoročný člen predsedníctva 
Čs. zväzu lyžiarov a predseda jeho komisie 
vrcholového športu, aj člen predsedníctva 
bežeckej komisie Medzinárodnej lyžiarskej 
federácie (FIS). Dlhoročný riaditeľ bežec-
kých pretekov Tatranského pohára na ZOH 
1980 v Lake Placide pôsobil ako technický 
delegát FIS. Bol jeden z  popredných or-
ganizátorov MS 1970 v klasickom lyžovaní 
vo Vysokých Tatrách a spoluautor nových, 
moderných lyžiarskych bežeckých tratí na 
Štrbskom Plese. Vytvoril aj dovtedy nepo-
užívaný a  inovatívny spôsob mechanickej 
úpravy lyžiarskych bežeckých tratí.

† STAN MIKITA. Vo veku 78 rokov 7. augusta 
v  Chicagu zomrel najslávnejší hokejista 
pochádzajúci zo Slovenska Stan Mikita. 
Narodil sa 20. mája 1940 v slovenskej obci 
Sokolče ako Stanislav Gvoth, všetkých 22 
sezón v  NHL odohral za Chicago Black-
hawks. Je historický líder klubu v  počte 
odohraných zápasov (1394), bodov (1467) 
aj asistencií (926), v roku 1961 sa radoval zo 
zisku Stanleyho pohára.

TEXT: ĽĽUBOMÍR SOUČEK, FOTO: JÁN SÚKUP, ANDREJ GALICA, 
TASR/ERIKA ĎURČOVÁ A PAVEL NEUBAUER, TASR/AP

NA SNÍMKE ZO ZÁPASU NHL STAN MIKITA 
V DRESE CHICAGA BLACKHAWKS NA 
VRCHOLE KARIÉRY, ZA NÍM TED LINDSAY 
Z DETROITU RED WINGS.
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V  1980 stal prvým hráčom Blac-
khawks, ktorého dres (č. 21) vyvesili pod 
strechu štadióna. O  tri roky neskôr ho 
uviedli do Hokejovej siene slávy, od roku 
2002 bol aj člen Siene slávy slovenského 
hokeja. V dvoch za sebou idúcich sezó-
nach (1966/1967, 1967/1968) získal Trofej 
Arta Rossa, Hartovu trofej aj ocenenie 
Lady Byngovej. V  roku 2017 ho zaradili 
medzi 100 najlepších hráčov histórie 
NHL. 

† JURAJ MIKLUŠICA. 
Vo veku 80 rokov 
v  Bratislave 26. au-
gusta skonal bývalý 
dráhový cyklista Ju-
raj Miklušica, ktorý 
na OH 1960 v Ríme 
v  tandeme spo-
ločne s  Dušanom 

Škvareninom postúpili do štvrťfinále, 
čiže sa delili o  konečné 5. miesto. Rok 

pred olympiádou utvorili svetový rekord 
na 200 m s letmým štartom. Po skončení 
kariéry dlho pôsobil ako tréner mládeže. 
Aktívny člen Olympijského klubu Brati-
slava bol držiteľom Bronzových kruhov 
SOV.

† PAVEL ZÁHORA. V auguste vo veku 67 ro-
kov v Bratislave zomrel Pavel Záhora, ktorý 
v rokoch 1997 – 2001 viedol Slovenský zväz 
cyklistiky. I

PRIPOMENUTIE PAMIATKY VLADIMÍRA WEISSA I.

SOV – Slovenské olympijské a športo-
vé múzeum pripravilo na 24. októbra 
pietny akt na pripomenutie pamiatky 

člena strieborného futbalového tímu 
ČSSR z OH 1964 v Tokiu Vladimíra Weissa 
I., ktorý zomrel v apríli tohto roku vo veku 
78 rokov. Pri Národnom pamätníku olym-
pionikov na Národnom cintoríne v  Mar-
tine sa zišlo viac než päťdesiat hostí, 
medzi nimi aj syn strieborného olympio-
nika, bývalý známy futbalový reprezen-
tant a popredný tréner Vladimír Weiss II. 
s manželkou, dcéra Zuzana Schwartzová, 
i kapitán tímu futbalistov ČSSR z OH 1964 
Anton Urban. Ten o svojom spoluhráčovi 
povedal, že to bol veľmi spoľahlivý stopér, 
skromný, ušľachtilý a čestný človek.  

Vladimír Weiss I. je tretím slovenským 
členom strieborného tímu z OH 1964 po 
Františkovi Schmuckerovi a Štefanovi 
Matlákovi, ktorý sa odobral na večnosť. 
Spomienka okrem neho patrila aj pa-

miatke ďalších významných osobností, 
ktoré zomreli v  tomto roku – cyklistické-
mu olympionikovi Jurajovi Miklušicovi, 
čestnému prezidentovi SOV Vladimírovi 
Černušákovi a  čestnému členovi SOV 
Ivanovi Mauerovi.

Súčasný úspešný tréner gruzínskej 
reprezentácie Vladimír Weiss II. bol pri 
spomienke na otca očividne dojatý. 
„Chcem sa vám všetkým poďakovať, že ste 
si sem prišli uctiť jeho pamiatku neďaleko 
jeho rodiska (pozn. – Vladimír Weiss I., sa 

narodil vo Vrútkach). Žiaľ, otec sa nedožil 
ďalšej olympiády v Tokiu, na ktorú sa veľ-
mi tešil,“ povedal. Tabuľku pripomínajúcu 
jeho otca odkryl spoločne s prezidentom 
SOV Antonom Siekelom a takisto spoloč-
ne zavesili na stojan aj veniec SOV.

Neskôr Vlado Weiss II. prezradil: „Otec 
si olympijskú medailu veľmi vážil, bol to 
jeho najväčší úspech. Ale nemal vo zvyku 
sa chváliť a rozprávať o sebe.“ Na OH 1964 
odohral Weiss najstarší všetkých šesť zá-
pasov. I

NA NÁRODNOM PAMÄTNÍKU OLYMPIONIKOV 
V MARTINE PRIBUDLA TABUĽKA S MENOM 
VLADIMÍRA WEISSA, STRIEBORNÉHO MEDAILISTU 
Z OH 1964.

VLADIMÍR WEISS II. SPOLOČNE S PREZIDENTOM SOV ANTONOM SIEKELOM PRI KLADENÍ VENCA NA 
PAMIATKU VLADIMÍRA WEISSA I.
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ROZMACH PROJEKTU VYKROČTE ZA ZDRAVÍM
Projekt „Vykročte za zdravím“, 
ktorý v hlavnom meste 
Slovenska pred niekoľkými 
rokmi rozbehli SOV, jeho komisia 
pre ženy a šport a Olympijský 
klub Bratislava, sa poriadne 
rozrástol po celom Slovensku.

Aktuálne sa v  rámci projektu cvičí už 
v  množstve regionálnych olympij-
ských klubov. Pravidelné pohybové 

aktivity minimálne dvakrát do týždňa pre 
viac ako 400 cvičeniek a cvičencov pre-
dovšetkým v seniorskom veku sa odohrá-
vajú v regionálnych olympijských kluboch 
(OK) v  Bratislave, Košiciach, Prešove, 
Michalovciach, Prievidzi, Spišskej Novej 
Vsi, Šahách, Lučenci, Nových Zámkoch, 
Vysokých Tatrách, Liptovskom Mikuláši, 
Trnave, Žiline a v okolí. Cvičencov vedú in-
štruktorky a  lektorky pilatesu, jogy, aero-
biku, nordic walkingu a mnohých ďalších 
rôznorodých pohybových a  športových 
aktivít. Na realizácii projektu sa na zákla-
de spolupráce so SOV podieľa aj Jednota 
dôchodcov na Slovensku.

ŠT YRI CELOSLOVENSKÉ SEMINÁRE 
LEKTORIEK A CVIČENIEK
Podpora SOV pre „Vykročte za zdravím“ 
sa tento rok rozšírila nielen na štyri celo-
slovenské semináre lektoriek a cvičeniek, 
ale aj na množstvo regionálnych olympiád 
seniorov.

Na júnovom seminári pre lektorky a cvi-
čenky „Vykročte za zdravím“ vo Vysokých 
Tatrách sa zúčastnilo 32 žien prevažne 
z OK Bratislava a OK Košice, plus z Vyso-
kých Tatier a  Žiliny. Jednotlivé cvičebné 
jednotky mali rôzne zameranie. Veľmi 
obľúbené ranné hodiny pilatesu viedla 
skúsená inštruktorka Tatiana Luberdová 
z OK Košice, ktorá doma pravidelne vedie 
viaceré skupiny žien s najvyšším vekovým 
priemerom v  tomto projekte – cvičia aj 
ženy staršie ako 75 rokov. Práve ona kon-
štatovala, že vidí veľký pokrok u všetkých 
žien, ktoré sa na semináre pravidelne vra-
cajú a doma cvičia pravidelne.

Veľký ohlas mali minulý rok rehabilitač-
né cvičenia SM-systému – zdravý chrbát, 
ktoré vedie v Žiline a okolí Janka Kopačo-
vá-Jánošíková. Práve na podnet cvičeniek 

SOV zakúpil tento rok nové pomôcky na 
tento typ cvičení a  preto sa účastníčky 
mohli cvičeniam venovať viac do hĺbky. 
Všetky lektorky dostali aj publikáciu a DVD 
s  presným popisom týchto cvičení. Vy-
chádzky do okolitej prírody v štýle nordic 
walking viedla päťnásobná olympionička 
v sánkovaní Mária Jasenčáková (OK Vysoké 
Tatry). Pod jej dohľadom si cvičenky mohli 
skúsiť aj jazdu na sánkarskom trenažéri 
v Starom Smokovci.

Počas júlového seminára prišlo do Vy-
sokých Tatier až 36 účastníčok z Bratislavy, 
Lučenca, Nových Zámkov, Spišskej Novej 
Vsi, Liptovského Mikuláša, Košíc a Vyso-
kých Tatier. Okrem pravidelných cvičeniek 
prišli aj zástupcovia Sokolskej únie Slo-
venska z  Bratislavy, Skalice a  Trenčína. 
Program seminára kopíroval júnový. Len 
cvičenia SM-systému viedla inštruktorka 
Eva Masárová z  Nových Zámkov. Počasie 
tentoraz príliš nežičilo dlhým vychádzkam 
v  prírode, a  tak program sprestrili doda-
točné cvičenia nielen v  telocvični, ale aj 
v bazéne (aquafitnes predcvičovala Irena 

Kovaľčíková zo Spišskej Novej Vsi/OK 
Spiš). A dynamické posilňovacie cvičenia 
si hneď na úvod semináru pripravila Viera 
Plávková z OK Liptova.

Podobne prebiehali aj dva jesen-
né semináre – vo Vysokých Tatrách, 
resp. v  Piešťanoch. Piešťanský však bol 
bohatší o  cvičebnú novinku – lymfo-
hybnú gymnastiku, ktorú osobne aj me-
todicky prezentoval autor tejto metódy, 
známy gymnastický tréner Stanislav Fiala 
(fotografie sú práve zo seminára v Piešťa-
noch).

AJ SPOLUPRÁCA SO SOKOLSKOU 
ÚNIOU SLOVENSKA
Žiadosť o podporu aktivít Sokolskej únie 
Slovenska (SÚS) prišla na SOV ešte 
koncom minulého roka. Po viacerých 
stretnutiach s  Emílou Fialovou sa zistilo, 
že mnohé cvičenky projektu „Vykročte za 
zdravím“ po celom Slovensku sú aktívne 
aj v  hromadných pódiových skladbách. 
V  roku 2018 sa tak aktivity v  rámci pro-
jektu rozšírili o  pohybové a  hromadné 
skladby. Ich prostredníctvom ženy re-
prezentujú Slovensko a  svoje mesto, či 
olympijský klub nielen u  nás doma, ale 
aj v zahraničí.

Zocvičný zraz skladby „Spolu“ pre cvi-
čenky SÚS (jej spoluautorka je vedúca 
osobnosť spolku Olympia pri OK Prievidza 
Jirka Hejtmánková) sa uskutočnil 12. mája 
2018 na futbalovom štadióne v Košútoch. 
Skladbu cvičenky predviedli na XVI. Všeso-
kolskom zlete k 100. výročiu vzniku Česko-
slovenska, ktorý sa uskutočnil 30. júna až 
6. júla v Prahe. Zúčastnilo sa na ňom okolo 
15 000 „Sokolov“ z 18 krajín. I
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VIACERÉ VÝSTAVNÉ AKTIVITY NÁŠHO 
OLYMPIJSKÉHO MÚZEA

ŠPORT JE NÁDEJ: VYHRAL PROJEKT JUNIORKO KARATE KLUBU JUNIOR PREŠOV, O.Z.

SOV – Slovenské olympijské a  športové 
múzeum (SOŠM) pripravilo v  priebehu 
roka 2018 niekoľko nových výstavných 

projektov. V rámci Arény slovenského olym-
pijského tímu v  Jasnej počas ZOH 2018 sa 
múzeum prezentovalo výstavou Oblečenie 
slovenských olympijských výprav na zimných 
olympijských hrách a pri krste špeciálnej edície 
poštovej známky k ZOH v Pjončangu, ktorý sa 
konal v hoteli Pošta v Jasnej, SOŠM pripravilo 
banerovú výstavu Poštové známky, obálky prvé-
ho dňa vydania (FDC) a pečiatky oficiálne vydané 
Slovenskou poštou k  ZOH v  rokoch 1994 – 2014. 
Takisto v Jasnej, v priestoroch hotela Grand, 
mali návštevníci možnosť vidieť dobový 
lyžiarsky výstroj, ale aj lyžiarsky výstroj našej 
vynikajúcej slalomárky Veroniky Velez Zuzu-
lovej. A v lete múzeum na rovnakom mieste 
prezentovalo svoje zbierky z oblasti turistiky. 

Aj v  tomto roku pokračovala spolupráca 
múzea s  Európskym festivalom humoru 
a  satiry Kremnické gagy. V priestoroch Stálej 
expozície dejín lyžovania na Slovensku SOV 
– SOŠM v Bellovom dome v Kremnici pripra-
vilo múzeum výstavu Hasan Fazlić – Čampraz 
(Sarajevo‘84). Svetoznámy umelec Hasan 
Fazlić vytvoril počas XIV. ZOH v  Sarajeve 
1984 sériu karikatúr s názvom „čampraz“ (je 
to výkrik detí pri sánkovačke). Z  nich bolo 
vybraných 17 kresieb, z ktorých organizátori 
pripravili 50 špeciálnych, číslovaných a Hasa-
nom Fazlićom podpísaných setov. Tieto sety 
primátora Sarajeva následne odovzdal ako 
dar vybraným členom olympijského hnutia. 
Čestný prezident SOV František Chmelár 
daroval set označený číslom 12/50 Sloven-
skému olympijskému a  športovému múzeu 
v roku 2017.

SOV – SOŠM zapožičalo predmety zo svo-
jich zbierok aj na projekt Česko-slovenská 
výstava a  Slovensko-česká výstava, ktorý pri 
príležitosti 100. výročia od založenia Čes-
koslovenska pripravili spoločne Slovenské 
národné múzeum a Národní muzeum Praha. 
Výstava bola prístupná v Bratislave v dňoch 
27. 4. – 9. 9. 2018 a  v  Prahe bola otvorená 
28. 10. 2018.

Múzeum úspešne reprízovalo aj niekoľko 
predchádzajúcich výstav. Napríklad výstavu 
Od rituálu k symbolu si mohli pozrieť návštevní-
ci Tríbečského múzea v Topoľčanoch, hotela 
Bellevue vo Vysokých Tatrách alebo účastníci 
podujatí olympijských klubov v Šahách a v Tr-
nave, a  výstavu Oblečenie slovenských olym-
pijských výprav na zimných olympijských hrách 
v rámci podujatia Noc múzeí v Kremnici.

Posledným výstavným projektom SOV 
– SOŠM v tomto roku je výstava XVII. zimné 
olympijské hry Lillehammer 1994 – 25 rokov 
od prvej účasti samostatnej slovenskej výpra-
vy na olympijských hrách, ktorá bude v prie-
behu decembra sprístupnená v  priestoroch 
stálej expozície dejín lyžovania v Kremnici. I

SOV a Klub fair play (KFP) SOV v mar-
ci vypísali súťaž „Šport je nádej”. Jej 
cieľom bolo pomocou športovcov 

a/alebo prostredníctvom športových 
aktivít predovšetkým zvýšiť zapájanie 
znevýhodnených skupín do športového 
hnutia, napomôcť vzájomnému dialógu 
a  podporovať vzájomnú solidaritu medzi 
rôznymi skupinami spoločnosti (etnický-
mi, náboženskými).

Súťaž prebiehala až do konca septembra. 
Fyzické aj právnické osoby do nej prihlásili 
osem krásnych projektov, z  ktorých do 
užšieho výberu postúpili tri. Víťazom sa stal 
projekt Juniorko, ktorý podal Karate Klub 
Junior Prešov, o.z. Tento klub dal štyrom de-
ťom zo sociálne znevýhodneného prostredia 
možnosť trénovať v klube a aj súťažiť zdarma. 
Spomedzi tejto štvorice mladých karatistov 
sa jedna dievčina aj jeden chlapec môžu po-

chváliť titulmi mládežníckych vicemajstrov 
Európy v shito-ryu, ďalšia sa stala vicemaj-
sterkou Slovenska.

Za projekt Juniorko dostane Karate 
Klub Junior Prešov, o.z., od SOV poukaz 
na nákup športového materiálu v hodnote 
1000 eur. Zástupcovia klubu si ocenenie 
prevezmú na 55. valnom zhromaždení 
SOV 7. decembra v rezorte X-Bionic Sphere 
v Šamoríne. I
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