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Šéf SOV nechcel rozoberať jednotlivé výko-
ny a umiestenia našich olympionikov. Skôr sa
na účinkovanie slovenských športovcov v Lon-
dýne pozrel v širších súvislostiach.

„V hodnotení úspešnosti krajín – či už podľa
celkového počtu medailí, alebo podľa ich hod-
noty – sme sa prepadli pod 50. miesto. Naša
výprava získala štyri medaily, ale zlato z OH
prvý raz v ére slovenskej samostatnosti nemá-
me,“ zhrnul František Chmelár základné fakty
s konštatovaním, že si musíme dávať otázky,
prečo je to tak.

Sám sa pokúsil o čiastočné odpovede: „Po pr-
vé – zlatá medaila visí veľmi vysoko. Konku-
rencia je neustále silnejšia a musí byť zhoda
všetkých pozitívnych okolností, aby talentova-
ný športovec dosiahol na najvyššie méty. Po
druhé – všetkých sedem zlatých kovov z pre-
došlých štyroch OH sme získali vo vodnom sla-
lome. V tomto športe sme dlhodobo výrazne
ťažili z otvorenia čunovského areálu krátko po
OH v Atlante. Odvtedy však vo svete vyrástlo
možno päťdesiat moderných vodáckych areá-
lov a náskok v podobe špičkového domáceho
športoviska sme stratili. Okrem toho, aj vo
vodnom slalome sa vzhľadom na konkurenciu
víťazí čoraz ťažšie. Tým nechcem povedať, že
by naši olympionici v tomto športe aj v budúc-
nosti nemohli vyhrávať. Ale bude to náročnej-
šie ako predtým.“

Prezidentovi SOV je jasné, že bez zisku zlata
sa vo verejnosti automaticky vytvára obraz cel-
kove menšej úspešnosti našej výpravy. „Mu-
sím však povedať, že až na malé výnimky všet-
ci naši športovci v Londýne predvádzali maxi-
málne výkony na hranici svojich možností. Ak
sme celkove nespokojní, ťažko z toho môžem
viniť hlavne ich. Napríklad Peter Sagan nena-
plnil nádeje našej verejnosti, ale malo to ob-
jektívne príčiny. Vystúpením na Tour de France
krátko pred olympiádou však spravil dieru do
sveta a môžeme byť naňho mimoriadne hrdí,
aj keď v Londýne obsadil až 34. miesto,“ hovo-
rí František Chmelár.

Vo vodnom slalome aj v rýchlostnej kanoisti-
ke nadobudli viacerí nominovaní športovci po
značne stresujúcom období istotu štartu v Lon-
dýne iba niekoľko týždňov pred OH. Pritom vo
viacerých prípadoch išlo o športovcov svetovej
výkonnosti. Natíska sa otázka, či SOV nemohol

do rozhodovania zväzov už v predstihu vstúpiť
intervenciou, aby sa nominačný proces v záuj-
me pokojnej prípravy tých najlepších urýchlil.
„Konkrétne výkony športovcov musia analyzo-
vať hlavne ich realizačné tímy a príslušné
zväzy. V nich musia zhodnotiť, čo nominačný

proces bol pripravený dobre a či nemohol vyze-
rať inak. Až potom sa môže k veci vyjadriť
SOV,“ reagoval na priamu otázku František 
Chmelár s dôvetkom, že za konkrétne športy
zodpovedajú ich zväzy. „Ale v princípe si mys-
lím, že celý spôsob zaobchádzania s vrcholový-
mi športovcami na Slovensku by sa mal zme-
niť a SOV by doň mal vstúpiť viac. Potrebujeme
väčší kontakt s reprezentantmi,“ dodal.

Najvyšší predstaviteľ SOV je presvedčený, že
v slovenskom športe sa niečo musí výrazne
zmeniť. „Čoraz výraznejšie sa ukazuje, že v prí-
prave vrcholových športovcov v mnohom zao-

stávame za svetom. Musíme sa poriadne po-
zrieť na náš systém a analyzovať, čo v ňom pre-
dovšetkým treba zmeniť. Ak sa nám podarí
SOV transformovať na strešnú organizáciu slo-
venského športu, mohli by sme dostať šancu
niečo zmeniť. Predstavy o tom mám, iná vec
je, aká bude môcť byť ich realizácia. Ale ak sa
nám podarí utvoriť strešnú organizáciu, mohli
by sme efektívnejšie hovoriť do prípravy štát-
nej koncepcie rozvoja športu, nového zákona
o športe a prípadne aj do úprav iných zákonov,
ktoré sa dotýkajú aj športu,“ nádejá sa.

Podľa Františka Chmelára nejde len o navý-
šenie objemu peňazí do športu, ktorý je dlhé
roky prakticky rovnaký. „Spoločným hlasom by

sme mohli hovoriť aj do toho, akým spôsobom
majú byť štátne dotácie do športu používané,
aby táto oblasť fungovala efektívnejšie. Pritom
vôbec nejde len o vrcholový šport, ale aj
o šport mládeže. Nefunguje to u nás dobre.“

V najbližších dňoch, týždňoch ba aj mesia-
coch sa olympijské vystúpenie bude na odbor-
ných fórach hodnotiť, športovci medzi tým ab-
solvujú vytúžené dovolenky. „Všetci aj vo
zväzoch si však musia uvedomiť, že hneď po
návrate z Londýna začíname s prípravou na Rio
de Janeiro 2016!,“ upozorňuje prezident SOV.

ĽUBOMÍR SOUČEK

Chmelár: Nadšení nie sme
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■ František Chmelár na záver OH v Slovenskom dome s dvoma atlétmi, ktorí ho potešili ôsmy-
mi miestami – s Luciou Klocovou a Matejom Tóthom. FOTO JÁN SÚKUP

Prezident Slovenského olympijského výboru FRANTIŠEK CHMELÁR
sa na naše londýnske vystúpenie pozerá v širších súvislostiach

Pred olympijskými hrami v Londýne bol prezident Slovenského
olympijského výboru František Chmelár pri pohľade na výkonnosť
našich špičkových športovcov dosť optimistický. Podobne ako vedú-

ci výpravy Ľubor Halanda hovoril o veľkom výkonnostnom potenciáli doteraz naj-
menšej slovenskej výpravy na OH. Ale na záverečnej tlačovke na margo našich vý-
sledkov musel stručne konštatovať: „Nadšení nie sme.“ Dodal však, že naše vystú-
penie sám celkove nehodnotí ako neúspešné.
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■ Ľubor Halanda asistoval Danke Bartekovej pri krájaní torty, ktorú dostala v Sloven-
skom dome s gratuláciou k zvoleniu do komisie športovcov MOV.        FOTO JÁN SÚKUP

LONDÝNSKE VRCHOLY SLOVÁKOV A ICH ODMENY
odmeny sú v eurách, v prípade Hochschornerovcov, 

K2 Gelle – Vlček a K4 je odmena spoločná
2. miesto ZUZANA ŠTEFEČEKOVÁ, streľba – trap 35 000
3. miesto DANKA BARTEKOVÁ, streľba – skeet 25 000
3. miesto MICHAL MARTIKÁN, vodný slalom – C1 25 000
3. miesto PAVOL A PETER HOCHSCHORNEROVCI, vodný slalom – C2 43 750
6. miesto JANA DUKÁTOVÁ, vodný slalom – K1 8 000
6. miesto ĽUBOMÍR HAGARA, rýchlostná kanoistika – C1 200 m 8 000
6. miesto PETER GELLE, MARTIN JANKOVEC, ERIK VLČEK, JURAJ TARR – 

rýchlostná kanoistika - K4 1000 m 26 000
8. miesto LUCIA KLOCOVÁ, atletika – 1500 m 4 000
8. miesto MATEJ TÓTH, atletika – chôdza na 50 km 4 000
8. miesto PETER GELLE, ERIK VLČEK, rýchlostná kanoistika – K4 1000 m 7 000

Odmeny pre realizačné tímy úspešných športovcov sú navyše, maximálne vo
výške 33 percent z odmien športovcov. Celková výška odmien pre športovcov je
185 750 EUR, pre ich realizačné tímy celkove maximálne 61 916 EUR.

Vedúci slovenskej výpravy na OH v Londýne ĽUBOR HALANDA: 
Výsledky sú odrazom podmienok, aké na šport 23 rokov utvára štát

Po tomto úvode myšlienku ešte rozviedol: „Chý-
ba nám materiálno-technické zabezpečenie i kva-
lita trénerov. V porovnaní s okolitými krajinami
veľmi zaostávame. Nové športoviská sa u nás tak-
mer nebudujú. Naopak, existujúce zanikajú. 
Vzhľadom na existujúce podmienky sú výkony na-
šich športovcov neraz nadštandardné. Naša bilan-
cia je preto spravodlivá. V niektorých momentoch
chýbalo aj trochu šťastia, no v podstate sme do-
siahli, na čo sme mali. Ak to pôjde takto ďalej, je
možné, že na ďalších olympiádach nedosiahneme
ani to, čo teraz v Londýne a budeme sa tešiť aj z to-
ho, čo momentálne možno prehliadame.“

Samozrejme, vedúci slovenskej výpravy ocenil
predovšetkým medailistov. „Naše vlajkové lode
boli tradične zo streľby a vodného slalomu,“ po-
dotkol.

Na strelkyniach Zuzane Štefečekovej aj Dan-
ke Bartekovej Ľubor Halanda vyzdvihol najmä
ich mentálnu silu. „Obe o svojich medailách roz-
hodli v rozstreloch. Pritom práve v takýchto psy-
chicky vypätých situáciách slovenskí športovci
zvyčajne zlyhávajú. Škoda, že Erik Varga v trape
minul posledný výstrel, mohol byť tiež vo finá-
le.“

Vodní slalomári získali dve bronzové medaily
zásluhou Michala Martikána a bratov Petra
a Pavla Hochschornerovcov. „Priznám sa, čakali
sme viac – a aj oni sami. To platí aj pre šiestu Ja-
nu Dukátovú. Ale hrana medzi úspechom a ne-
úspechom je veľmi tenká,“ upozorňuje vedúci vý-
pravy. „Aj Martikánovi a Hochschornerovcom sa
konkurencia rozrastá. Ich tretie miesta nemôže-
me považovať za neúspech. Martikánovi chýbalo

na striebro len o 22 stotín sekundy. Hochschor-
nerovci prešli trať najrýchlejšie a o zlato prišli len
vinou jedného dotyku bránky.“

Z ostatných častí slovenskej výpravy Ľubor Ha-
landa osobitne zmienil atlétov. „O veľmi príjem-
né prekvapenie v podobe ôsmeho miesta sa po-
starala Lucia Klocová na 1500 m. Potešili ma aj
chodci Matej Tóth a Anton Kučmín, v kvalifikácii
trojskoku Dana Velďáková. Atléti sa však pričini-
li aj o najväčšie sklamania. Predovšetkým Marti-
na Hrašnová, ktorá v rozcvičke ľahko prehadzo-
vala hranicu potrebnú na postup do finále a na-
pokon skončila až dvadsiata. Aj Dana Velďáková
vo finále zaostala ďaleko za svojimi možnosťa-
mi.“

Po atlétoch tvorili najpočetnejšiu časť našej vý-
pravy ôsmi rýchlostní kanoisti. Dvojkajak Gelle –
Vlček, aj štvorkajak mali na kilometri až medailo-
vé ambície. „Nevyšlo to a sami pretekári neboli
spokojní so svojimi výkonmi. Ale v budúcnosti sa
zo šiesteho a ôsmeho miesta na OH ešte môže-
me aj radovať... Veľmi milo prekvapil šiestym 
miestom v kanoistickom šprinte Ľubomír Haga-
ra,“ hovorí na margo „štrekárov“ vedúci výpravy.

Z ostatných športovcov v slovenskej výprave
Ľubor Halanda ocenil výkon gymnastu Samuela
Piaseckého na bradlách, tenistky Daniely Hantu-
chovej vo dvojhre, i veľkú bojovnosť triatlonistu
Richarda Vargu, ktorý po plaveckej časti pretekov
viedol. „Všetci sme po Tour de France viac čakali
od cyklistu Petra Sagana. Jeho 34. miesto nás
rozhodne nepotešilo. Ale podal maximálny vý-
kon. Podľa mňa však jeho realizačný tím trochu
podcenil prípravu na olympijskú súťaž. Nádeje
sme vkladali aj do džudistu Milana Randla, ten
však hneď v prvom kole narazil na veľmi ťažkého
súpera,“ dodal.

Za najemotívnejšiu chvíľu, ktorú v Londýne
prežil, označil vedúci výpravy zisk prvej medaily,
o ktorú sa 29. júla postarala strelkyňa Danka Bar-
teková. Tá istá mladá žena sa postarala aj o jeho
ďalší veľmi emotívny pocit deň pred koncom Hier,
keď uspela vo voľbách do komisie športovcov
MOV s najvyšším počtom hlasov, a on zažil vy-
hlásenie výsledkov naživo.

ĽUBOMÍR SOUČEK

Dosiahli sme, na čo sme mali
Keby niekto z kompetentných povedal, že s výsledkami našich

športovcov na Hrách XXX. olympiády v Londýne je celkove naozaj
spokojný, nehovoril by pravdu. „Neoslnili sme, nebola to žiadna

veľká sláva. Ale ani sme nesklamali. Výkony Slovákov v Londýne sú odrazom pod-
mienok, aké slovenskému športu už 23 rokov utvára štát,“ konštatoval na závereč-
nej tlačovke viceprezident Slovenského olympijského výboru pre letné športy Ľubor
Halanda, ktorý viedol slovenskú výpravu v Londýne.

■ Nástup slovenskej
výpravy na otvára-
com ceremoniáli OH 
v Londýne. FOTO

JAKUB SÚKUP
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■ Zuzana Štefečeková si radosť zo striebra v trape vychutnávala aj so štátnou zá-
stavou. K našim novinárom prišla zabalená v nej.

■ Trojnásobní olympijskí šampióni v deblkanoe bratia Peter
(vpredu) a Pavol Hochschornerovci si v Londýne vybojovali
namiesto očakávaného zlata „len“ bronz, a bolo vidno, ako
veľmi ich to škrie.

■ Piata olympijská medaila v singlkanoe v sérii – a predsa
Michal Martikán nedokázal na tvári zakryť sklamanie z „až“
tretieho miesta...

■ Danka Barteková aj jej tréner Juraj Sedlák sa tešia. Už vedia, že naša skeetarka
získala olympijský bronz. Bol to prvý cenný slovenský kov v Londýne.

■ A víťazstvo na záver: „Som veľmi šťastná, že ma zvolili do Medzinárodného
olympijského výboru,“ teši sa Danka Barteková v spoločnosti (zľava) generálne-
ho sekretára SOV Jozefa Libu, prezidenta SOV Františka Chmelára a vedúceho 
výpravy Ľubora Halandu.

NAŠE NAJVÄČŠIE ÚSPECHY V EMÓCIÁCH: RADOSŤ STRELKÝŇ AJ SMÚTOK VODNÝCH SLALOMÁROV

FOTO
JÁN SÚKUP





Len štyrikrát sme sa v Londýne radovali z me-
daily. Na pozícii najúspešnejšieho slovenského
športu sa prvý raz v ére samostatnosti na-
miesto vodného slalomu ocitla streľba. Posta-
rali sa o to dve brokárky – strieborná trapistka
Zuzana Štefečeková a bronzová skeetarka Dan-
ka Barteková. Náš vodný slalom napriek strate
„koruny“ potvrdil pretrvávajúcu prí-
slušnosť k absolútnej svetovej špič-
ke. Treba však povedať, že všetci
slovenskí pretekári v tomto športe
mali naozaj tie najvyššie ambície.
Preto obhajcov zlata – v C2 bratov
Petra a Pavla Hochschornerovcov,
v C1 Michala Martikána – bronzové
kovy neuspokojili. A kajakárke Jane
Dukátovej, ktorá na cestu do Lon-
dýna musela vo vypätej domácej
kvalifikácii vyradiť suverénnu pe-
kinskú víťazku Elenu Kaliskú, sa 
šieste miesto tiež málilo. Chcela
medailu. Čo by však za londýnske
výsledky Slovákov na divokej vode
dali ostatní...!?

Zažili sme v Londýne príliš veľa
výsledkových sklamaní. Kladivárka
Martina Hrašnová, dvojkajak Peter

Gelle – Erik Vlček a čiastočne štvorkajak Gelle,
Jankovec, Vlček, Tarr, cyklista Peter Sagan, te-
nistka Dominika Cibulková, diaľkarka Jana Vel-
ďáková a vo finále súťaže trojskokaniek Dana
Velďáková sa postarali o tie najväčšie. Ani piš-
toliar Pavol Kopp sa zďaleka nepriblížil k pekin-
skému piatemu miestu. Menovaní – niektorí

z objektívnych, iní zo subjektívnych príčin – za-
ostali výrazne za svojimi výsledkami z nedáv-
nej minulosti.

Na druhej strane – boli sme svedkami iba
dvoch nečakaných vzletov našincov medzi špič-
ku. Vyslovene pozitívne prekvapili len debutu-
júci rýchlostný kanoista Ľubomír Hagara v C1
na 200 m (šiesty) a atlétka Lucia Klocová na
1500 m (ôsma) – obaja zarúbali vysoko nad
svoje zvyklosti. Veľmi sympaticky sa predvie-
dol mladý triatlonista Richard Varga aj chodec
Matej Tóth na 50 km. Nad očakávania si počí-
nali aj tenistka Daniela Hantuchová vo dvojhre
(napriek dlhšiemu zraneniu veľmi túžila po me-
daile, jej púť sa skončila v osemfinále) a atlét
Miloš Kučmín v chôdzi na 20 km. Nesklamali
ani strelci Daniela Pešková vo vzduchovke a Ju-
raj Tužinský vo vzduchovej pištoli a vzpierač
Martin Tešovič do 105 kg. Medzi najlepšími vo
výsledkovej listine však chýbali.

V dvoch prípadoch, keď Slováci po výborných
výkonoch boli tesne na hrane postupu do osem
či šesťčlenného finále (gymnasta Samuel Pia-
secký na bradlách a strelec Erik Varga v trape),

im chýbal kúsok šťastia. Džudista
Milan Randl mal zase smoliarsky
žreb, keď mu hneď postavil do cesty
najväčšieho favorita. Chudobnému
aj z hrnca vykypí...

Na rovinu však treba povedať, že
celkový výsledok výpravy je nepri-
krášlený obraz našej reality. Pred-
chádzajúce slovenské medailové ús-
pechy na OH boli – objektívne po-

sudzované - nad reálne pomery všestranne
zbedačeného slovenského športu. Obzvlášť na-
posledy v Pekingu 2008.

V Londýne sme mali len 47 súťažiacich špor-
tovcov – o desať menej ako pred štyrmi rokmi
– čo je v ére samostatnosti slovenské historické
minimum. Na porovnanie: v Atlante 1996 nás
reprezentovalo 71 športovcov, o štyri roky ne-
skôr v Sydney 108, potom v Aténach 64 a na-
posledy v Pekingu 57. Naša medailová bilan-
cia, ktorá stúpala od 1-1-1 (Atlanta 1996) cez 
1-3-1 (Sydney 2000), 2-2-2 (Atény 2004) až po
3-2-1 (Peking 2008), teraz výrazne klesla na 
0-1-3. Aj podľa zisku tzv. olympijských bodov
za umiestenia v prvej šestici bol pre nás Londýn
najmenej úspešný: Atlanta 1996 – 24 bodov,
Sydney 2000 – 40,75 bodu, Atény 2004 – 38
bodov, Peking 2008 – 37 bodov, Londýn 2012 –
20 bodov. Iba v desiatich prípadoch sa Slováci
prebojovali do „finálovej“ osmičky.

Z hľadiska športovej úspešnosti to pre nás
nebola príliš dobrá olympiáda...

ĽUBOMÍR SOUČEK
FOTO JAKUB SÚKUP (2), JÁN SÚKUP (1)
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Málo prekvapení a príliš veľa sklamaní
HODNOTENIE A SUMÁR VÝSLEDKOV SLOVENSKÝCH OLYMPIONIKOV V LONDÝNE

Na predošlých olympijských hrách počnúc Atlantou 1996 sme si – as-
poň pokiaľ ide o počet a hodnotu medailí – zvykli na vzostupný trend.
Londýn 2012 naznačil opačný smer – zostupný. A to v porovnaní s pre-
došlými hrami dosť výrazný. Nielenže samostatné Slovensko malo na
OH doteraz najmenej športovcov, ale dosiahli aj najslabšie výsledky.

Dajú sa s nimi porovnávať len premiérové atlantské spred 16 rokov. Ambície našich
špičiek pritom boli vysoké.

■ Singlkanoista
Ľubomír 

Hagara veľmi
príjemne 
prekvapil 

šiestym 
miestom
v šprinte.

■ Matej Tóth ôsmym
miestom v chodeckom
maratóne určite 
nesklamal.

■ Lucia Klocová,
ôsma v behu 
na 1500 m.
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Slováci súťažili v 13 odvetviach 11 olympij-
ských športov (v cyklistike aj v kanoistike sme
mali zhodne zastúpenie v dvoch odvetviach).
V zátvorke za športom uvádzame počet súťa-
žiacich slovenských športovcov. Osobitne zmi-
eňujeme len niektoré výsledky.

ATLETIKA (11)
Veľmi príjemným prekvapením bola Lucia

Klocová, ktorá si na svojej tretej olympiáde ko-
nečne vybojovala vytúžené finále. Vyšlo jej to
po presedlaní z trate 800 na 1500 m, keď dva-
krát zlepšila slovenský rekord a napokon skon-
čila ôsma. Rovnako obstál aj Matej Tóth v ex-
trémne rýchlych pretekoch chodcov na 50 km,
čím v podstate naplnil očakávanie. Do finále
postúpila aj trojskokanka Dana Velďáková, ale
úplne tam „vybuchla“. Ešte horšie dopadla
adeptka na medailu kladivárka Martina Hraš-
nová, ktorá v kvalifikácii zaostala bezmála päť
metrov za svojím strieborným výkonom z jú-
nových ME. Kladivárovi Martinovi Lomnické-
mu chýbalo na finále 69 cm. Osobným rekor-
dom v chôdzi na 20 km potešil Anton Kučmín.

■ MUŽI (5) – chôdza na 50 km: 8. (zo 63)
Matej Tóth 3:41:24 h, 48. Miloš Bátovský
4:09,32 h, hod kladivom: v kvalifikácii 15. 
(zo 41) Marcel Lomnický 74,00 m, chôdza na
20 km: 23. (z 56) Anton Kučmín 1:22:25 h,
skok do výšky: 30. (z 33) Michal Kabelka 
216 cm.

■ ŽENY (6) – beh na 1500 m: 8. (zo 45) Lucia
Klocová 4:12,64 min (v rozbehu 4:07,79 min –
slovenský rekord, v semifinále 4:02,99 min –
slovenský rekord), trojskok: 12. (z 35) Dana
Velďáková 11,92 m (v kvalifikácii 10. – 14,22
m), hod kladivom: v kvalifikácii 20. (z 37) Mar-
tina Hrašnová 68,41 m, skok do diaľky: v kvali-
fikácii 27. (z 30) Jana Velďáková 618 cm, chô-
dza na 20 km: 53. (zo 61) Mária Czaková
1:37:43 h, maratón: 99. (zo 118) Katarína Be-
rešová 2:48:11 h.

BEDMINTON (1)
Monika Fašungová podľa rebríčkového po-

stavenia patrila k autsadjerkám. Bojovala, ale
neprekvapila.

■ ŽENY – dvojhra: Monika Fašungová v zá-
kladnej kvalifikačnej skupine prehrala so Sin-
gapurčankou Gu Juan 5:21, 11:21 a s Austrál-
čankou Naovou 12:21, 18:21. Do vyraďovacej
časti turnaja sa spomedzi 46 účastníčok ne-
prebojovala.

CESTNÁ CYKLISTIKA (1)
Supertalent Peter Sagan prišiel do Londýna

čerstvo ozdobený tromi etapovými triumfami
a zeleným tričkom na slávnej Tour de France.
V nabitom štartovom poli však bol jediný Slo-
vák. Jeho taktikou bolo držať sa favorizova-
ných Britov, ktorí chceli triumf Cavendisha.
Rozhodujúci únik však nezachytili a Peter pri-
šiel do cieľa sklamaný.  

■ MUŽI (1) – preteky s hromadným štartom:
34. (zo 144) Peter Sagan +40 s za víťazom.

HORSKÁ CYKLISTIKA (1)
UCI pozvala Janku Števkovú rovnako ako

v Pekingu 2008 len krátko pred súťažou na-
miesto zranenej rebríčkovo vyššie postavenej
súperky.

■ ŽENY (1) – cross country: 21. (z 30) Janka
Števková.

DŽUDO (1)
Milan Randl dostal hneď na úvod svojho naj-

obávanejšieho súpera Gréka Iliadisa. Olympij-

ský šampión z Atén 2004 ho zdolal na waza-ari
a napokon získal bronz.

■ MUŽI (1) – do 90 kg: Milan Randl v 1. kole
prehral na waza-ari s Grékom Iliadisom a v 30-
člennom štartovom poli skončil bez umiestenia.

ŠPORTOVÁ GYMNASTIKA (2)
Samuel Piasecký dostal na svojom parád-

nom náradí – bradlách – najvyššiu známku
v živote. Znamenala však len pozíciu prvého
náhradníka pre finále. Pri maličkých bodových
rozdieloch doplatil na fakt, že štartoval v nevý-
hodnom prvom slede.

■ MUŽI (1) – bradlá: v kvalifikácii 11. (zo 71)
Samuel Piasecký 15,358 b, hrazda: v kvalifiká-
cii 65. (zo 70) Samuel Piasecký 12,666 b.

■ ŽENY (1) – viacboj: v kvalifikácii 57. (zo
60) Mária Homolová 47,023 b.

RÝCHLOSTNÁ KANOISTIKA (8)
Veľmi príjemne prekvapil Ľubomír Hagara

postupom do finále a napokon 6. miestom
v kanoistickom šprinte. Až dve naše lode mali
medailové ambície, ale nepodarilo sa ich na-
plniť ani štvorkajaku, ktorého zloženie sa po
veľmi konfliktných situáciách „utriaslo“ len
mesiac pred OH (ešte po 800 m bol na tretej
pozícii, potom chlapom došli sily a skončili 
šiesti, necelú sekundu za bronzovými Čechmi),
a už vôbec nie úradujúcim majstrom sveta
v K2 na 1000 m Petrovi Gellemu a Erikovi Vl-
čekovi.

■ MUŽI (6) – K4 1000 m: 6. (z 10) Slovensko
(Peter Gelle, Martin Jankovec, Erik Vlček, Ju-
raj Tarr) 2:56,771 min, K2 1000 m: 8. (z 12) Pe-
ter Gelle, Erik Vlček 3:12,519 min, C1 200 m: 6.
(z 24) Ľubomír Hagara 43,977 (v semifinále 7.
– 41,472 s), K1 1000 m: 20. (z 22) Marek Kraj-
čovič 3:39,649 min.

■ ŽENY (2) – K2 500 m: 13. (zo 17) Ivana
Kmeťová, Martina Kohlová – v B-finále
1:47,683 min, K1 200 m: 14. (z 25) Ivana Kme-
ťová – v B-finále 45,556 s.

VODNÝ SLALOM (4)
Všetky tri slovenské lode na divokej vode

skončili v prvej šestke a dve získali bronz – ale
všetci aktéri chceli viac. „Pádlovacia“ trať
s menšími nárokmi na technické schopnosti
nášmu kvartetu celkom nesadla, ale podalo
výborné výkony. Trojnásobní víťazi OH Peter
a Pavol Hochschornerovci síce zďaleka nešli
svoju zvyčajnú jazdu, napriek tomu prešli trať
najrýchlejšie a o zlato ich obral len dotyk jed-
nej bránky. Na pohode singlkanoistu Michala
Martikána i kajakárky Jany Dukátovej sa určite
negatívne podpísal dlhodobý kvalifikačný
stres. Michala v zimnej príprave pribrzdili bo-
lesti platničiek.

■ MUŽI (3) – C1: 3. (zo 17) Michal Martikán,
C2: 3. (zo 14) Peter a Pavol Hochschornerovci.

■ ŽENY (1) -  K1: 6. (z 21) Jana Dukátová.

PLÁVANIE (5)
Všetci piati slovenskí plavci sa kvalifikovali

len s B-limitmi, pričom pôvodne mala v Lon-
dýne štartovať iba Denisa Smolenová. Ďalší po
oznámení FINA, že Slovensko má na OH len
jedno miesto, prestali trénovať a začali dovo-
lenkovať. Ťažko hodnotiť.

■ MUŽI (1) – 200 m prsia: 23. (z 34) Tomáš
Klobučník 2:13,40 min. 

■ ŽENY (4) – 200 m motýlik: 21. (z 28) Deni-
sa Smolenová 2:11,10 min, 200 m v. sp.: 28.
(z 35) Katarína Filová 2:02,03 min, 200 m pol.
pret.: 28. (z 34) Katarína Listopadová 2:16,89
min, 100 m motýlik: 28. (zo 42) Denisa Smole-

nová 59,48 s, 100 m v. sp.: 31. (zo 48) Katarína
Filová 56,58 s, 50 m v. sp.: 38. (zo 73) Mirosla-
va Syllabová.

STREĽBA (7)
Absolutórium si zaslúžia strieborná trapistka

Zuzana Štefečeková i bronzová skeetarka Dan-
ka Barteková. Patrili do okruhu favoritiek as-
poň na finále. Trapistu Erika Vargu len posled-
ný, 125. výstrel, obral o šancu bojovať do finá-
le v rozstrele... Dvakrát bronzový z OH Jozef
Gönci sa na svojej rozlúčkovej piatej olympiá-
de trápil.

■ MUŽI (4) – trap: 12. (z 34) Erik Varga 
121 b, vzduchová pištoľ 60: 15. (zo 44) Juraj
Tužinský 580 b, 21. (zo 44) Pavol Kopp 576 b,
ľubovoľná pištoľ 60: 20. (z 38) Pavol Kopp 556,
23. (z 38) Juraj Tužinský 554, vzduchová puška
60: 31. (zo 47) Jozef Gönci 591, ľubovoľná ma-
lokalibrovka 3x40: 31. (zo 41) Jozef Gönci
1157, ľubovoľná malokalibrovka 60 poležiač-
ky: 39. (z 50) Jozef Gönci 589.

■ ŽENY (3) – trap: 2. (z 22) Zuzana Štefeče-
ková 93, skeet: 3. (zo 17) Danka Barteková,
vzduchová puška 40: 14. (z 56) Daniela Peško-
vá 395, športová puška 3x20: 34. (zo 46) Da-
niela Pešková 576.

TENIS (4)
Zaujala Daniela Hantuchová, ktorá v 1. kole

dvojhry zdolala vlaňajšiu víťazku Roland Gar-
ros Číňanku Li Na a napokon postúpila až do 3.
kola, teda až do najlepšej šestnástky. Dvanásta
nasadená Dominika Cibulková, ktorá pred OH
vyhrala turnaj WTA v Carlsbade, skončila už
v 1. kole. Cez túto métu neprešla s Hantucho-
vou ani vo štvorhre, rovnako rýchlo skončili
v oboch turnajoch naši muži.

■ MUŽI (2) – dvojhra: Martin Kližan prehral
v 1. kole s Roddickom z USA 5:7,4:6, Lukáš Lac-
ko prehral v 1. kole s Nemcom Petzschnerom
6:7, 1:6, štartovalo 64 hráčov, štvorhra: Lukáš
Lacko, Martin Kližan prehrali v 1. kole so srb-
ským párom Tipsarevič, Zimonjič 3:6, 3:6, štar-
tovalo 32 párov.

■ ŽENY (2) - dvojhra: Daniela Hantuchová
v 1. kole zdolala Číňanku Li Na 6:2, 3:6, 6:3,
v 2. kole Francúzku Cornetovú 6:3, 6:0,
v osemfinále prehrala s Dánkou Wozniackou
4:6, 2:6, Dominika Cibulková prehrala v 1. ko-
le s Bulharkou Pironkovovou 6:7, 2:6, štarto-
valo 64 hráčok, štvorhra: Daniela Hantuchová,
Dominika Cibulková prehrali v 1. kole s poľ-
skými sestrami A. a U. Radwańskými, štarto-
valo 32 párov.

TRIATLON (1)
Spomedzi všetkých slovenských športovcov

v Londýne bol Richard Varga v záberoch ka-
mier asi najdlhšie. Podľa očakávania domino-
val v plaveckej časti a v cyklistickej sa dlhšie
držal v päťčlennej vedúcej skupinke spolu s do-
mácimi favoritmi a svojimi tréningovými part-
nermi bratmi Brownleeovcami. Debutant cel-
kove príjemne prekvapil.

■ MUŽI (1): 22. (z 55) Richard Varga.

VZPIERANIE (1)
Veterán Martin Tešovič sa do Londýna do-

stal len ako náhradník za dištancovaného Ri-
charda Tkáča. Napriek tomu veterán na svojej
piatej olympiáde zdvíhal veľmi solídne a po dl-
hých 16 rokoch znovu dokončil olympijskú sú-
ťaž.

■ MUŽI (1) – do 105 kg: 11. (zo 17) Martin
Tešovič 363 kg (trh 167, nadhod 196 kg).

ĽUBOMÍR SOUČEK

SUMÁR LONDÝNSKYCH VÝSLEDKOV SLOVÁKOV PODĽA ŠPORTOV
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Pred štyrmi rokmi si
Zuzana Štefečeková na
brokárskej strelnici v Pe-
kingu vystrieľala striebro
a aj do Londýna prišla
ako jeden z túzov našej
výpravy. Pravda, pred
olympiádou sa v sezóne
nemohla pochváliť me-
dailovými úspechmi – na

aprílovej predolympijskej generálke priamo
v Londýne bola štvrtá a na ďalších pretekoch
SP v Lonate šiesta. Ale každý, kto sa hýbe okolo
streľby, vie, že Zuzka je súťažný typ.

Podobne ako jej spolubývajúca z izby
33B v Olympijskej dedine Danka Barteková aj
Štefečeková prišla na olympiádu chorá. Aj ju
sklátili horúčky a musela brať antibiotiká. A na-
pokon aj ona si vybojovala medailu… Len ako
piata Slovenka v histórii má v zbierke dva
olympijské kovy.

„Chorobu som na pretekoch hodila za hlavu,
aj keď som trochu jej následky ešte cítila. Ale
bála som sa, ako mi v súťažnom strese vydrží
hlava. V hľadisku som mala dvadsaťpäť blíz-
kych ľudí, ktorí ma prišli povzbudiť zo Sloven-
ska. Posledné, po čo som túžila, bolo, aby ma
videli odchádzať so sklonenou hlavou,“ pre-
zradila po súťaži Štefečeková.

V ženskom trape to 4. augusta bola parádna
súťaž. V doterajšej pomerne krátkej olympij-
skej histórii disciplíny, ktorá sa píše len od Syd-
ney 2000, stačilo na víťazstvo zostreliť postup-
ne 93, 88 a naposledy v Pekingu 91 asfaltových
holubov. Na strelnici v londýnskom Woolwichi
však dovtedajšie olympijské maximum – 93
bodov – dosiahli až štyri strelkyne a jedna
z nich ho veľmi výrazne prekonala! Jessica Ros-
siová, ešte len 20-ročný taliansky supertalent,
strieľala ako stroj. Zo sto výstrelov chudulinká
Talianka minula jediný terč (sedemnásty finá-
lový) a len bod jej chýbal na absolútne maxi-
mum, keď skolila 99 zo 100 holubov!

V nabitej súťaži si 28-ročná Nitrianka počí-
nala ako ostrieľaná harcovníčka. Kvalifikáciou
prešla skvele a do finále postúpila so 73 bodmi
z druhého miesta. Vo finále Štefečeková zača-
la výborne, ale potom nám zabrnkala na nervy,
keď netrafila troch holubov za sebou (7., 8.
a 9.). Keď minula ešte aj 15. a 22. terč, klesla
zarovno so Sanmarinčankou Perilliovou na tre-
tie miesto bod za Francúzkou Reauovou-Raci-
netovou. Našťastie, Francúzka minula predpo-
sledný terč, takže na druhej priečke sa na kon-
ci s rovnakým počtom 93 bodov zoradila až
trojica. Je zaujímavé, že v Pekingu 2008 Zuzke
stačilo na striebro 89 bodov... V rozstrele Slo-
venka osvedčila najpevnejšie nervy. Hneď po
druhých výstreloch vypadla z hry o medailu

Perilliová a len o jeden výstrel neskôr sa roz-
hodlo o striebre pre Štefečekovú, pretože 
Reauová-Racinetová minula.

„Táto súťaž bola pre mňa ťažšia ako v Pekin-
gu. Tam sa odo mňa veľa neočakávalo, ale tu
som patrila medzi favoritky. Navyše ma z hľa-
diska sledovalo veľa blízkych ľudí, ktorých som
nechcela sklamať. Ale vedela som, že keď
ovládnem nervy, tak to bude dobré. Súťaž som
začala veľmi dobre, čo mi pomohlo chytiť se-
badôveru. Kvalifikáciou som prešla výborne
a keď som sa dostala do finále, uľavilo sa mi.
Znamenalo to, že svoju základnú úlohu som
zvládla a všetko ostatné už bude nad plán. Na-
pokon finále bolo jedno z tých lepších v mojej
kariére. Začala som dobre, potom som však
minula tri terče za sebou. Zapracovali nervy
a spravila som trikrát tú istú technickú chybu –

nedoťahovala som terč. Našťastie, potom som
sa znovu rozbehla a dostala som sa až do hry
o medaily. Ja som ako Federer – zapnem, až
keď mi horí pod zadkom...,“ štebotala Zuzana
Štefečeková odetá v slovenskej zástave.

V súťaži, v ktorej získala olympijské striebro,
prišla o svetový rekord. Rossiová výkonmi 
75 bodov v základnej časti a 99 aj s finále
utvorila po dva svetové seniorské, juniorské
i olympijské rekordy. Ten predošlý finálový
svetový držala výkonom 96 bodov z pretekov
SP 2006 v Čching-ťuane práve Štefečeková...
Zuzane to však neprekážalo: „Keď ja mám
striebro, vôbec ma netrápi, že som prišla o re-
kord. Beztak už bol starý a bola len otázka ča-
su, kedy padne. Talianka strieľala fantasticky
a dá sa povedať, že svoju vlastnú súťaž. Ne-
dala nám šancu.“ ĽUBOMÍR SOUČEK

OLYMPIJSKÁ REVUE www.olympic.sk

■ Zuzana Štefečeková pri streľbe a so striebornou medailou po príchode do Slovenského domu.  
FOTO JÁN SÚKUP, JAKUB SÚKUP

ODZNELO Z ÚST ČLENOV SLOVENSKEJ VÝPRAVY
„Pripadala som si ako na pretekoch seriálu majstrovstiev sveta for-

muly jeden. Päť sekúnd a Usain Bolt bol preč... Fantasticky okolo nás pre-
letel.” (ZUZANA ŠTEFEČEKOVÁ o svojom najsilnejšom londýnskom mi-
mostreleckom zážitku)

„V izbe je veľké teplo. Počas prvej noci som otvoril okno a potom ma
prebudil rachot. Organizátori skúšali ohňostroj! Rovnaký scenár nás ča-
ká deň pred pretekmi počas slávnostného otvorenia. Nie sú to najideál-
nejšie podmienky.“ (cyklista PETER SAGAN deň pred slávnostným otvo-
rením Hier XXX. olympiády)

„Neviem, či som ten problém mala len ja, ale neskutočne sa mi šmý-
kalo. Cítila som sa ako koza na ľade. Bulharka ma rozbehávala doprava
– doľava, ja som vôbec nemala stabilitu a len som jej to ťukala naspäť.
Bála som sa, aby sa mi niečo nestalo.“ (dvanásta nasadená tenistka
DOMINIKA CIBULKOVÁ po nečakanej prehre v 1. kole dvojhry s Bulhar-
kou Pironkovovou)

„Bolo to ďaleko od mojich predstáv. Netušila som, že budem pred štar-
tom taká nervózna. Priznávam, že som tak trochu podľahla atmosfére.
Je tu sedemnásťtisíc divákov, je to iné ako na nejakých pretekoch v Bra-
tislave...” (plavkyňa KATARÍNA FILOVÁ po 28. mieste v rozplavbách na
200 m voľný spôsob)

NAŠI LONDÝNSKI MEDAILISTI STRELKYŇA ZUZANA ŠTEFEČEKOVÁ

Prišla o rekord, ale vôbec ju to netrápilo

ZUZANA ŠTEFEČEKOVÁ
☛ Narodená 15. 1. 1984 v Nitre, členka

ŠKP Trnava a Strediska štátnej športovej re-
prezentácie Ministerstva vnútra SR, tréner
Branislav Slamka.

☛ OH v Londýne: STRIEBRO V TRAPE (špor-
tová streľba). Výsledky: 1. Jessica Rossiová
(Tal.) 99 – svetový rekord (v kvalifikácii 75 –
svetový rekord), 2. ZUZANA ŠTEFEČEKOVÁ
(SR) 93, 3. Delphine Reauová-Racinetová
(Fr.) 93.
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Danka Barteková ako
jediná zo slovenských
športovcov bojovala
v Londýne na dvoch
frontoch. Nielen na tom
športovom, ale aj na dip-
lomatickom. Na oboch
obstála skvele a nad oča-
kávanie. Na strelnici do-
siahla ziskom bronzu

v skeete životný úspech a vo voľbách do komi-
sie športovcov Medzinárodného olympijského
výboru suverénne a senzačne zvíťazila! V dô-
sledku toho na osem rokov zasadne aj v pléne
samotného MOV – ako len druhý človek zo Slo-
venska v histórii po čestnom predsedovi SOV
a čestnom členovi MOV Vladimírovi Černušá-
kovi, ktorý sedel v pléne najvplyvnejšej inštan-
cie svetového športu v rokoch 1981 – 2001. Sk-
velé! „Londýn je pre mňa asi čarovné mesto,
pretože som si tu splnila dva veľké sny. Som
neuveriteľne šťastná,” vyznávala sa Danka po
nečakanom volebnom víťazstve.

Nových členov komisie športovcov MOV voli-
lo počas OH 6923 z celkového počtu 10 852 re-
gistrovaných olympionikov. Danka Barteková
získala takmer tretinu odovzdaných hlasov –
2295. Prvého z trojice ďalších zvolených (aus-
trálskeho veslára Jamesa Tomkinsa; spolu
s Dankou a s ním boli do komisie a teda aj do
MOV zvolení zimbabwianska plavkyňa Kirsty
Coventryová a francúzsky vodný slalomár Tony
Estanguet – všetko viacnásobní olympijskí ví-
ťazi) predstihla bezmála o päťsto!

Radosť z diplomatického úspechu prepukla
deň pred záverečným ceremoniálom OH. Ra-
dosť zo športového sa odohrala hneď v druhý
deň súťaží. V nedeľu 29. júla sa Danka Barteko-
vá postarala na strelnici vo Woolwichi o prvú
londýnsku medailu našej výpravy. Z kvalifikácie
sa do finále prestrieľala so ziskom 70 bodov
z druhej priečky za suverénnou Američankou
Kimberly Rhodeovou, ktorá v celej súťaži jasne
dominovala a v základnej časti i vo finále utvo-
rila olympijské rekordy, keď minula len jeden
zo sto asfaltových holubov! Vo finále nám síce
strelkyňa z Malženíc brnkala na nervy, ale na-
pokon sa to dobre skončilo. Súťažilo sa vo veľ-
mi ťažkých podmienkach, keď na oblohe sa 
slnko striedalo s búrkovými mrakmi. K tomu
ešte aj fučalo – jeden terč jej odfúklo...

„Premenlivé počasie spôsobilo, že to boli mo-
je najťažšie preteky v tomto roku, možno aj cel-
kove v živote,“ konštatovala, keď už bolo po
všetkom. A prezradila, že v predošlých dňoch sa
cítila mizerne. Doletela s angínou, ktorú let ešte
zhoršil. Musela užívať antibiotiká, jeden deň
v Londýne dokonca strávila v posteli.

Vo finále Danka minula hneď prvý terč. Po-
tom jej uleteli aj ôsmy, jedenásty, dvanásty

a napokon aj dvadsiaty terč. Už to vyzeralo, že
je po medailových nádejách. „Po tom dvadsia-
tom som si pomyslela, že ak mi takýto ,ľahký
holub medailu zmarí, nebude to fér. O pozitív-
ne rozmýšľanie som sa však nepripravila. Od
rána som si hovorila, že toto bude môj deň,“
vracala sa po pretekoch ku kritickým momen-
tom. Našťastie, viaceré terče netrafili ani sú-
perky – s výnimkou Rhodeovej. Pred štyrmi po-
slednými strelami bola Slovenka štvrtá. Keď Čí-
ňanka Wei Ning (strieborná medailistka ešte
z Atén 2004) zakončila súčtom 91 bodov, Dan-
ka musela čakať, či jej Ruska Marina Belikovo-
vá ponúkne ešte šancu na bronz svojou chy-
bou. Našťastie, Ruska minula posledný terč,
takže o majiteľke bronzu sa muselo rozhodnúť
v rozstrele. Slovenka v ňom trafila prvé štyri
terče, Ruske ten štvrtý ušiel. Medaila!

„Konečne sa prejavila naša spoločná štr-
násťročná drina a priniesla ovocie! Počas roz-
strelu som zostarol možno aj o dvadsať rokov.

Bolo to na infarkt,“ priznal Bartekovej tréner
Juraj Sedlák krátko po tom, čo uslzenú Danku,
ktorú trénuje od jej trinástich rokov, zovrel
v náručí. Barteková získala bronz napriek to-
mu, že vo finále dosiahla najmenej bodov.
V rozstrele však ukázala pevnejšie nervy. „Špe-
ciálne medzi ženami sa všetko zratúva až na
úplnom konci. Ja som stále mala v hlave, že
sa to dobre skončí. Rozstrel sme trénovali ne-
spočetnekrát, vedela som presne, čo treba
urobiť,“ prezradila Danka. A dodala, že veľmi
jej pomohla predošlá nenahraditeľná olympij-
ská skúsenosť z Pekingu 2008, aj keď tam sa
pre ňu súťaž skončila sklamaním z ôsmeho 
miesta. „Presne som vedela, čo ma teraz čaká
a neminie. Bol to obrovský boj od prvého po
posledný výstrel. Ešte deň pred súťažou mi
chýbalo viac sebavedomia, no tréner mi po-
tom povedal tie správne slová. Ráno som na-
dobudla istotu, že to dopadne dobre.“

ĽUBOMÍR SOUČEK

■ Danka Barteková na londýnskej strelnici. FOTO JÁN SÚKUP

ODZNELO Z ÚST ČLENOV SLOVENSKEJ VÝPRAVY
„Baví ma tu všetko. Dedina je fantastická, fanzóna tiež, aj keď ceny sú

premrštené. Musia však niekde zarobiť.“ (plavec TOMÁŠ KLOBUČNÍK)
„Náradie, na ktorom som najviac cvičila a trénovala, mi absolútne

nevyšlo. Keď ma doma týždne bolela noha, tak som prakticky cvičila
len na bradlách. A práve cvičenie na nich sa mi nevydarilo. Zato ná-
radia, pri ktorých som sa na poslednú chvíľu rozhodovala, či na ne
nastúpim alebo nie, som napokon zvládla najlepšie...“ (športová
gymnastka MÁRIA HOMOLOVÁ po viacboji, v ktorom obsadila 
57. miesto)

„Nevyšlo to. Z môjho hľadiska to bola katastrofa, hlavne technická.
Sú to problémy, ktoré ma trápia celú sezónu.“ (skokan do výšky MICHAL
KABELKA po kvalifikácii, v ktorej o 15 cm zaostal za svojím tohtoročným
maximom)

„Mám pocit, že som celú súťaž ťahal za sebou vagón plný uhlia. Mie-
rim na terč a ja ho proste nevidím. Musím preblikávať očami, veľmi ma
to unavuje. Po dvadsiatich výstreloch sa cítim, akoby som vystrelil aspoň
stokrát. Nemôžem si udržať tempo z tréningu, pretože ak sa zdvihne 
vietor, treba trochu taktizovať, aby som dvoma - tromi výstrelmi nezni-
čil úplne všetko.“ (strelecký velikán JOZEF GÖNCI na piatych OH o svo-
jom trápení na strelnici pri rozlúčke s reprezentačnou kariérou)

NAŠI LONDÝNSKI MEDAILISTI STRELKYŇA DANKA BARTEKOVÁ

Úspešná na streleckom i diplomatickom fronte

DANKA BARTEKOVÁ
☛ Narodená 19. 10. 1984 v Trenčíne,

členka ŠKP Trnava a Strediska štátnej špor-
tovej reprezentácie Ministerstva vnútra SR,
tréner Juraj Sedlák.

☛ OH v Londýne: BRONZ V SKEETE (špor-
tová streľba). Výsledky: 1. Kimberly Rhode-
ová (USA) 99 – olympijský rekord (74 –
olympijský rekord + 25), 2. Wei Ning (Čína)
91 (68+23), 3. DANKA BARTEKOVÁ (SR) 90
(70+20).





„Niesť slovenskú zástavu bola jedna z najväčších udalostí
mojej bohatej kariéry. Myslel som na celé Slovensko a pred
očami mi postupne prebehol celý zrýchlený film môjho živo-
ta a všetky najväčšie úspechy v mojej dlhej športovej kariére.
Bol som veľmi dojatý a musel som bojovať s obrovskými
emóciami.“ (strelec JOZEF GÖNCI po slávnostnom otvorení
OH 2012, na ktorom na záver skvelej kariéry na svojich pia-
tych OH účinkoval v úlohe vlajkonosiča)

„Vo finále bolo dôležité trafiť správnu stopu a potom už iba ,makať‘. My sme
ideálnu stopu už hore netrafili a potom sme sa trápili. Po dotyku 16. bránky
sme museli ísť už úplne na risk. Vo finiši sme boli už so silami v koncoch. Skla-
maný z bronzu budem celé štyri roky do ďalšej olympiády...“ („háčik“ C2 PAVOL
HOCHSCHORNER – na snímke vpredu – na margo finálovej jazdy dvojičiek)

Členovia osádky štvorkajaka na 1000 m, ktorý bol ešte dvesto metrov pred 
cieľom na tretej pozícii, ale napokon skončil šiesty: „Čakal som od seba viac
a chcel som tu dokázať viac.“ (háčik lode PETER GELLE) „Na posledných dvesto
metroch nám došli sily. V závere sme išli úplne do ,tmy‘.“ (MARTIN JANKOVEC)
„Po osemsto metroch som veril v medailu, ale potom prišla totálna kríza. Ledva
som vystieral ruky. Prišlo to intenzívne a zhurta, úplne nečakane, a nedalo sa tým
nič urobiť.“ (ERIK VLČEK) „V závere som bójky ťahal očami a modlil som sa, nech
je už cieľ a nech už nikto nejde pred nás.“ (zadák lode JURAJ TARR)

„Pozrel som sa na naše mená a pri nich poradie číslo 8, s tým som naozaj nerá-
tal. Záver sme nevypustili, bojovali sme do posledného metra. Z posledného 
miesta vo finále som veľmi sklamaný. Mal som pocit, že ak sa aj budeme trápiť,
jednu-dve osádky dokážeme zdolať. Nepamätám si, že by som niekde skončil
posledný. Je to športová tragédia, ale svet sa nezrúti.“ (zadák dvojkajaka ERIK
VLČEK po 8. mieste vlaňajších majstrov sveta na 1000 m) „Dnes nebol náš deň.
Pritom ranný tréning nenasvedčoval tomu, že by niečo malo dopadnúť zle. Sami
nevieme, prečo to vypálilo takto.” (háčik dvojakajaka PETER GELLE)

„Ak by som bradlá pokazil, veľmi by ma to mrzelo. Prekva-
pila ma známka, ktorú som dostal. Je to jedna z najlepších
v mojej doterajšej kariére. Uvedomoval som si, že zostava
nie je stopercentná, boli v nej aj chyby.“ (gymnasta SAMUEL
PIASECKÝ po cvičení na bradlách, v ktorom mu len o tisíciny
bodu ušiel postup do finále a ostal iba v pozícii náhradníka)
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LONDÝNSKE EMOTÍVNE CHVÍLE OBJEKTÍVOM A V CITÁTOCH PROTAGONISTOV

FOTO JÁN SÚKUP (7), JAKUB SÚKUP (3), TASR (1)
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LONDÝNSKE EMOTÍVNE CHVÍLE OBJEKTÍVOM A V CITÁTOCH PROTAGONISTOV

„Moje členky sa rozhodli dovolenkovať. Bojovala som s ni-
mi, no čím viac som sa snažila, tým to bolo horšie. V protivet-
re som ani bežecky, ani skokansky veľa neukázala.“ (trojsko-
kanka DANA VELĎÁKOVÁ po spackanom finále)

„Keď som trafila prvého holuba, hovorila som si – fajn, aspoň hneď nevypad-
nem. Napokon som rozstrel trojice vyhrala. Myslím si však, že medailu by sme si
zaslúžili všetky tri. Našťastie, najcennejšiu medailu z nás troch mám ja. Chcem ju
venovať celému môjmu realizačnému tímu, rodine a kamarátom. Všetci najbliž-
ší ľudia ma sem prišli povzbudiť a ja im veľmi ďakujem. Nikdy ich toľko so mnou
v zahraničí na pretekoch nebolo. Dnešný deň je pre mňa plný emócií.” (strelkyňa
ZUZANA ŠTEFEČEKOVÁ po zisku striebornej medaily v trape – na snímke jej
blahoželá tréner Branislav Slamka)

„Snažil som sa byť od začiatku aktívny, lebo Iliadis vie vyťažiť z toho, keď sto-
jím. Dve minúty sa mi to darilo, potom som trochu kondične odišiel. Predsa len,
Iliadis má strašne silné ruky.“ (džudista MILAN RANDL – v modrom kimone - po
prehre v prvom kole kategórie do 90 kg s vysoko favorizovaným Grékom Iliadi-
som, po ktorej v turnaji skončil)

„V prvej pondelkovej po-
ložke sa mi strieľalo dobre,
v záverečnej to išlo až príliš
ťažko. Bol som kŕčovitý, cí-
til som obrovský tlak, zod-
povednosť a očakávania od
seba i podporného tímu,
ktorý prišiel zo Slovenska.
Bol tu môj otec i manželka.
Škoda... Ak by vyšla posled-
ná dupľa, možno by som
bol vo finále. Chýbalo tro-
chu šťastíčka.“ (strelec ERIK
VARGA po tom, čo posled-
ným 125. výstrelom prišiel
o šancu pobiť sa v rozstrele
o postup do šesťčlenného
finále)

„Som rád, že je to za mnou. Bola to dlhá cesta, každý deň
tvrdý tréning. Som spokojný s umiestením pri prvom olympij-
skom štarte. Do Londýna som sa ledva dostal a v pretekoch
som predbehol veľa kvalitných triatlonistov. Je to pre mňa
dobrý výsledok.“ (triatlonista RICHARD VARGA po 22. mieste
v olympijskej súťaži, ktorej úvodnú plaveckú časť vyhral)

„Prvá myšlienka v cieli bola – mám to za sebou, nebolo to
také zlé. Finálová jazda bola najlepšia, ktorú som na olym-
piáde zašla. Tušila som však, že na medailu stačiť nebude.
Spravila som zopár chýb. Medailu by som si nezaslúžila. Dú-
fala som v ňu, ale šieste miesto beriem. Žiadne iné mi tu ne-
dajú.“ (vodná slalomárka JANA DUKÁTOVÁ po šiestom 
mieste v súťaži kajakárok)
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Vodný slalomár z Lip-
tovského Mikuláša Mi-
chal Martikán sa vo svo-
jich 33 rokoch v Londýne

stal ešte väčšou olympijskou legendou, než
akou bol doteraz. Olympijský šampión z Atlan-
ty 1996 i Pekingu 2008 a strieborný medailista
zo Sydney 2000 i z Atén 2004 premenil aj svoj
piaty štart v singlkanoe na medailu! Na trati
v Lee Valley skončil 31. júla tretí a po dvoch zla-
tých i strieborných kovoch pridal do svojej veľ-
kolepej zbierky prvý bronzový. O 1,25 s ho
predstihol Francúz Tony Estanguet a iba o 22
stotín sekundy Nemec Sideris Tasiadis.

Michal Martikán ako vôbec prvý muž v histó-
rii OH získal v individuálnej disciplíne medailu
piaty raz za sebou! Podobný husársky kúsok
ako Martikánovi sa na OH podaril pred ním len
japonskej džudistke Rioko Taniovej-Tamurovej
v kategórii do 48 kg (OH 1992 – 2008) a talian-
skej šermiarke Valentine Vezzaliovej vo fleu-
rete (OH 1996 – 2012). Niekoľko dní po ňom
ho zopakoval britský jachtár Ben Aislie (tomu
sa to podarilo v triede Laser a následne Finn). Aj
nemecký strelec Ralf Schumann síce v rýchlo-
paľnej pištoli získal medailu na OH päťkrát, ale
s jednou prestávkou (OH 1998 – 1996 a 2004 –
2008). Na ZOH sa sériou piatich medailí v sérii
v tej istej individuálnej disciplíne mohli doteraz
pochváliť len dvaja sánkari – Nemec Georg
Hackl a Talian Armin Zöggeler.

Michal Martikán po súťaži priznal, že zisku
bronzovej medaily predchádzali preňho začne
nepríjemné okolnosti. Aj preto tú podľa lesku
najmenej hodnotnú medailu vo svojej olympij-
skej zbierke označil za veľmi ťažko vybojovanú.

Za posledný rok – odkedy vyhral v Lee Valley
predolympijskú generálku – prežil Lipták mi-
moriadne stresujúce obdobie. Predvlani prvý
raz po 15 rokoch nezískal medailu z vrcholnej
svetovej súťaže, a keďže vlani na MS v Čunove
si medailu nevybojoval on, ale jeho najväčší do-
máci rival Matej Beňuš, Martikán musel prvý
raz v živote o olympijskú účasť bojovať v inter-
nej kvalifikácii proti mladšiemu súperovi.
Okrem toho mal veľké problémy s platničkami.
Ich bolesti sa vystupňovali po opakovaných
tréningoch na studenej vode. Navyše na roz-
diel od bratov Hochschornerovcov, ktorí mali
istotu účasti na OH bezmála rok, on sa musel
namiesto ladenia formy na jeden vrchol sú-
strediť aj na kvalifikačné súťaže. „Bolo to prvý
raz v živote, keď musel takto bojovať. Ktovie,
ako by sa pripravil, keby mal nomináciu istú
už vlani. Ale isté je, že by nebol v takom stre-
se,“ zamyslel sa po olympijských pretekoch Mi-
chalov otec a tréner Jozef Martikán.

V perejach Lee Valley Martikán aj tak jazdil

výborne. Jeho odveký rival Estanguet (iba on
Michala zdolal na OH 2000 v Sydney aj OH
2004 v Aténach) a muž budúcnosti Tasiadis
však zvládli finálovú jazdu rýchlejšie ako on.

„Bol som si vedomý, že som spravil niekoľko
chybičiek. Ak to mám rozmeniť na drobné,
v každom jednom zábere som mohol viac pri-
tlačiť. Cítil som, že na zlato moja jazda nemusí
stačiť. Trať nebola veľmi ťažká, ale najmä v jej
spodnej časti boli bránky postavené na mies-
tach, kde sa voda dosť menila. Niekde voda
môže pomôcť. To sa v mojom prípade udialo
v hornej časti, kde som mohol pádlovať bez ne-
jakých korekcií. Ale v spodnej časti to bolo prá-
ve naopak. Nebol som prekvapený, že Estan-
guet a Tasiadis ma predstihli,“ hodnotil prete-
ky Michal Martikán.

„Niekde v hĺbke som určite šťastný, ale
prevažuje vo mne sklamanie,” vyriekol gi-
gant slovenského športu – držiteľ už 36 me-
dailí z vrcholných podujatí, dvojnásobný
olympijský šampión, deväťnásobný majster
sveta, dvanásťnásobný majster Európy
a štvornásobný celkový víťaz Svetového po-
hára. Zaraz avizoval, že na rozdiel od Estan-
gueta, ktorý na tlačovke ohlásil koniec karié-
ry, on myslí aj na OH 2016 v Riu de Janeiro.
„Milujem tento šport, ktorý je pre mňa naj-
krajší zo všetkých olympijských. Necítim, že
by som teraz mal prestať. V Riu si chcem vy-
bojovať zlatú medailu,“ vyriekol pred novi-
nármi zo sveta Martikán. Kto ho pozná, vie,
že to myslí úplne vážne.

ĽUBOMÍR SOUČEK

■ Michal Martikán v plnom nasadení na trati počas finálovej jazdy a na tlačovke.
FOTO JÁN SÚKUP a ĽUBOMÍR SOUČEK

ODZNELO Z ÚST ČLENOV SLOVENSKEJ VÝPRAVY
„Trať bola skôr ,pádlovacia, než technická a vedel som, že Tonymu

Estanguetovi aj Tasiadisovi takéto trate vyhovujú viac, než mne. Ja mám
radšej čo najťažšie trate, na ktorých rozhoduje technika.“ (vodný slalo-
már MICHAL MARTIKÁN pri komentovaní svojej bronzovej medaily
v singlkanoe)

„Po takej posr...nej sezóne, ako bola táto, je aj bronzová medaila 
veľkým úspechom.“ (expresívny komentár JOZEFA MARTIKÁNA, trénera
a otca vodného slalomára Michala Martikána)

„Finále som nepozerala. Radšej som bola v druhej izbe a rodičia mi
chodili hovoriť priebeh jednotlivých jázd. Keď som sa dozvedela, že Tony
Estanguet išiel veľmi dobre a po ňom aj pretekár z Nemecka, vedela

som, že Miško bude smutný. On sa s bronzom vôbec neuspokojí. Miško
chcel byť najlepší. Viem, že ho to bude veľmi dlho mrzieť,” (LENKA
MARTIKÁNOVÁ, manželka Michala Martikána)

„Strašne som túžila po medaile, naozaj strašne. Keby som tú medailu
získala – a bolo by mi jedno akú - vznášala by som sa nad kanálom.
Tento pocit by som naozaj chcela zažiť.“ (vodná slalomárka JANA
DUKÁTOVÁ po šiestom mieste v súťaži kajakárok)

„Dnešné podmienky boli strašné. Nerozumiem, prečo neotočili roz-
beh na opačnú stranu do druhého doskočiska, pretože všetky dievča-
tá mali protivietor, čo je hrozné. S takými postavami, ako máme my,
je to proti takémuto vetru ťažké. Dnešné podmienky boli katastrofál-
ne.“ (skokanka do diaľky JANA VELĎÁKOVÁ po nezvládnutej kvalifi-
kácii)

NAŠI LONDÝNSKI MEDAILISTI VODNÝ SLALOMÁR MICHAL MARTIKÁN

Piata olympiáda – piaty kov!

MICHAL MARTIKÁN
☛ Narodený 18. 5. 1979 v Liptovskom Mikuláši, člen

KTK Dukla Liptovský Mikuláš a Vojenského športového
centra Dukla Banská Bystrica, tréner Jozef Martikán.

☛ OH v Londýne: BRONZ V C1 (vodný slalom). Výsled-
ky: 1. Tony Estanguet (Fr.) 97,06, 2. Sideris Tasiadis
(Nem.) 98,09, 3. MICHAL MARTIKÁN (SR) 98,31.
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Trojnásobní olympij-
ski víťazi v C2 bratia Pa-
vol a Peter Hochschor-
nerovci vlani vyhrali

všetko, čo sa dalo – majstrovstvá sveta, Euró-
py, serial Svetového pohára i predolympijskú
generálku v Lee Valley. Giganti deblkanoe pre-
to prišli na olympiádu s najvyššími ambíciami.
Na rozdiel od Martikána i Dukátovej mali
olympijskú istotu bezmála rok a mohli prípra-
vu nasmerovať tak, aby im forma vygradovala
práve na OH.

Striebro z júnového európskeho šampioná-
tu v Augsburgu, kde štartovali z plnej prípravy,
naznačovalo, že Hochschornerovci sú na správ-
nej ceste. Napriek tomu v olympijskej súťaži
získali „len“ bronz. Predstihli ich dve britské
deblovky. Najmä víťazstvo Tima Baillieho 
s Etiennom Stottom bolo úplne nečakané, Flo-
rence s Hounslowom mali vyšší kredit. Ale bra-
tia považovali za hlavných súperov iné lode.

Ak by sa Hochschornerovcom v Londýne po-
darilo vyhrať aj štvrtý raz v sérii, stali sa by sa
členmi najexkluzívnejšieho olympijského klu-
bu. Veď štyrikrát v tej istej individuálnej discip-
line za sebou vyhrali v histórii OH len traja
športovci – dánsky jachtár Paul Elvström (1948
– 1960), diskár z USA Alfred Oerter (1956 –
1968) a americký atlét Carl Lewis v skoku do
diaľky (1984 – 1996). Žiaľ, štvrté zlato v sérii
nezískali. Na OH 2012 sa takýto husársky kúsok
podaril len britskému jachtárovi Benovi Aislie-
mu, aj keď nie v tej istej disciplíne (z triedy La-
ser úspešne presedlal na Finn).

Bratislavské dvojičky vynikajú technickou bri-
lantnosťou v narábaní s pádlami. Olympijská
trať si však nevyžadovala až také majstrovstvo.
Všetci naši pretekári ju označili oveľa viac za
„pádlovaciu“, než technickú. Zrejme práve pre-
to Hochschornerovci nezískali štvrté zlato. Fi-
nálovou traťou síce prešli najrýchlejšie zo všet-
kých, ale dotyk 16. bránky ich odsunul na tretiu
pozíciu. Lode pred nimi zajazdili čisto. Za víťaz-
mi zaostali o 1,87 s, za striebornými o 1,51 s.
S celkovým ziskom troch zlatých a jednej bron-
zovej medaily si však držitelia piatich zlatých
z MS, šiestich z ME a desiatich celkových 
triumfov v SP upevnili pozíciu na čele najús-
pešnejších slovenských olympionikov v histó-
rii.

Bratia na trati vydali zo seba všetko – na Pa-
ľovej tvári to po dojazde do cieľa bolo vidno až
príliš jasne – ale netajili namrzenosť. „Ja som
spokojný tak na 21 percent. Ale nedá sa vyhrá-
vať donekonečna. Niekedy musí prísť aj horšia
medaila ako zlatá,“ zahundral pred slovenský-
mi novinármi Pavol Hochschorner, ktorý sa bál,

že z ťuku na 16. bránke („Nevidel som ho, len
som cítil šuchnutie na veste.“) bude mať nočné
mory aspoň dva roky.

„Nešli v ideálnej stope – dokonca v horšej,
ako v semifinále, kde boli o niečo pomalší. Pre-
to museli výkonnostne vydať zo seba viac ako
víťazi, ktorých rýchlostne zdolali. Nebyť toho
ťuku, vyhrali by aj s jazdou, ktorá zďaleka ne-
bola ideálna,“ postrehol otec-tréner Peter
Hochschorner st.

Zadák bronzovej lode Peter Hochschorner bol
nahnevaný, že s bratom nepredviedli to, na čo
mali. „Sami sme si to pokazili. Nesadol nám za-
čiatok, z toho pramenili aj ďalšie chyby. Príliš
sme to tlačili, čo sa v našom športe nevypláca.
Treba nechať loď plávať. Na celej trati sme sa
vytrápili. Dvakrát sme skoro nabehli na prekáž-

ky a tým sme sa dostali na pomalšiu vodu pri
kraji trate. Neudržali sme loď v hlavnom prúde.
Vjazd do šestnástej bránky sme trochu podišli,
následne sme chceli zrýchliť a vtedy Paľo šuchol
vestou o bránku. Vo vedomí straty sme sa po-
tom začali ,blázniť‘ odušu. Výsledkom bolo, že
sme sa pred protiprúdkou dostali ešte do horšej
situácie. Stratili sme tam zhruba dve sekundy,
ktoré nás stáli zlato. Určite to nebola jazda na
zlatú medailu. Nezaslúžili by sme si ju.“

Pavol Hochschorner priznal, že trať im svo-
jím charakterom celkom nesadla a po nešťast-
nom dotyku bránky začali až bláznivo riskovať.
„Po toľkom trápení, ktoré sme prežili na tejto
trati, je zisk bronzu tiež umením. Pritom pred
štartom sme sa cítili v pohode, boli sme plne
sústredení.”   ĽUBOMÍR SOUČEK

■ Pavol (vpredu) a Peter Hochschornerovci na trati a v cieli. FOTO JÁN SÚKUP, JAKUB SÚKUP

ODZNELO Z ÚST ČLENOV SLOVENSKEJ VÝPRAVY
„Všetci od nás čakali zlato. A ja som si v jednom okamihu dokonca

myslel, že prídeme domov bez medaily.” (PAVOL HOCHSCHORNER o fi-
nálovej jazde)

„Veľmi som sa finále tešila, chcela som si ho užiť. Škoda, že s nami hľa-
disko nespolupracovalo tak, ako so všetkými britskými hviezdami. Na-
priek tomu si odnášam zážitok. Zopár Slovákov mi v hľadisku držalo
palce. Nevyšlo mi to, no za podporu im ďakujem.” (trojskokanka DANA
VELĎÁKOVÁ po spackanom finále, v ktorom skončila posledná slabuč-
kým výkonom 11,92 m)

„Olympijské finále mi vyšlo na trati, na ktorej som úplný nováčik. Ne-
vedela som, čo ma čaká. Keby mi niekto pred olympiádou povedal, že na
tisícpäťstovke budem ôsma, asi by som mu povedala, nech sa ide vyspať.

Moja láska k tisícpäťstovke sa tu postupne zvyšovala. V rozbehu slo-
venský rekord, v semifinále zrýchlenie o päť sekúnd a vo finále ôsme
miesto – teraz túto disciplínu doslova milujem!“ (atlétka LUCIA
KLOCOVÁ po debute v behu na 1500 m na veľkej súťaži, v ktorom sen-
začne skončila ôsma)

„Ja by som sa na horšie ako na šieste miesto pred olympiádou netipo-
val. Ale neveril by som, že v takomto teple a v ťažkých podmienkach bu-
de čas okolo 3:41 h znamenať ,len‘ ôsme miesto. Ďakujem množstvu
Slovákov okolo trate, super ma povzbudzovali.” (chodec MATEJ TÓTH
po ôsmom mieste v chodeckom maratóne na 50 km)

„Som totálne zničený z posledných troch rokov prípravy. Nechcem vi-
dieť loď a pádlo aspoň tri mesiace, ani činky, ani beh. Budem sa presúvať
autom, iba sedieť na gauči pred televízorom.” (rýchlostný kanoista
ĽUBOMÍR HAGARA po nečakanom šiestom mieste v C1 na 200 m)

NAŠI LONDÝNSKI MEDAILISTI VODNÍ SLALOMÁRI PAVOL A PETER HOCHSCHORNEROVCI

Po troch zlatých dvojičiek bronz

PAVOL HOCHSCHORNER
PETER  HOCHSCHORNER

☛ Narodení 7. 9. 1979 v Bratislave, členo-
via ŠKP Bratislava a Strediska štátnej športo-
vej reprezentácie Ministerstva vnútra SR, tré-
ner Peter Hochschorner st.

☛ OH v Londýne: BRONZ V C2 (vodný sla-
lom). Výsledky: 1. Baillie, Stott (V. Brit.)
106,41, 2. Florence, Hounslow (V. Brit.)
106,77, 3. PAVOL HOCHSCHORNER, PETER
HOCHSCHORNER (SR) 108,28.
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„Kvalifikáciu som nezvládla psychicky. Hneď v prvom hode
ma z rytmu rozhodil potlesk z druhej strany hľadiska v čase,
keď som vchádzala do otočky. Ďalšie pokusy boli potom viac
a viac nervózne, stratila som istotu. Hodila som asi najhorší vý-
kon sezóny a som veľmi sklamaná. Veľmi ma mrzí aj to, že som
sklamala množstvo divákov a fanúšikov i 167 malých detí, kto-
ré mi poslali pozdravy a držali palce.” (strieborná medailistka
z júnových ME v hode kladivom MARTINA HRAŠNOVÁ, keď
v kvalifikácii skončila slabým výkonom až dvadsiata)

„Nebola to naša jazda. Sám neviem, čo sa mohlo stať. Mali sme vyššie ambície,
než len byť vo finále. Súperi nám na celej trati utekali.“ (ERIK VLČEK po tom, čo
„kádvojka“ našich vlaňajších majstrov sveta skončila vo finále K2 na 1000 m po-
sledná) „Chceli sme nastúpiť, ale ako keby sme sa nevedeli pohnúť dopredu. Bo-
lo to len akési búchanie do vody. Voda nám akoby utekala, nešlo nám to.” (Vl-
čekov spolujazdec PETER GELLE o tom istom)

Členovia osádky
štvorkajaka na 1000 m,
ktorý bol ešte dvesto
metrov pred cieľom na
tretej pozícii, ale napo-
kon skončil šiesty:
„Predstavoval som si
iný záver najťažšieho
roka v mojom živote.
Nepamätám si, že by
ma v kajakárskej karié-
re niečo takto zložilo.“
(háčik lode PETER GEL-
LE) „Šieste miesto je pre
nás veľké sklamanie.“
(MARTIN JANKOVEC)
„Toto bolo psychicky
ťažšie ako ísť v dvojka-
jaku, pretože v ňom
sme vedeli, že potom
máme ešte jednu šan-
cu.“ (ERIK VLČEK)
„Strašne ma to mrzí
a som veľmi smutný. Obetoval som úspechu všetko a po tom celoročnom trápení
a neistote by medaila bola ako náplasť. Keby sa nominácia do lode uzavrela už
v máji, asi by bol lepší výsledok.“ (zadák lode JURAJ TARR)

„Tento turnaj bol pre
mňa oveľa dôležitejší
ako Wimbledon. Veľa
pre mňa znamenal
a chcela som do toho dať
všetko. Výsledkom bola
kŕčovitosť, bola som ako
zviazaná. Veľmi som
chcela medailu. Nebol to
zlý turnaj, ale chcela som
ísť ďalej…” (tenistka
DANIELA HANTUCHOVÁ
sa po prehre v osemfiná-
le dvojhry s Dánkou
Wozniackou v mixzóne
rozplakala z poznania,
že sen o zisku olympij-
ského kovu sa jej nena-
plní)

„Moja stávka na Britov nevyšla. Keď som videl, ako od
štartu ťahajú, tak som im veľmi veril. Ani som sa nepokúšal
ísť do úniku, stavil som na jednu kartu a záverečný špurt.
Inak sa to ani nedalo, lebo by som plytval silami všetkými
smermi. Ale keby sa išlo znovu, všetko by som urobil tak isto.
Nič by som nemenil.“ (cyklista PETER SAGAN o svojej takti-
ke počas cestných pretekov jednotlivcov s hromadným štar-
tom, v ktorých so 40-sekundovým mankom na víťaza skon-
čil na 34. mieste)

SMUTNÉ MOMENTY NAŠICH ES OBJEKTÍVOM A OČAMI ICH PROTAGONISTOV

FOTO JAKUB SÚKUP (3), JÁN SÚKUP (2)
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PAMÄTNÉ CITÁTY
„Nemám nič proti Janke Dukátovej. Je to dobré dievča. Ale nik-

dy jej nezabudnem, že tým, že nepustila Elenu Kaliskú do Londý-
na, urobila zo mňa najstaršieho člena slovenskej výpravy na tejto
olympiáde,“ (38-ročný strelec JOZEF GÖNCI na margo faktu, že
bol najstarší slovenský olympionik v Londýne)

„Mám tridsaťosem rokov... V takom vysokom veku by už ľudí
nemali na olympiádu ani púšťať... Olympiáda je podujatie pre
mladých ľudí, nie pre takých starých kmeťov, ako som teraz na-
príklad aj ja.“ (ešte raz JOZEF GÖNCI)

„Chcel som obstáť so cťou. Myslím, že sa mi to podarilo. Diváci
v Londýne sú fantastickí. Je to neuveriteľné, oni fandia úplne kaž-
dému športovcovi. Bolo milé, že po neuznaní môjho druhého po-
kusu v nadhode sa ľudia v hľadisku postavili na moju stranu. Lenže
rozhodcovia na olympiáde sú prísni.“ (čochvíľa 38-ročný vzpierač
MARTIN TEŠOVIČ, ktorý bol tiež na svojej piatej olympiáde)

„Bol som tam, zažil som to. Dve a pol hodiny sme cestovali z le-
tiska do dediny, päťkrát som musel otvárať kufre a batožinu, kým
som sa dostal do budovy, kde som mal bývať. Bezpečnostné kon-
troly na každom kroku. Kolabujúca doprava, jedáleň pre päťtisíc
ľudí. Všade chaos a zmätok.“ (cyklista PETER SAGAN o svojich
dojmoch zo štvordňového pobytu v Londýne)

„Vedel som, že sa tu môžem stať prvým mužom v histórii OH,
ktorý získa v rovnakej individuálnej disciplíne piatu medailu v sé-
rii. Tento veľmi pekný zápis do histórie sa mi podaril. Ale, samo-
zrejme, momentálne vo mne prevažujú emócie z posledných pre-
tekov. Nie som teraz šťastný úplne, ale tak na 91 percent.“ (vodný
slalomár MICHAL MARTIKÁN o svojich pocitoch po zisku bronzo-
vej medaily v singlkanoe)

■ Náš druhý najstarší olympionik v Londýne Martin Tešovič po 16 rokoch od
Atlanty dokončil olympijskú súťaž. V Aténach nezdvihol základ, v Pekingu
pre zranenie na súťaž nenastúpil a pri štarte na ZOH vo Vancouvri naše
štvorboby do cieľa nedošli.

■ Podľa očakávania v Londýne viackrát pršalo. Prezidenta SR Ivana Gašpa-
roviča diplomatická imunita na tribúne pred dažďom neochránila, musel
pomôcť dáždnik.

■ Totálne vyčerpanie triatlonistu Richarda Vargu.

■ Členovia našej výpravy v hľadisku povzbudzovali odušu. Takto na vodnom
slalome zľava gymnastická trénerka Katarína Krekáňová, jej zverenka Mária
Homolová a vpravo bedmintonový tréner Tomáš Lobotka.

■ Najstarší športovec slovenskej výpravy v Londýne Jozef Gönci sa
na svojej piatej olympiáde na strelnici trápil.

AJ NA TOTO Z LONDÝNA MÔŽEME SPOMÍNAŤ

FOTO JAKUB SÚKUP (3), JÁN SÚKUP (2)





Bratia Peter a Pavol Hochschornerovci síce
v deblkanoe v Londýne neobhájili olympijské zla-
to z Pekingu, ale ziskom bronzovej medaily ešte
vylepšili svoju bilanciu na čele rebríčka najúspeš-
nejších slovenských olympionikov. Tri zlaté kovy

získali spomedzi Slovákov v histórii OH len oni,
teraz pridali prvý bronzový.

Kolega dvojičiek z divokej vody Michal Marti-
kán si pripísal rekordov hneď viacero. Jeden
z nich, ten singlkanoistický, je aj takpovediac sve-

tový olympijský. Ako prvý muž v histórii OH získal
v tej istej individuálnej disciplíne medailu piaty
raz za sebou! Podobný kúsok sa doteraz na OH
podaril len dvom ženám. Dvaja muži predtým
dokázali rovnakú fantastickú vec len na ZOH.
S celkovou bilanciou 2-2-1 je v historickom reb-
ríčku medailovej úspešnosti našich olympioni-
kov hneď za Hochschornerovcami – ak, pravda,
nerátame plavca Zoltána Halmaja z uhorskej éry,
ktorého však so Slovenskom spája len miesto na-
rodenia a prvé roky života. Martikán okrem toho
piatou účasťou na OH vyrovnal doterajší sloven-
ský rekord plavkyne Martiny Moravcovej. Tá sa
pokúšala ako prvá plavkyňa v histórii prebojovať
sa aj na šieste hry, ale nevyšlo jej to.

Piatu účasť na OH si pri svojej medzinárodnej
rozlúčke pripísal aj dvojnásobný bronzový me-
dailista (z Atlanty 1996 a z Atén 2004), strelec
Jozef Gönci. Piaty raz bol členom olympijskej vý-
pravy aj vzpierač Martin Tešovič, jeho prípad je
však trochu zamotaný. Na OH bol štyrikrát, v Pe-
kingu 2008 však pre zranenie na súťaž nenastú-
pil. Ale zato je jeden z mála Slovákov, ktorí štar-
tovali nielen na OH, ale aj na ZOH.

Medailovo najúspešnejšia slovenská športov-
kyňa v Londýne, úspešná obhajkyňa striebra v tra-
pe Zuzana Štefečeková, je len piata žena a celko-
ve iba deviaty športovec pochádzajúci zo Sloven-
ska, ktorý sa v kariére prebil na OH do prvej trojice
viackrát než raz (na ZOH boli takí traja).

Historický zápis, aj keď sa nezrodil na športo-
visku, predstavuje určite zvolenie Danky Barte-
kovej do komisie športovcov MOV a automaticky
aj do Medzinárodného olympijského výboru. Veď
v najvýznamnejšej a najvplyvnejšej svetovej
športovej organizácii pred fešnou strelkyňou do-
teraz zo Slovenska sedel (v rokoch 1981 – 2001)
len funkcionársky veterán Vladimír Černušák.
Pritom Danka získala suverénne najviac hlasov
spomedzi 19 športovcov z 21 športovcov (dvaja
boli za porušenie predpisov o volebnej kampani
diskvalifikovaní).

Všetci štyria naši medailisti dokázali v Londýne
veľké veci. Žiaľ, naša výprava bola v ére samo-
statnosti najmenšia. Účasť len 47 športovcov
znamená úbytok desiatich z doterajšieho mini-
ma z Pekingu 2008. ĽUBOMÍR SOUČEK

FOTO JÁN SÚKUP
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Rekordéri Hochschornerovci,
Martikán, Gönci (aj Tešovič)

Michal Martikán dosiahol ziskom piatej olympijskej
medaily v singlkanoe v sérii aj svetovo unikátnu vec

Ak sa na účinkovanie slovenských športovcov v Londýne pozrieme cez historickú
prizmu, tak aj keď nebolo ozdobené zlatou medailou, prinieslo nám niekoľko his-
torických rekordov. Aj jeden negatívny – doteraz najmenej početnú účasť sloven-
ských reprezentantov na OH.

UHORSKÁ ÉRA (OH 1896 – 1912)
2-4-1 ZOLTÁN IMRICH HALMAJ (plávanie, OH 1900 – 1908)
1-0-0 ALEXANDER PROKOPP (streľba, OH 1912)
0-1-0 VOJTECH ZULAWSZKY (šerm, OH 1908), ĽUDOVÍT KMEŤKO (gym-

nastika, OH 1912)
0-0-1 ALOJZ SZOKOL (atletika, OH 1896), MÓR KOCZÁN (atletika, OH

1912)

ÉRA ČESKOSLOVENSKA (OH 1920 – 1936 a 1948 - 1992)
1-0-1 MILOSLAV MEČÍŘ (tenis, OH 1988)
1-0-0 JÚLIUS TORMA (box, OH 1948), JÁN ZACHARA (box, OH 1952),

PAVEL SCHMIDT (veslovanie, OH 1960), ANTON TKÁČ (cyklisti-
ka, OH 1976), FRANTIŠEK KUNZO (futbal, OH 1980), STANISLAV
SEMAN (futbal, OH 1980), JOZEF PRIBILINEC (atletika, OH 1988)

0-2-0 MARIANNA KRAJČÍROVÁ (gymnastika, OH 1964 a 1968)
0-1-1 BOHUMIL GOLIAN (volejbal, OH 1964 a 1968)
0-1-0 JOZEF HERDA (zápasenie, OH 1936), MATYLDA PÁLFYOVÁ (gym-

nastika, OH 1936), JOZEF LABUDA (volejbal, OH 1964), ĽUDOVÍT
CVETLER (futbal, OH 1964), JÁN GELETA (futbal, OH 1964),
VOJTECH MASNÝ (futbal, OH 1964), ŠTEFAN MATLÁK (futbal,
OH 1964), IVAN MRÁZ (futbal, OH 1964), FRANTIŠEK
SCHMUCKER (futbal, OH 1964), ANTON ŠVAJLEN (futbal, OH
1964), ANTON URBAN (futbal, OH 1964), VLADIMÍR WEISS (fut-
bal, OH 1964), VINCENT LAFKO (hádzaná, OH 1972), ANDREJ
LUKOŠÍK (hádzaná, OH 1972), PETER POSPÍŠIL (hádzaná, OH

1972), IMRICH BUGÁR (atletika, OH 1980), ALENA KYSELICOVÁ
(pozemný hokej, OH 1980), VIERA PODHÁNYIOVÁ (pozemný
hokej, OH 1980), IVETA ŠRANKOVÁ (pozemný hokej, OH 1980),

0-0-1 MIKULÁŠ ATHANASOV (zápasenie, OH 1952), JÚLIUS TOČEK
(veslovanie, OH 1964), EVA ŠURANOVÁ (atletika, OH 1972), JÁN
FRANEK (box, OH 1980), DUŠAN POLIAČIK (vzpieranie, OH 1980),
DANIEL KARABIN (zápasenie, OH 1980), JÚLIUS STRNISKO (zápa-
senie, OH 1980), JOZEF LOHYŇA (zápasenie, OH 1988)

V ÉRE SLOVENSKEJ REPUBLIKY (OH 1996 – 2012)
3-0-1 PAVOL HOCHSCHORNER (vodný slalom, OH 2000 – 2012),

PETER HOCHSCHORNER (vodný slalom, OH 2000 – 2012)
2-2-1 MICHAL MARTIKÁN (vodný slalom, OH 1996 – 2012)
2-0-0 ELENA KALISKÁ (vodný slalom, OH 2004 a 2008)
0-2-0 MARTINA MORAVCOVÁ (plávanie, OH 2000), ZUZANA

ŠTEFEČEKOVÁ (streľba, OH 2008 a 2012)
0-1-1 RICHARD RISZDORFER (rýchlostná kanoistika, OH 2004 a 2008),

MICHAL RISZDORFER (rýchlostná kanoistika, OH 2004 a 2008),
ERIK VLČEK (rýchlostná kanoistika, OH 2004 a 2008)

0-1-0 SLAVOMÍR KŇAZOVICKÝ (rýchlostná kanoistika, OH 1996),
JOZEF KRNÁČ (džudo, OH 2004), JURAJ TARR (rýchlostná ka-
noistika, OH 2008)

0-0-2 JOZEF GÖNCI (streľba, OH 1996 a 2004)
0-0-1 JURAJ MINČÍK (vodný slalom, OH 2000), JURAJ BAČA (rýchlost-

ná kanoistika, OH 2004), DAVID MUSUĽBES (zápasenie – voľný
štýl, OH 2008), DANKA BARTEKOVÁ (streľba, OH 2012)

Medailisti OH zo Slovenska – historický prehľad

■ Pavol (vpredu) 
a Peter Hochschornerovci

sú medailovo 
najúspešnejší olympionici

v slovenskej histórii.
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■ Prvý muž v histórii OH s piatimi medailami v tej istej individuálnej disciplíne v ne-
prerušenej sérii – Michal Martikán.

ATLANTA 1996
atletika 12 2 14
box 2 0 2
cyklistika 8 2 10
džudo 2 0 2
gymnastika 0 1 1
jachting 4 0 4
kanoistika 15 2 17
plávanie 1 2 3
stolný tenis 0 1 1
streľba 3 0 3
tenis 2 3 5
veslovanie 2 0 2
vzpieranie 3 0 3
zápasenie 4 0 4
spolu 58 13 71

SYDNEY 2000
atletika 15 1 16
basketbal 0 12 12
cyklistika 7 0 7
džudo 1 0 1
futbal 18 0 18
gymnastika 0 1 1
jachting 1 0 1
kanoistika 16 3 19
plávanie 1 5 6
streľba 2 1 3
tenis 2 3 5
veslovanie 1 0 1
vodné pólo 13 0 13
vzpieranie 0 1 1
zápasenie 4 0 4
spolu 81 27 108
Vo výprave boli ďalší 
4 športovci, ktorí na súťaže
nenastúpili (2 rýchlostní
kanoisti, 1 atlét a 1 zápas-
ník).

ATÉNY 2004
atletika 10 2 12
cyklistika 8 1 9
džudo 2 0 2
gymnastika 0 2 2

jachting 1 0 1
kanoistika 13 3 16
plávanie 1 3 4
streľba 2 1 3
tenis 3 4 7
veslovanie 2 0 2
vzpieranie 3 0 3
zápasenie 3 0 3
spolu 48 16 64
Vo výprave bol 1 ďalší
športovec (atlét), ktorého
z OH vylúčili.

PEKING 2008
atletika 11 7 18
bedminton 0 1 1
cyklistika 3 1 4
džudo 1 0 1
gymnastika 0 1 1
jachting 1 0 1
kanoistika 9 3 12
plávanie 1 2 3
stolný tenis 0 1 1
streľba 4 3 7
tenis 1 3 4
triatlon 1 0 1
vzpieranie 1 0 1
zápasenie 2 0 2
spolu 35 22 57
Vo výprave bol 1 ďalší
športovec (vzpierač), ktorý
na súťaž nenastúpil.

LONDÝN 2012
atletika 5 6 11
bedminton 0 1 1
cyklistika 1 1 2
džudo 1 0 1
gymnastika 1 1 2
kanoistika 9 3 12
plávanie 1 4 5
streľba 4 3 7
tenis 2 2 4
triatlon 1 0 1
vzpieranie 1 0 1
spolu 26 21 47

Významná americká pro-
jektová a inžinierska spo-
ločnosť DJH Engineering
Center so sídlom v Salt La-
ke City a s celosvetovým
pôsobením prejavila zá-
ujem na Slovensku finan-
čne podporiť zmysluplné
športové a olympijské akti-
vity, zamerané na mládež.
Podporou projektov Sloven-
ského olympijského výboru
tak prispieva k šíreniu
olympijských myšlienok
a výchovy prostredníctvom
športu.

Podpora šírenia olympijských myšlienok a výchovy

SLOVENSKÁ ÚČASŤ 
NA OLYMPIJSKÝCH HRÁCH

V ÉRE SAMOSTATNOSTI
(počet štartujúcich účastníkov: muži – ženy – spolu)

OLYMPIONICI ZO SLOVENSKA S NAJVÄČŠÍM POČTOM ÚČASTÍ NA OH
PÄŤ ÚČASTÍ

MARTINA MORAVCOVÁ, plávanie 1992, 1996, 2000, 2004, 2008
MICHAL MARTIKÁN, vodný slalom 1996, 2000, 2004, 2008, 2012
JOZEF GÖNCI, športová streľba 1996, 2000, 2004, 2008, 2012

ŠTYRI ÚČASTI
JOZEF PLACHÝ, atletika 1968, 1972, 1976, 1980
PAVOL BLAŽEK, atletika 1980, 1988, 1992, 1996
PETER PÁLEŠ, rýchlostná kanoistika 1988, 1996, 2000, 2004
RÓBERT ERBAN, rýchlostná kanoistika 1992, 1996, 2000, 2004
ELENA KALISKÁ, vodný slalom 1996, 2000, 2004, 2008
PETER HOCHSCHORNER, vodný slalom 2000, 2004, 2008, 2012
PAVOL HOCHSCHORNER, vodný slalom 2000, 2004, 2008, 2012
ERIK VLČEK, rýchlostná kanoistika 2000, 2004, 2008, 2012
MARTIN TEŠOVIČ, vzpieranie * 1996, 2004, 2008, 2012

Zo slovenských športovcov, ktorí štartovali v Londýne, si tretiu účasť na OH pri-
písali tenistka DANIELA HANTUCHOVÁ, atléti MILOŠ BÁTOVSKÝ, LUCIA KLOCOVÁ
a MATEJ TÓTH, rýchlostný kanoista JURAJ TARR a horská cyklistka JANKA ŠTEVKOVÁ.
Z ďalších športovcov, ktorí ešte neukončili reprezentačnú kariéru, majú tri účasti na
konte tenistka JANETTE HUSÁROVÁ, atlét LIBOR CHARFREITAG, plus rýchlostní ka-
noisti MICHAL RISZDORFER a RICHARD RISZDORFER.

Poznámka: * - Tešovič na OH 2008 pre zranenie nenastúpil. Štartoval však aj v bo-
boch na ZOH 2010.




