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Olympijským hodnotám, ako ich pred 
viac než storočnicou formuloval 
barón Pierre de Coubertin, aj v  sú-
časnosti možno ťažko niečo vyčítať. 

Nezdá sa potrebné ich revidovať. Aj keď sa 
mnohým môžu zdať naivné, filantropické a ne-
realizovateľné (veď sú to ideály, ku ktorým sa 
máme ľudskou činnosťou približovať), sú stále 
aktuálne. Ba možno aktuálnejšie a spoločensky 
naliehavejšie, ako kedykoľvek predtým.

To neznamená, že v medzinárodnom olym-
pijskom hnutí sa za tie roky ani lístok nepohol. 
Olympijské hnutie dnes a pred sto rokmi, to sú 
významne odlišné javy.

Predovšetkým sa rozšírilo. Členských krajín 
Asociácie národných olympijských výborov 
je dnes 204, viac ako členských krajín OSN. 
Rozšírili a  rozširujú sa (i  obmieňajú) športy 
v  programe olympijských hier, uznané športy 
i  športové organizácie, ako aj rôznorodé poli-
tické, spoločenské, kultúrne a  pochopiteľne aj 
športové aktivity.

Olympijské hnutie na  celom svete získalo 
nebývalú politickú, spoločenskú i ekonomickú 
autoritu, podporu a mediálnu odozvu. Dnes je 
Medzinárodný olympijský výbor stály pozoro-
vateľ vo Valnom zhromaždení OSN.

Medzník moderného vývoja olympijského 
hnutia bol nepochybne príchod Juana Anto-
nia Samarancha do  funkcie prezidenta MOV 
v roku 1980. Už o rok boli na 11. olympijskom 
kongrese v  Baden-Badene prijaté významné 
demokratizačné kroky v  olympijskom hnutí. 
Nenarušili jeho stabilitu a  humánny zmysel 
olympijských ideálov a princípov, ale pootvorili 
okná pre prílev čerstvého vzduchu do  hnutia 
a odštartovali jeho prudký rozvoj.

Práve v  Baden-Badene sa zmenil názor 
na profesionalizmus športovcov. Do MOV boli 
prijaté prvé dve ženy. Vznikla komisia športov-
cov, prostredníctvom ktorej olympionici po-
stupne získali významný hlas v  MOV. Zmenil 
sa aj marketingový šat olympijských hier a hnu-
tia. Od  Hier XXIII. olympiády v  Los Angeles 
1984 olympijské hnutie viac a viac bohatlo. Stá-
le rastúci program Olympijskej solidarity roz-
deľuje časť príjmov medzi členov olympijskej 
rodiny, čo umožňuje rásť aj slabším. To všetko 
má priamy súvis so Slovenskom i s 20. výročím 

Slovenského olympijského výboru, ktoré sme si 
nedávno slávnostne pripomenuli.

Práve na  zasadnutí MOV v  Baden-Badene 
1981 bol za člena MOV prijatý Slovák –Vladimír 
Černušák. Pedagóg telesnej výchovy a  športu, 
skromný, vzdelaný a uvážlivý člen Čs. olympij-
ského výboru si rýchlo získal priazeň prezidenta 
MOV, ako aj jeho ďalších členov. Katalánec Sa-
maranch tiež dobre rozumel emancipačným sna-
hám Slovenska a slovenského športu. Po utvore-
ní politických podmienok v  roku 1993 privítal 
vznik samostatného SOV. V rozbehu mu aktívne 
pomáhal aj vďaka tomu, že prvým predsedom sa 
pochopiteľne stal Vladimír Černušák.

Novým členom MOV sa čoskoro stane Slo-
venka Danka Barteková. Žena – olympionička 
preberie medzinárodnú olympijskú pochodeň 
po  profesorovi Černušákovi, aby ju podržala 
na  slovenskej pôde. Niet pochýb, že na  to má 
všetky predpoklady, najmä ak jej v  tom u  nás 
všetci pomôžeme.

Kauzalita zmien z  Baden-Badenu i  tých, čo 
nastali po  historickom kongrese, nepochybne 
priamo súvisí so slovenskou olympijskou súčas-
nosťou. Je to jeden z pramienkov, ktorý privádza 
životodarné vody na Slovensko. Ako každá rie-
ka, aj tá naša olympijská má viacero prameňov 
a  prítokov. Baden-Baden bol len jeden z  nich, 
ale významný. Ženy a  olympionici vďaka to-
muto medzníku dostali veľkú príležitosť starať 

sa o čistotu a prietok olympijských vôd. Na Slo-
vensku sme poctení, že Danka Barteková, Janka 
Gantnerová, Martina Moravcová, Jozef Gönci, 
Peter Korčok, Milan Jagnešák, Dominik Hrbatý, 
Miroslav Šatan a mnohí ďalší olympionici majú 
záujem o to, aby slovenská olympijská rieka nik-
dy nevyschla. Držme im palce!

Za dvadsať rokov štátnej samostatnosti zís-
kali výpravy SOV spolu 28 olympijských me-
dailí – 24 na  letných a  4 na  zimných Hrách. 
Ďalších sedem na  dvoch olympiádach mláde-
že. Pravidelne vysielame výpravy na Európske 
olympijské festivaly mládeže. Máme tiež tisíce 
či desaťtisíce účastníkov našich súťaží a  po-
dujatí pre deti a  mládež, vrátane umeleckých 
a  vedomostných. Za  tie roky sa SOV priradil 
k  30 – 40 najživotaschopnejším olympijským 
výborom na  svete. Staráme sa o  deti, mládež 
a ich rovnovážny vývoj, rozšírili sme naše akti-
vity do nevídanej šírky a hĺbky. Uplynulých 20 
rokov SOV bolo naozaj bohatých na prácu.

  FrantIŠek CHMeLár, prezident Slovenského olympijského výboru

 OlympijSké 
hnutie dneS  

a pred StO rOkmi,  
tO Sú významne 
Odlišné javy. 

Prezident SOV František Chmelár po aprílovom podpise slovenskej prihlášky  
na ZOH 2014 v Soči v spoločnosti zjazdára Adama Žampu.   FOTO JÁN SÚKUP
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20S lovenský olympijský výbor je v  pozícii 
dvadsaťročného chlapca, čo je v  porov-
naní s  takmer 120-ročnou existenciou 
medzinárodného olympijského hnutia 

naozaj mládežnícky vek. To vo svojom vývoji 
stihlo prejsť štyrmi obdobiami rámcovanými 
vojnami, dvoma svetovými a  jednou stude-
nou (1894 – 1914, 1918 – 1939, 1946 – 1989, 
od 1990). Slovensko doň autenticky vkročilo až 
v poslednom období, po páde bipolárneho sveta 
a po kreovaní vlastného štátu, takže času na vý-
razné presadenie sa v olympijskej rodine až tak 
veľa nemalo.

Autentické členstvo po storočí
Dalo by sa namietať, že v  medzinárodnom 

olympijskom hnutí je naša krajina od  prvej 
chvíle. Lenže doň vstúpila pod cudzím prápo-
rom nohou športovca, ktorý sa narodil ako Alojz 
Szokol (čo je maďarská transkripcia slovenského 
mena Sokol), ale žil a  zomrel ako Alajos Szo-
kolyi. Nehodno tu kriesiť úvahy o  násilnej či 
dobrovoľnej maďarizácii, prípadne o rozlišovaní 
medzi Uhorskom a Maďarskom, jasné je jedno: 
do roku 1918  žiadna oficiálna slovenská repre-
zentácia nejestvovala.

Slováci síce vstúpili do  druhého obdobia 
ako obyvatelia vlastného štátu, ale nie sólovo, 
pod slovenským logom, lež napochodovali doň 
„československou“ nohou, ako slabší partner vy-
spelejšieho českého brata – viac v „stejnokroji“ 
čechoslovakizmu než v slovenskej halene.

Tú si mohol Slovenský olympijský výbor 
obliecť až po  svojom vzniku a vzniku vojnovej 
Slovenskej republiky v  roku 1939. Lenže pod 
vlastnou zástavou bol vstup Slovenska do  me-
dzinárodného spoločenstva iba symbolický. Ako 
vieme, druhá svetová vojna vypísala Medziná-
rodnému olympijskému výboru práceneschop-
nosť: SOV nemal kto oficiálne prijať za člena.

Obdobie studenej vojny sme strávili opäť 
po boku Čechov pod spoločnou zástavou, takže 
o autentickom členstve Slovenska v olympijskej 
rodine naozaj možno hovoriť až od roku 1993, 
keď 101. zasadnutie MOV v Monte Carle defi-
nitívne schválilo SOV za  svojho plnoprávneho 
člena. 

Prebudenie po novembri 1989 
Slovenské olympijské mláďa konečne vkro-

čilo do šíreho olympijského sveta bez toho, aby 
ho niekto viedol za ruku. Ako slobodný subjekt, 

nad ktorým nevisel chomút slepej politickej 
poslušnosti socialistickému režimu. Nebolo 
potrebné schizofrenicky bojovať proti vykoris-
ťovateľskému profesionalizmu a na zber medai-
lí si pokrytecky pestovať   falošných amatérov. 
Ani oficiálne brojiť proti dopingu a poza chrbát 
riadiť jeho distribúciu priamo po  štátnej linke. 
Svet o  tomto socialistickom pokrytectve vedel, 
nuž s  takýmto „renomé“ bolo Československé-
mu olympijskému výboru naozaj ťažké bojovať 
za čisté olympijské ideály. V poradí druhý SOV 
mohol účinkovanie začať s čistým štítom a bez 
akejkoľvek pretvárky. 

Pri listovaní v pamäti si mnohí spomenú, ako 
pád komunistického režimu a  úplne formálnej 
československej federácie  prebudil k  aktivite 
slovenský národný pohyb. Bol rôznorodý, siahal 
od  pozitívneho prirodzeného vlastenectva až 
po  vulgárne prejavy extrémneho nacionalizmu. 
Národná vlna neobišla ani slovenské športové 
hnutie a  olympijských vyznávačov. Výsledkom 
bolo založenie Olympijskej spoločnosti Sloven-
ska v  apríli 1990 pod predsedníctvom dvojná-
sobnej olympioničky Márie Mračnovej. Na pôde 
OSS sa vtedy vážne uvažovalo o  transformácii 
spoločnosti na Slovenský olympijský výbor, len-

Olympijský  
mládenec 

má dvadsať
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Zo sveta mnoho nepozná, keď chlapec 20 rokov má,  
napísal básnik Ladislav Novomeský a k veršu možno dodať, že platí aj opak:  

ani svet 20-ročného chlapca veľmi poznať nemusí.



20že to nebolo v  súlade s  Olympijskou chartou, 
pretože v jednom štáte môže existovať iba jeden 
olympijský výbor. Nemohla vyvíjať aktivity, ktoré 
prináležia výboru, preto sa zamerala „iba“ na do-
vtedy značne zanedbávané činnosti – na šírenie 
odpolitizovaných olympijských ideálov v duchu 
tradícií kalokagatie a  fair play, na propagovanie 
olympizmu ako fenoménu mieru, ľudského po-
rozumenia a dorozumenia, na akcentovanie vý-
chovného princípu olympizmu.

Komplexný olympizmus
Z núdze sa napokon stala cnosť. Spoločnosť 

rozbehla pestré a  bohaté aktivity, vo viacerých 
smeroch v  našich končinách jedinečné. Štafe-
tu týchto aktivít po  etablovaní zakomponoval 
do programu SOV a v nových podmienkach ich 
rozvíjal do  hĺbky i  do  šírky. Pod egidou olym-
pijského vzdelávania a  výchovy pokračoval 
v  úsilí zapojiť do  olympizmu širokú verejnosť, 
predovšetkým mládež. Nie náhodou tí, ktorí 
stáli a stoja na čele slovenského olympizmu, sú 
vyštudovaní pedagógovia – Mária Mračnová, 
Vladimír Černušák, František Chmelár.

Pri OSS od  roku 1991 vznikali olympijské 
kluby, ktoré dnes pôsobia v  20 regiónoch. Ne-

združovali iba elitu športovcov, otvorili náruč 
všetkým priaznivcom olympizmu. Zaktivizovali 
množstvo ľudí, ktorí propagujú idey i  históriu 
olympizmu, vydávajú publikácie, organizu-
jú besedy, súťaže detí a  mládeže, participujú 
na Behu Olympijského dňa a na vedomostných 
súťažiach. Kluby sa dnes angažujú pri realizácii 
najväčšieho dlhodobého projektu SOV – Olym-
pijských festivalov detí a  mládeže a  sú hlavní 
koordinátori Olympijského odznaku všestran-
nosti, ktorý SOV spustil v roku 2012.

A  na  olympijskej roli nie sú osamotené. 
K  protagonistom aktivít patria aj Slovenská 
olympijská akadémia ako významná výchov-
no-vzdelávacia a  študijná zložka, Kalokagatia 
na  Slovensku, Klub fair play SOV, Slovenská 
asociácia olympionikov, komisie pre ženy 
a šport a enviromentálna, Slovenská spoločnosť 
olympijských a  športových zberateľov. V  záuj-
me zladenia spolupráce a eliminácie duplicitnej 
činnosti od roku 2001 všetky uvedené subjekty 
zastrešuje rada olympizmu SOV. Samostatne pô-
sobia ústredný štáb Olympijských festivalov detí 
a mládeže, mediálna a edičná komisia, aj ďalšie 
nedávno ustanovené komisie. Takže doma sa 
na poli olympizmu urobilo a robí dosť.
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desať  
olympijských účastí 

ZOH 1994 Lillehammer: výprava so  
42 športovcami; vrcholy: 6. miesta biatlo-
nistky Martiny Jašicovej na 15 km aj druž-
stva hokejistov (Miroslav Šatan bol najlepší 
strelec a Žigmund Pálffy najproduktívnejší 
hráč turnaja).
OH 1996 Atlanta (medaily 1 – 1 - 1):  
71 športovcov; zlato vodného slalomára Mi-
chala Martikána v C1, striebro rýchlostného 
kanoistu Slavomíra Kňazovického v C1 
na 500 m, bronz strelca Jozefa Gönciho 
v ľubovoľnej malokalibrovke 60.
ZOH 1998 Nagano: 39 športovcov; 
4. miesta biatlonistky Sone Mihoko-
vej na 15 km aj štafety biatlonistiek 
na 4x7,5 km.
OH 2000 Sydney (1 – 3 – 1): 108 
športovcov; zlato vodných slalomárov 
Petra a Pavla Hochschornerovcov v C2, 
dve striebra plavkyne Martiny Moravcovej 
(100 m motýlik a 200 m v. sp.), v C1 vod-
ných slalomárov striebro Michala Martikána 
a bronz Juraja Minčíka.
ZOH 2002 Salt Lake City: 49 špor-
tovcov; 5. miesto štafety biatlonistiek 
na 4x7,5 km.
OH 2004 Atény (2 – 2 – 2): 64 špor-
tovcov; zlaté medaily vodných slalomárov 
Petra a Pavla Hochschornerovcov v C2 
a Eleny Kaliskej v K1, striebra vodného 
slalomára Michala Martikána v C1 aj 
džudistu Jozefa Krnáča do 66 kg, bronzy 
strelca Jozefa Gönciho vo vzduchovej 
puške a štvorkajaka na 1000 m (Richard 
Riszdorfer, Michal Riszdorfer, Erik Vlček, 
Juraj Bača).
ZOH 2006 Turín (0 – 1 – 0): 58 športov-
cov; striebro Radoslava Žideka v snou
bordkrose.
OH 2008 Peking (3 – 2 – 1): 57 športov-
cov; tri zlaté medaily vodných slalomárov 
– Michala Martikána v C1, Eleny Kaliskej 
v C2 i Petra a Pavla Hochschornerovcov 
v C2, striebra strelkyne Zuzany Štefeče-
kovej v trape aj štvorkajaka na 1000 m 
(Richard Riszdorfer, Michal Riszdorfer, Erik 
Vlček a Juraj Tarr), bronz zápasníka Davida 
Musuľbesa vo voľnom štýle do 120 kg.
ZOH 2010 Vancouver (1 – 1 – 1):  
72 športovcov; zlato a striebro biatlonistky 
Anastasie Kuzminovej (na 7,5 km, resp. 
v stíhačke na 10 km), bronz biatlonistu Pav-
la Hurajta na 15 km s hromadným štartom.
OH 2012 Londýn (0 – 1 – 3): 47 športov-
cov; striebro strelkyne Zuzany Štefečekovej 
v trape, bronzy strelkyne Danky Bartekovej 
v skeete a vodných slalomárov Michala 
Martikána v C1 i Petra a Pavla Hochschor-
nerovcov v C2.

Jeden zo symbolov 
slovenskej olympijskej 

dvadsaťročnice  
Michal Martikán.  

Päť olympijských štartov 
premenil v päť medailí.

FOTO: MarTiN FridNer

Elena Kaliská
FOTO: JÁN SÚKUP
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Priaznivá odozva vo svete

SOV sa však od prvého dňa usiloval aj o ak-
tívne začlenenie do  medzinárodných štruktúr. 
Nebolo to bez odozvy, o  čom svedčia vyzna-
menania viacerých predstaviteľov slovenského 
olympijského hnutia od  MOV a  ďalších vý-
znamných športových organizácií. 

Vladimír Černušák si udržal významné po-
stavenie v olympijskom svete. V rokoch 1981 – 
2001 bol členom MOV najprv v ČSSR a od roku 
1993 na Slovensku. Po dovŕšení vekového limitu 
80 rokov sa stal jeho čestným členom. 

O  akceptácii svedčí aj zvolenie slovenských 
funkcionárov do  olympijských štruktúr. V  Eu-
rópskych olympijských výboroch pôsobili gene-
rálni sekretári SOV Ján Mráz a  Martin Benko, 
ako aj Mária Mračnová, Jozef Prusák a olympio-
nik Jerguš Bača. V  súčasnosti sú na  tejto pôde 
činní prezident František Chmelár, generálny 
sekretár Jozef Liba a viceprezident Igor Nemeček.

Uznanie si zaslúžia aktivity, ktoré zviditeľ-
nili Slovensko (a  nielen olympijské). SOV sa 
výrazne podieľal na kandidatúrach regiónu Po-
prad – Tatry na usporiadanie ZOH 2002 a 2006. 
V  rámci podpory druhej zorganizoval zimné 
IV. európske olympijské dni mládeže (1999), 
dodnes najrozsiahlejšie a  najvýznamnejšie 
olympijské podujatie u  nás. Ďalšími prejavmi 
úspešnej diplomacie bolo pridelenie 19. seminá-
ra šéfov misií a generálnych sekretárov NOV Eu-
rópy (1998), valného zhromaždenia Európskeho 
hnutia fair play a  4. európskej konferencie fair 
play v Bratislave (2001).

O nás s nami
Pochopiteľne, v  centre záujmu sú športovci, 

ich výber a  účinkovanie v  olympijských súťa-
žiach. Preto SOV venuje primeranú pozornosť 
zabezpečeniu čo najlepšej prípravy našich vy-
slancov na olympijské hry, ale aj na olympijské 
hry mládeže a  európske olympijské festivaly 
mládeže. Po päť účastí na OH a ZOH prinieslo 
Slovensku 24 medailí (7 – 9 – 8) z „letných“ hier 
a 4 medaily  (1 – 2 – 1) z „bielych olympiád“. 

Avšak SOV sa snaží posilniť aj zastúpenie 

kalendárium SOv
19. 12. 1992: V Bratislave bol založený Slo-
venský olympijský výbor, ktorý si za predsedu 
zvolil člena MOV v ČSFR Vladimíra Černušáka 
(znovuzvolený bol 18. 10. 1997).
19. 2. 1993: Do funkcie generálneho tajom-
níka nastúpil Ján Mráz.
16. 3. 1993: Exekutíva MOV na zasadnutí 
v Atlante provizórne uznala SOV ako jedného 
z dvoch nástupcov Československého olympij-
ského výboru.
24. 9. 1993: MOV na 101. zasadnutí v Monte 
Carle prijal SOV za plnoprávneho člena a Vla-
dimíra Černušáka zvolil za člena MOV na Slo-
vensku (mandát riadneho člena mu vypršal 
koncom roka 2001, odvtedy je čestný člen).
Február 1994: Samostatná slovenská výpra-
va mala premiéru na XVII. ZOH v Lillehammeri.
18. 9. 1994: Národná rada SR prijala Zákon 
č. 226/1994 Z. z. o používaní a ochrane 
olympijskej symboliky a o Slovenskom olympij-
skom výbore.
18. 2. 1995: Do SOV sa včlenila Olympijská 
spoločnosť Slovenska, ktorá od 6. 4. 1990 
kládla samostatné slovenské olympijské 
základy.
25. 7. 1996: Historicky prvú olympijskú 
medailu éry samostatnosti (bronzovú) získal 
na Hrách XXVI. olympiády v Atlante strelec 

Jozef Gönci v ľubovoľnej malokalibrovke 60.
27. 7. 1996: Vodný slalomár Michal Martikán 
sa stal prvým olympijským víťazom v dejinách 
SR, na rieke Ocoee vyhral v C1.
1. 2. 1997 – 31. 1. 2005: Za generálneho 
tajomníka SOV bol menovaný Martin Benko.
6. – 12. 3. 1999: SOV usporiadal v Poprade-
Tatrách zimný IV. európsky olympijský festival 
mládeže (EYOD).
19. 8. 1999: Vladimír Černušák sa z rodin-
ných dôvodov vzdal funkcie predsedu SOV. 
Vedením SOV bol poverený prvý podpredseda 
pre športy Anton Ihring.
20. 11. 1999: Za predsedu SOV bol spome-
dzi piatich kandidátov zvolený hneď v prvom 
kole František Chmelár. Odvtedy bol štyrikrát 
znovuzvolený (31. 3. 2001, 20. 11. 2004,  
29. 11. 2008 a 24. 11. 2012).
21. 12. 2000: V ankete Slovenský športovec 
storočia, ktorú SOV spoluorganizoval, zvíťazil 
krasokorčuliar Ondrej Nepela pred cyklistom 
Antonom Tkáčom a hokejistom Vladimírom 
Dzurillom.
21. 12. 2002: V ankete SOV Olympionik 
desaťročia zvíťazil vodný slalomár Michal 
Martikán pred vodnoslalomárskou dvojicou 
Peter a Pavol Hochschornerovci a plavkyňou 
Martinou Moravcovou.

2004: SOV realizoval rozsiahly celoslovenský 
projekt štafety s Posolstvom Slovenska 
olympijským Aténam.
1. 2. 2005: Za generálneho sekretára SOV 
bol menovaný Jozef Liba.
16. 2. 2006: Historicky prvú medailu SR  
zo ZOH získal v Turíne snoubordista  
Radoslav Židek.
Máj 2008: Odštartoval najväčší dlhodobý 
projekt SOV – Olympijské festivaly detí 
a mládeže (OFDMS). Výtvarník Ivan Patúc 
s dvojrozmerným dielom Wrestling vyhral 
celosvetovú výtvarnú súťaž MOV k OH 
v Pekingu.
Jún 2010: SOV spustil dlhodobý komplexný 
Program olympijskej výchovy.
2012: Bežal rozsiahly projekt štafety 
s Posolstvom Slovenska Hrám XXX. 
olympiády Londýn 2012 a s mottom  
Sme jeden tím. SOV spustil aj nový 
dlhodobý projekt – Olympijský odznak 
všestrannosti.
Júl – august 2012: Vo voľbách štyroch 
nových členov komisie športovcov MOV 
získala od účastníkov OH v Londýne najviac 
hlasov strelkyňa Danka Barteková.  
Začiatkom júla 2013 bude prijatá  
za členku MOV.

V Atlante 1996 získal strelec Jozef 
Gönci vôbec prvú olympijskú 

medailu pre samostatné Slovensko, 
v Londýne 2012 bol náš vlajkonosič.

FOTO TaSr/MarTiN BaUMaNN
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20športovcov v olympijskom  hnutí, počúvať hlas 
predstaviteľov ich komisie aj Slovenskej asociá-
cie olympionikov, založil Nadáciu SOV... Heslo 
„o nás bez nás“ v prípade športových reprezen-
tantov neplatí.

Možno teda bez servilnosti povedať, že ten 
dvadsaťročný olympijský mládenec nezaháľal 
a svet sa o ňom nemohol nedozvedieť.

Balansovanie bilancovania
Lenže výročie sem, výročie tam, nestačí iba 

pogratulovať, treba aj bilancovať. Historik ne-
môže byť iba poslom dobrých správ. Dvadsať 
olympijských rokov nebola prechádzka ružovou 
záhradou bez zakopnutí. 

Nedostatok peňazí pre šport škoda spomínať, 
ten je u  nás až na  prvom mieste. Polená pod 
nohy mu hádže prišetrný štát, ktorý namiesto 
dotácií poskytuje žobračenky, ale aj časť verej-
nosti. Načože tí športovci natŕčajú dlane? Ak je 
šport ich záľubou, nech si ho platia sami! Hun-
droši nechcú priznať, že športové a hlavne olym-
pijské úspechy sú jednou (isteže nie jedinou) 
z  najlepších reklám Slovenska. Či bol niekedy 
náš ufrfľaný a  politikmi rozvadený národ sú-
držnejší, ako pri víťazstvách našich športovcov? 
Či neponúkol náš šport viac hrdinov a miláči-
kov národa než väčšina iných rezortov? Ak sa 
rovnakého uznania nedočkajú významní vedci, 
odborníci či umelci, to naozaj nie je vina špor-
tovcov, tí národu nediktujú hierarchiu hodnôt. 

Koľkože je príležitostí, aby sme zaslzili pri tó-
noch hymny tak, ako pri výstupe slovenskej vlaj-
ky na stožiar víťazov? To je neformálne pestova-

nie vlastenectva par excellence. Ba nemusí ísť len 
o víťazstvá. Majstrovstvá sveta 2011 v  ľadovom 
hokeji  na domácej pôde sa nám výsledkovo ne-
vydarili. Aj najnadanejší umelci by však mali čo 
robiť, aby vytvorili také úžasné a dojemne krásne 
dielo, taký súzvuk publika i aktérov, ako pri roz-
lúčke Pavla Demitru s  reprezentačnou činnos-
ťou. Málo očí zostalo suchých – a  vonkoncom 
nešlo o fabrikovanie lacného slzotvorného gýča. 
Bola to demonštrácia toho dobrého, čo je v nás, 
symbióza krásy športu a nefalšovaného uznania.

Babylonské stavanie strechy
Smutné je však, že polená pod nohy si hádžu 

aj sami športoví činovníci. Selankovité bezdis-
kusné valné zhromaždenia Slovenského olym-
pijského výboru (tam, kde by bol každý zdravý 
nápad vítaný, ho často býva ako šafranu) vygra-
dujú do uragánu polemík jedine vtedy, keď ide 
o kompetencie športových zväzov. Hoci je nad 
slnko jasnejšie, že slovenský šport potrebuje 
spoločnú strechu a najmenej zlým pokrývačom 
je SOV (lepší, a  už vonkoncom nie optimálny 
model v  športovom svete neexistuje), budova-
nie strechy pripomína stavbu babylonskej veže. 
Akurát od mätenia jazykov je v slovenskom prí-
pade Hospodin ušetrený, tu si naši funkcionári 
bohato vystačia sami: spoločne sú proti spoloč-
nému jazyku. Hlavné je zostať kohútom na vlast-
nom smetisku, nech je akokoľvek malé.

Ani slovenskí olympijskí výborníci nie sú bez 
chyby. Dalo by sa diskutovať o zámeroch nedo-
tiahnutých do konca, o občasnom sebauspoko-
jení, o  privčasnej rezignácii pri presadzovaní 
požiadaviek voči štátu či športovým zväzom. 
Nepochybne najčiernejším bodom zostáva in-
terný konflikt na sekretariáte SOV z roku 1999, 
keď lietali údery medzi ženami a v pozadí stál je-
den mimoriadne ambiciózny muž, ktorému vte-
dy skoro všetci kompetentní mĺkvo sekundovali.

 
Bilancia s aktívnym skóre

Skrátka, menších či väčších prešľapov a nedo-
rozumení sa olympijské vedenie a jeho plénum 
(do ktorého patril aj autor článku a nevyviňuje 
sa) dopustili viackrát. Historik však musí mať 
elementárnu snahu po objektivite. Takže – aby 
sme zostali pri športovej terminológii – pri 
súhrnnej bilancii má SOV z  neľahkých dvad-
saťročných zápasov aktívne skóre, nepochybne 
prevažujú pozitíva. 

Či plusové skóre zostane aj v ďalších rokoch, to 
závisí od celého olympijského hnutia na Slovensku. 
Nielen od exekutívy, ktorá by si denne mala pripo-
mínať, že prirodzenú autoritu si vyslúži len vtedy, 
ak spojí odbornú vyspelosť s  férovosťou a  bude 
náročná najprv voči sebe a potom voči partnerom. 
Závisí aj od   plejády profesionálnych a dobrovoľ-
ných pracovníkov. Zamestnanci SOV by nikdy 
nemali strácať zo zreteľa, že armáde dobrovoľných 
funkcionárov nerobia milosť, ale servis. Dobro-
voľníkom v zložkách SOV patrí uznanie. Robia to 
zadarmo, lebo veria, že nie nadarmo, ako napokon 
väčšina nadšencov v celom športovom hnutí.

Nadhľad streleckých hviezd  
Ešte poznámka k  funkcionárskej špičke: 

pravidelná obmena kádrov by sa zišla v  celom 
slovenskom športovom hnutí. Stojaté vody po-
trebujú čerstvý kyslík, ktorý je odveký nepriateľ 
zabehanej pohodlnosti a stereotypu. Že na čer-
stvú krv máme, svedčí príklad novej členky 
MOV. Londýnska bronzová medailistka Danka 
Barteková neuspela vo voľbách do MOV s naj-
vyšším počtom hlasov kvôli „modrým očiam“. 
Prezentovala sa nielen úspešnou športovou 
činnosťou, ale aj funkcionárskou prácou mimo 
strelnice. Slovensko nedalo olympijskému hnu-
tiu iba fešnú devu, ale hlavne rozhľadenú  špor-
tovú diplomatku (nekurizujem: čítal som jej 
diplomovú prácu), ktorá symbolicky stelesňuje 
slogan, že šport je krásna a múdra vec, z neváž-
nych vecičiek sveta vec najvážnejšia.

Na záver je príhodné zopakovať, že športovci 
sú hlavnými nositeľmi olympizmu, takpovediac 
jeho materiálnou základňou. Magnetom, in-
špirátorom a  výchovným vzorom pre mládež. 
Ani ostatní dobrovoľní a  profesionálni pracov-
níci olympizmu však nie sú doplnkovou suitou. 
Jedni potrebujú druhých. Na aprílovom valnom 
zhromaždení SOV to jasne vyjadril dvojnásobný 
olympijský medailista (podľa mňa takisto ná-
dejný športový funkcionár) Jozef Gönci: „Váže-
ná olympijská rodina, je tu dnes veľa tých, ktorí 
športu obetovali celý svoj život. Za  to vám my 
športovci želáme naďalej veľa chuti do  práce, 
motiváciu a  úspechy. Bez vás a  vášho úsilia by 
dnešná generácia len sotva vzdorovala náročným 
prekážkam. Nie iba športovci, aj vy ste vzory pre 
mládež. Máte náš obdiv a rešpekt.“

JÁN GREXA,
športový a olympijský historik
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najvyššie ocenenia 
Slovákov

Olympijský rad v striebre (udeľuje MOV): 
Ľudovít Komadel (1992), Ján Mráz (1996), 
Ján Zachara (1997), Peter Šťastný (1997), 
Vladimír Černušák (2001)
Trofej prezidenta MOV:  
Mária Mračnová (2007)
Medaila Pierra de Coubertin (udeľuje 
MOV): Hilda Múdra (2002),  
Bohumil Golian (2006)
EOC Laurel Award (udeľujú Európske 
olympijské výbory): Vladimír Miller (2010)
Cena Jeana Borotru (najvyššie ocenenie 
Medzinárodného výboru fair play  
UNESCO): Mária Mračnová (2002)

Martina Moravcová
FOTO JÁN SÚKUP

Bratia Pavol a Peter Hochschornerovci  FOTO JÁN SÚKUP



S paľbou na dva terče 
zároveň má strelkyňa 
Danka Barteková bohaté 
skúsenosti. V skeete, 
v ktorom drží svetový rekord 
a vlani v Londýne získala 
bronzovú olympijskú 
medailu, je takzvaných 
dvojstrelov veľa. Znamená 
to, že v súťaži často vyletujú 
asfaltové holuby naraz 
z dvoch rôznych strán.

Teraz však Danku Bartekovú čaká nový 
„dvojstrel“: snaha o dosiahnutie vrchol-
ných športových mét sa u 28-ročnej ro-
dáčky z Malženíc bude prelínať s pôso-

bením v Medzinárodnom olympijskom výbore. 
Prijatie a prísaha ju čakajú začiatkom júla na mi-
moriadnom zasadnutí MOV v Lausanne. S viac 
než deväťmesačným oneskorením... 
»  Danka, sú dvojstrely v skeete veľmi ťažké?

„Veľmi. Dôležité je, ako človek trafí prvý terč. 

Na ten druhý je minimum času a strelec neraz 
spanikári.“
»  Teraz budete páliť na ten pomyselný 
druhý terč mimo strelnice. Verili ste, že 
vás olympionici v Londýne zvolia do komi-
sie športovcov a teda de facto aj do MOV?
„Pred voľbami som šancu nevidela veľmi re-

álne. Hlasovali olympionici z celého sveta, pri-
čom Slovensko malo v  Londýne malú výpravu 
a ani môj šport nemal veľmi početné zastúpenie. 
Navyše zo strelcov kandidoval aj Katarčan Na-
sser Al Attija, ktorý je známy i  ako víťaz Rely 
Dakar a v Londýne tiež získal bronzovú medai-
lu. Má silné finančné a lobistické zázemie a v po-
rovnaní s ním som si pripadala ako Dávid proti 
Goliášovi.“
»  Predsa to však vyšlo a voľby ste senzačne 
vyhrali. Čo myslíte, vďaka čomu?
„Podľa mňa vďaka tomu, že Slovenský olym-

pijský výbor ani ja sme nepodcenili prípravu 
toho, čo zrejme zavážilo najviac – propagačného 
letáku. Ten môj bol brilantný – vizuálne pôso-
bivý a obsahovo vyvážený, navyše v troch jazy-
koch. Mala som v ňom aj veľmi pekné fotky, čo 
tiež zrejme zabralo. Väčšina súperov svoje letáky 
odflákla. Osobnou agitáciou, ktorá bola veľmi 

limitovaná, sa pritom veľa hlasov získať nedalo. 
Videla som napríklad francúzskeho vodného 
slalomára Tonyho Estangueta, ktorého napokon 
tiež zvolili, ako pristavuje v  dedine olympioni-
kov a snaží sa s nimi debatovať. Povedal mi, že 
cíti dosť veľký nezáujem. Športovci sa zrejme 
rozhodovali hlavne podľa informácií v  letá-
koch.“
»  V dôsledku avizovaných protestov dvoch 
diskvalifikovaných kandidátov – taiwan-
ského taekwondistu Mua Jen-Čchua a ja-
ponského atléta Kodžiho Murofušiho – vás 
nemohli prijať do komisie ani následne 
do MOV a predstaviť už počas závereč-
ného ceremoniálu Hier XXX. olympiády 
v Londýne. Zaskočilo vás to?
„V  záverečný deň OH sme všetci štyria no-

vozvolení absolvovali pracovné raňajky s  pre-
zidentom MOV Jacquom Roggem. Privítal nás 
v komisii športovcov, ale povedal, že vzhľadom 
na ohlásené protesty dvoch kandidátov si na ofi-
ciálne prijatie budeme musieť počkať. Samozrej-
me, zaskočilo nás to. Mňa to aj dosť zamrzelo, 
pretože MOV mi hneď po oznámení výsledkov 
ponúkol možnosť, aby sa na moje predstavenie 
v  rámci ceremoniálu prišli pozrieť aj rodičia. 

paľba
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Olympijská medailistka v streľbe

Danka Barteková
čoskoro zasadne v mOv:

Nebudem sivá myška



Všetko sa vybavilo veľmi rýchlo a  mama prvý 
raz v živote letela... Pôvodne som mala posledný 
deň Hier stráviť na zasadnutí MOV, lenže všetko 
sa zmenilo, a tak som rodičov prekvapila v hoteli 
a namiesto dobrovoľníkov som im sama pripra-
vila celodenný program v Londýne. Aj keď ma 
na  ceremoniáli slávnostne nepredstavili, vidieť 
túto udalosť a mňa ako slovenskú vlajkonosičku 
bol pre nich veľký zážitok.“
»  Vráťme sa k Murofušimu a Muovi. Aj vy 
ste ich videli porušovať predpisy?
„Ja na  vlastné oči nie. Mua som síce videla 

s  iPadom v  rukách, ale na  obrazovke bolo len 
logo volieb. Od  iných však viem, že Murofuši 
sa propagoval aj v  jedálni dediny, kde to bolo 
striktne zakázané.“
»  Športový arbitrážny súd zamietol Muov 
protest v marci a Murofušiho 22. mája. 
Tušili ste, že to môže trvať tak dlho?
„Absolútne nie. Predpokladala som, že najne-

skôr vo februári bude všetko jasné.“
»  Výsledky volieb oznámili v Londýne 11. 
augusta 2012, ale do MOV vás majú prijať 
až na mimoriadnom zasadnutí v Lausanne 
3. a 4. júla 2013. Stratili ste teda takmer 
rok výkonu mandátu. Veľmi vás to mrzí?

„O dôležité hlasovania som neprišla, pretože 
žiadne zasadnutie MOV sa medzitým  nekona-
lo. Prišla som však na ten čas o možnosť práce 
v komisii športovcov a teda aj o šancu rýchlo sa 
pozitívne ,zapísať´. Dvojicu s najvyšším počtom 
hlasov – teda mňa a Austrálčana Tomkinsa – sa 
však predsedníčka komisie Claudia Bokelová 
snažila zapájať do  činnosti aspoň prostredníc-
tvom účasti na  jej telekonferenciách a  zasiela-
ním informácií o činnosti.“
»  Zmenil sa váš život od výhry vo voľbách?

„V niečom určite. Premýšľam v  iných inten-
ciách. Vďaka tomu, že ma začali pozývať aj 
na  zasadnutia výkonného výboru SOV, dozve-
dám sa o  veciach v  zákulisí športu, o  ktorých 
som predtým nevedela, ani nepremýšľala. Dnes 

už nie som len pasívna prijímateľka informácií. 
Chcem aj pozitívne ovplyvňovať dianie.“
»  Na septembrovom 125. zasadnutí MOV 
v Buenos Aires už budete riadna členka 
MOV s hlasovacím právom. Vôbec naj-
mladšia. Nemáte obavy z pozície benja-
mínka najvplyvnejšej inštitúcie svetového 
športu?
„Vstupujem síce na  neprebádanú pôdu, 

ale nebojím sa toho. Je to zaujímavá práca, ktorú 
som chcela robiť. Som hrdá, že sa mi podarilo 
dostať sa do  MOV. Teším sa aj na  spoluprácu 
s  ďalšími entuziastickými olympionikmi v  ko-
misii športovcov. Obavy mám len z lobistických 
tlakov, ktorým budem musieť čeliť pred rôznymi 
voľbami. Bude to vysoká škola športovej diplo-
macie v praxi. Beriem to ako výzvu.“
»  V MOV zasadnete ako historicky druhý 
Slovák po Vladimírovi Černušákovi, ktorý 
bol riadny člen v rokoch 1981 – 2001 
a odvtedy je čestný. Aké rady vám dával?
„Dosť sme sa zhovárali počas novembrového 

valného zhromaždenia SOV. Profesor Černušák 
ma varoval pred tlakom lobistov. Upozorňoval 
ma aj na to, aby som verejné vyjadrenia formu-
lovala veľmi obozretne. Ale zároveň odporúčal, 

paľba na dva terče 
zároveň
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 ziStila SOm, že 
keď niečO veľmi 

CHCeM a DáM 
dO tOhO úSilia 

MaxIMuM, vŠetkO je 
mOžné. 



aby som v komisii a ani na zasadnutiach MOV 
nebola sivá myška – aby som bola aktívna, disku-
tovala a aby som prichádzala s návrhmi. Okrem 
toho mi vysvetlil, ako fungujú organizačné veci, 
napríklad zabezpečovanie ciest do zahraničia.“
»  Dostanete sa do spoločnosti ľudí veľmi 
vplyvných nielen v športe – príslušníkov 
panovníckych rodov, veľkopodnikateľov. 
Nemáte z toho ako mladá žena pochádza-
júca z dediny trochu strach?
„Strach určite nie. Samozrejme, rešpekt pred 

takýmito ľuďmi, podobne ako pred skúsenými 
funkcionárskymi veteránmi určite mať budem, 
ale nebojím sa zaradiť medzi nich. Koniec kon-
cov, každý z nás bude mať rovnaký hlas. A ja som 
ambiciózna, budem sa chcieť presadiť. Nebudem 
sivá myška, budem aktívna.“
»  Váš mandát v MOV za komisiu športovcov 
platí do skončenia OH 2020. Čo potom?
„Rada by som zostala v MOV aj ďalej – ako 

individuálna členka. Londýnske voľby ma pre-
svedčili, že nič nie je nemožné, keď človek veľmi 
chce.“
»  V Buenos Aires sa v septembri odohrá 
viacero dôležitých volieb. O olympijské 
hry 2020 sa uchádzajú Istanbul, Tokio 
a Madrid. Podľa čoho sa medzi nimi bude-
te rozhodovať?
„Priznám sa, že o kandidátskych mestách za-

tiaľ veľa neviem. Najviac informácií mám o kan-
didatúre Istanbulu. Všetky tri mestá sa však 
členom MOV podrobne predstavia v júli v Lau-
sanne. Tam si začnem utvárať názor. A budem sa 
môcť oprieť o správu hodnotiacej komisie, ktorá 
všetky mestá navštívila.“
»  Prezident MOV Jacques Rogge po 12 
rokoch vo funkcii skončí. Ako hodnotíte 
jeho pôsobenie?
„Je to veľká osobnosť, akých je málo. Nastúpiť 

po Juanovi Antoniovi Samaranchovi bola ťažká 
úloha, ale zhostil sa jej so cťou. Dokázal nadvia-
zať na to pozitívne, čo sa MOV podarilo za jeho 

predchodcu, a ešte to zveľadiť. Olympijské hnu-
tie je neustále silnejšie, ekonomicky prosperuje 
a darí sa mu aj zmierňovať napätie vo svete. Ako 
dedičstvo po  Roggem zostanú olympijské hry 
mládeže. Mala som pár možností stretnúť sa 
s ním a naozaj ho obdivujem. Čo povie, to má 
hlavu aj pätu, je to aj výborne jazykovo vybavený 
športový diplomat s bezchybným správaním.“
»  Budete voliť jeho nástupcu. Kandidatúru 
ohlásili až šiesti muži: Nemec Thomas 
Bach, Singapurčan Ser Miang Ng, Taiwan-
čan Ching Kuo Wu, Portoričan Richard 
Carrion, Švajčiar Denis Oswald a Ukrajinec 
Sergej Bubka. S koľkými z nich ste už mali 
možnosť hovoriť?
„Len s  dvoma. S  Ngom veľmi krátko počas 

nedávneho zasadnutia Európskych olympij-
ských výborov v Ríme. A Sergeja Bubku som za-
žila pri neformálnej diskusii počas olympijských 
hier mládeže 2010 v Singapure. So zvyšnými sa 
zoznámim až v Lausanne.“
»  Ako zistíte, ktorý z kandidátov by bol 
najvhodnejší?
„Čítam rozhovory s  nimi na  americkom in-

ternetovom portáli. Predpokladám, že každý si 
bude robiť kampaň a  prezentovať sa. Názor si 
budem utvárať aj v  debatách s  predstaviteľmi 
SOV Františkom Chmelárom, Jozefom Libom 
a s Vladimírom Černušákom. Po tomto všetkom 
si nájdem svojho favorita.“
»  Ako si predstavujete zladenie povinnos-
tí členky MOV s vrcholnou športovou 
kariérou?
„Bude to o veľkých kompromisoch. Na rovi-

nu však hovorím, že budú musieť byť v prospech 
streľby. Veď som profesionálna športovkyňa 
a streľba ma živí. V spolupráci s trénerom Jura-
jom Sedlákom sa budem snažiť prípravu zladiť 
s  olympijským pôsobením tak, aby rozloženie 
síl oboma smermi bolo znášateľné a prípustné. 
Našťastie, môj zamestnávateľ – Stredisko štát-
nej športovej reprezentácie Ministerstva vnútra 
SR – mi veľmi vychádza v ústrety. Časový ma-
nažment je téma, o  ktorej chcem diskutovať aj 
s ostatnými členmi komisie športovcov. Len ne-
viem, či je medzi nimi ešte stále aktívny vrcholo-
vý športovec, ako som ja.“
»  Vo februári sú zimné olympijské hry 
v Soči. Tesne pred nimi máte bežať 
v štafete s olympijským ohňom. V lete by 
ste zase mali byť na olympijských hrách 
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 vyhrala SOm vďaka tOmu, že SlOvenSký 
OlympijSký výbOr ani ja Sme nepOdcenili 

prípravu tOhO, čO zrejme zavážilO 
najviac – prOpagačnéhO letáku. ten môj 

bOl brilantný. 

kto je danka barteková 
Narodila sa 19. októbra 1984 v Trenčí-
ne, žije v Malženiciach. Súťaží za ŠKP 
Bratislava a je členka Strediska štátnej 
športovej reprezentácie Ministerstva vnútra 
SR. Skeetu sa venuje 15 rokov, celý čas 
pod trénerským vedením Juraja Sedláka. 
Na OH 2012 získala bronz, na OH 2008 
bola ôsma. Z MS má tri bronzové medaily 
v súťaži jednotlivkýň (2005, 2006 a 2010) 
plus tri bronzy s družstvom. Na ME dvakrát 
získala individuálne zlato (2008 a 2010), 
s družstvom pridala tri zlaté kovy a striebro. 
Vyhrala štvoro pretekov SP, vrátane vlaňaj-
ších finálových v Pragersku. Podľa pravidiel 
platných do konca minulého roka držala 
finálový svetový rekord (99 bodov zo 100). 
Ako juniorka bola dvakrát majsterka Európy 
a raz vicemajsterka sveta. Vlani počas 
OH v Londýne vyhrala voľby do komisie 
športovcov a teda aj do MOV.

S Vladimírom Černušákom.

S trénerom Jurajom Sedlákom.



mládeže v čínskom Nankingu. To sa ako 
dá zladiť so streleckou prípravou?
„Určite v  Soči nestrávim celé tri týždne ako 

mnohí iní členovia MOV. To si ako vrcholová 
strelkyňa nemôžem dovoliť. Zabehnem štafetu, 
zúčastním sa na  zasadnutí MOV, pobudnem 
tam aj v úvode ZOH, ale potom odídem tréno-
vať. Možno sa do ich dejiska ešte vrátim na zá-
ver. Do Nankingu zrejme budem musieť ísť tiež, 
ale určite nie nadlho.“
»  Po zisku olympijskej medaily a diplomatic-
kom úspechu ste mentálne silnejšia?
„Určite. Zistila som, že keď niečo veľmi chcem 

a dám do toho úsilia maximum, všetko je mož-
né. Toto zistenie je veľmi inšpiratívne. Vďaka 
vykonanej práci som v Londýne bola oveľa seba-
vedomejšia ako štyri roky predtým v Pekingu.“
»  V skeete ste bronzová olympijská medai-
listka, svetová rekordérka a dvojnásobná 
majsterka Európy. Je pre tento rok váš 
cieľ titul majsterky sveta?
„Z  majstrovstiev sveta žien mám zatiaľ tri 

bronzy, zlato som nezískala ani v juniorskej ka-
tegórii. V  auguste máme majstrovstvá Európy 
v  nemeckom Suhle, kde tiež chcem uspieť, ale 
majstrovstvá sveta v  peruánskej Lime sú pre 
mňa dôležitejšie. Majsterka sveta som ešte ne-
bola... “
»  Vstup do sezóny vám však nevyšiel. 
Po tom, čo ste vynechali úvod Svetového 
pohára v Acapulku, v 2. kole v Abú Dabí 
ste skončili ďaleko vzadu. Čo sa stalo?

„Nebola som si na strelnici úplne istá, pretože 
v tréningoch mi predtým dlhodobo chýbali vy-
soké bodové výsledky. Pripisujem to určitej si-
nusoide. Vlani som sa ocitla na jej vrchole, teraz 
som zase na čas klesla dolu. Výsledok ma nepo-
tešil, ale ani nerozhodil. V príprave strieľam viac 
ako predtým. Tvrdé tréningy sa musia prejaviť.“
»  Od tohto roku sa strieľa podľa nových 
pravidiel. Čo predovšetkým sa zmenilo?
„V  kvalifikačnej časti nastali len menšie 

zmeny. Pomenilo sa poradie terčov a  stanovíšť 
v položkách. Dvojstrely boli predtým uprostred, 
teraz sú až na konci položky. Finále sa však strie-
ľa úplne inak. Výsledok z kvalifikácie sa neráta, 
začína sa nanovo. Najskôr je šesťčlenné semifi-
nále, v ktorom sa strieľajú aj odlišné dvojstrely 
než v kvalifikácii. Dve s najvyšším nástrelom sa 
potom stretnú o  zlato, ďalšie dve o  bronz. Pri 
zhodných nástreloch sú rozstrely.“
»  Ako hodnotíte zmeny?

„Nové pravidlá sú dobré pre divákov, nie pre 
strelcov. Divácky sa streľba zatraktívnila, preto-
že keď sa ide po  kvalifikácii od  nuly, všetko je 
otvorené. Pre stabilných strelcov je však zlé, že 
jedinou chybou môžu prísť o medailu. Šestnásť 
striel vo finále je veľmi málo na odčinenie jedné-
ho nepresného zásahu. Vyhrať môže aj ten, kto 
z kvalifikácie postúpil ako posledný... Podľa mňa 
sa takýmto spôsobom nehľadá celkove najlepší 
strelec, ale ten, kto má vo finále najviac šťastia. 
Tento formát všetkých strelcov prekvapil.“

ĽUBOMÍR SOUČEK
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 Obavy mám len z lObiStických tlakOv, 
ktOrým budem muSieť čeliť pred  

rôznymi vOľbami. bude tO vySOká škOla 
špOrtOvej diplOmacie v praxi.  

beriem tO akO výzvu. 

štyria zvolení  
a dvaja protestujúci

Možnosti prezentácie kandidátov do komisie 
športovcov počas OH v Londýne boli tvrdo 
obmedzené. Propagačné letáky distribu-
oval priamo MOV, na rozdiel od minulosti 
mali zakázané robiť to sami. Na niektorých 
miestach – napríklad v jedálni – agitovať 
nemohli. Dvaja kandidáti, ktorí údajne mali 
byť vo štvorici s najvyšším počtom hlasov 
– taiwanský taekwondista Mu JenČchu 
a japonský atlét Kodži Murofuši – predpisy 
porušili a volebná komisia ich diskvalifikova-
la. Keďže sa odvolali na Športový arbitrážny 
súd v Lausanne, MOV odložil procedúru 
prijatia štyroch športovcov plánovanú 
na posledný deň Hier XXX. olympiády. Súd 
protesty Mua aj Murofušiho zamietol, ale až 
v marci, resp. v máji 2013. 
Vo voľbách kandidovalo 21 športovcov, 
dvaja boli diskvalifikovaní. Hlasovali viac než 
dve tretiny účastníkov OH (6923), každý 
mohol vybrať štyroch kandidátov zo štyroch 
rôznych športov. Bartekovej dala dôveru 
bezmála tretina hlasujúcich a senzačne 
zvíťazila pred triom viacnásobných olympij-
ských víťazov. Poradie zvolenej štvorice aj 
s počtom hlasov:  
1. Danka Barteková (SR, streľba) 2295, 2. 
James Tomkins (Austrália, veslovanie) 1802, 
3. Kirsty Coventryová  (Zimbabwe, plávanie) 
1797, 4. Tony Estanguet (Francúzsko, 
vodný slalom) 1779.

tretí terč: doktorát
Danka Barteková aj študuje a prednáša. 
Po absolvovaní magisterského štúdia na Fa-
kulte politických vied a medzinárodných 
vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej 
Bystrici si teraz na rovnakej škole robí PhD. 
Téma jej dizertačnej práce je Športová dip-
lomacia ako súčasť verejnej diplomacie a jej 
úloha pri riešení konfliktov na začiatku 21. 
storočia. O športovej diplomacii už druhý 
rok aj prednáša na vysokej škole – ako 
voliteľný predmet si ju v 4. ročníku vybralo 
už 45 študentov. „Toto je tretí terč zároveň, 
na ktorý strieľam,“ konštatuje metaforicky 
s trpkým dodatkom zohľadňujúcim časový 
stres: „Ale na všetky tri terče mám len dva 
náboje... Dúfam, že na budúci rok už PhD. 
budem mať.“
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Od lanského októbra znovu 
rezonuje na Slovensku téma 
kandidatúry na usporiadanie 
zimných olympijských hier. 
Tentoraz by sme sa však 
o ne neuchádzali vo vlastnej 
réžii, ako to bolo v prípade 
kandidatúr Popradu-Tatier 
na ZOH 2002, resp. 2006, 
ale ako partner poľského 
Krakova.

Na   základe ponuky z  Poľska sa 
naše Tatry dostali do  hry ako 
nevyhnutný podporovateľ kan-
didatúry Krakova na  usporia-

danie XXIV. zimných olympijských hier 2022, 
o ktorých dejisku sa rozhodne v roku 2015. Po-
liaci totiž nemajú kopce s dostatočným prevýše-
ním na usporiadanie súťaží v kĺzavých disciplí-
nach zjazdového lyžovania. Slovensko má 
Chopok a už teraz vybudované stredisko Jasná.

O  poľsko-slovenskej snahe, potvrdenej aj 
deklarovaným vážnym záujmom vlád oboch 
krajín, sa v uplynulých mesiacoch v našich mé-
diách objavilo veľa. Doterajšie kľúčové udalosti 
uvádzame v  chronológii. Zatiaľ je veľmi veľa 
vecí v  štádiu rokovaní, takže sa obmedzíme 
len na  sumarizáciu toho, čo sa doteraz udialo 
a na kalendár kandidátskeho procesu.

Chronológia diania
20. október 2012: Po  predchádzajúcom ne-

formálnom rokovaní členov parlamentných 
výborov pre šport z  Poľska aj zo Slovenska 
sa v  Krakove uskutočnilo stretnutie delegácií 
z  oboch krajín vrátane zástupcov národných 
olympijských výborov. Prezidenti SOV a  POV, 
primátor Krakova aj predseda Malopoľského 
vojvodstva podpísali deklaráciu o spolupráci.

24. január 2013: V  Poprade sa uskutočnilo 
pracovné stretnutie s cieľom predbežne posúdiť 
možnú poľsko-slovenskú kandidatúru. Po skon-

čení rokovania premiér Robert Fico oznámil, že 
všetci zainteresovaní z  regionálnej samosprávy 
a  športových organizácií podporili spoločnú 
kandidatúru na ZOH s Poľskom.

9. marec 2013: Najvyšší predstavitelia SOV 
a POV podpísali rámcovú dohodu o spoluprá-
ci vo veci kandidatúry Krakova na  ZOH 2022 
s účasťou Slovenska.

13.  marec 2013: Vláda SR schválila uznese-
nie č. 131/2013, ktorým vyjadrila podporu kan-
didatúre Krakova na  ZOH 2022 za  slovenskej 
spoluúčasti. Vláda uložila ministrom školstva, 
vedy, výskumu a športu SR i životného prostre-
dia SR a  splnomocnencovi vlády SR Dušanovi 
Galisovi do  31. októbra predložiť v  spolupráci 
so SOV komplexný materiál o  kandidatúre, 
vrátane návrhu postupu posudzovania vply-
vov na  životné prostredie, aj s  kvantifikáciou 

nákladov za slovenskú stranu. Vláda odporučila 
Slovenskému olympijskému výboru do 30. aprí-
la utvoriť zo zástupcov zainteresovaných subjek-
tov slovenský prípravný výbor.

27. marec 2013: V  Poprade sa  uskutočnilo 
spoločné rokovanie premiérov Donalda Tuska 
a  Roberta Fica a  viacerých ministrov oboch 
vlád. Predsedovia vlád  na  ňom stanovili úlohy 
predovšetkým ministrom dopravy a  životného 
prostredia a  konštatovali, že olympijský projekt 
nemôže zahŕňať žiadne megalomanské predstavy.

3. apríl 2013: V Poprade sa uskutočnilo prvé 
rokovanie prípravného výboru SR na  podporu 
kandidatúry Krakova. Zvolal ho prezident SOV 
František Chmelár. Jeho účastníci za  predsedu 
schválili prešovského župana Petra Chudíka.

10. apríl 2013: Na pôde SOV sa uskutočnilo 
prvé zasadnutie koordinačného výboru SR pre 
kandidatúru Krakova na  ZOH 2022, ktorého 
členovia majú byť nápomocní centrálnemu vý-
boru v Krakove. V KV SR sú zástupcovia SOV, 
Slovenského paralympijského výboru, všetkých 
slovenských olympijských zväzov zimných 
športov a zväzu telesne postihnutých športovcov.

14. apríl 2013: POV a  SOV zaslali spoloč-
ný list prezidentovi MOV Jacquovi Roggemu, 
v ktorom požiadali exekutívu MOV o schvále-
nie lokalizácie projektu kandidatúry Krakova 
na ZOH 2022 s plánovaním súťaží v zjazdovom 
lyžovaní v Demänovskej doline a kompletných 
turnajov mužov aj žien v ľadovom hokeji v Po-
prade a v Liptovskom Mikuláši. (sou)
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Poľsko-slovenská 
snaha o zOh

Pokus o zimnú olympiádu na oboch stranách Tatier  
pod hlavičkou Krakova

kalendár prOceSu
• Do 14. novembra 2013 musí 
KrakovdoručiťMedzinárodnému
olympijskémuvýboruoficiálnu
prihláškunaZOH2022anásledne
zložiťzálohu150000USD.
• Vo februári 2014 sadelegácie
všetkýchkandidátskychmiestvrámci
pozorovateľskéhoprogramuMOV
zúčastnianaZOHvSoči.
• V marci 2014 musí Krakov  
naMOVdodaťvyplnenýpredpísaný
dotazník.
• V júli 2014exekutívaMOVzúži
početuchádzačovoZOH2022(vprí-
pade,žesaprihlásiaviacakoštyria)
avyberiekandidátovdofinálovejfázy
volieb.
• V januári 2015 finalistipredložia
tzv.kandidátskeknihy,t.j.komplex-
néprojektynausporiadanieZOH
2022.
• Vo februári a marci 2015všetky
kandidátskemestánavštívihodnotia-
cakomisiaMOV.
• 31. júla 2015 sanazasadnutí
MOVvKualaLumpureuskutočnia
voľbydejiskaZOH2022.

Jarný pohľad z Chopku-Lukovej 
na Nízke a za nimi Vysoké Tatry. 
Žeby raz olympijská scenéria?   

FOTOTASR/MICHALSVITOK
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František Chmelár, prezident SOV 

dozrel čas  
na Hry vo viacerých krajinách
Olympijská charta 
obmedzuje diverzifikáciu 
organizácie olympijských 
hier výlučne na zimné, 
a to len z geografických 
alebo topografických 
dôvodov. Pri všetkej 
úcte k nej aj k MOV je to 
pravidlo (alebo jeho výklad) 
konzervatívne, neaktuálne 
a diskriminujúce.

Podľa Coubertinovho konceptu sú olym-
pijské hry prostriedkom na dosahovanie 
vyšších humánnych cieľov. Sú pôdou 
na prepojenie športu, športových súťaží 

a súťažiacich športovcov s olympijskými hodno-
tami, ako sú mier, priateľstvo, rešpekt, fair play, 
výnimočnosť a rovnovážnosť v rozvoji človeka. 
Prostredníctvom olympijských hier sa taktiež 
presadzujú idey a princípy ekeicheirie – pokoja 
zbraní, ako aj solidarity, univerzality, autonóm-
nosti a  špecifiky športu, jeho prepojenia s  vý-
chovou, kultúrou, sociálnou inklúziou a pod.

MOV si stráži plodný strom
V  súčasnosti olympijské hry predstavujú 

najväčšie športové (ale nielen športové) podu-
jatie na svete, festival športu, mládeže, umenia, 
demonštráciu spolunažívania rozdielnych rás, 
politických a  náboženských vyznaní, sociál-
nych skupín. Poskytujú tiež priestor na  súťaž, 
konkurenciu, získanie medzinárodného uzna-
nia a  prestíže. Letné aj zimné Hry sú dlhodo-
bo centrom mimoriadnych marketingových 
a mediálnych záujmov a najmä od roku 1984 aj 
zdrojom významných finančných príjmov me-
dzinárodného olympijského hnutia. Pomocou 
nich získalo olympijské hnutie celosvetovú au-
toritu a uznanie.

Z  uvedených dôvodov je pochopiteľné, že 
Medzinárodný olympijský výbor (MOV) ako 
líderská inštitúcia celého hnutia si ako „oko 
v  hlave“ stráži olympijské hry. Nerád by stratil 

„zlaté teľa“, ale aj „plodný strom“ poskytujúci 
čoraz viac a  zdravšieho ovocia. V  Olympijskej 
charte – našej olympijskej ústave – ošetril výber, 
program, protokol, organizáciu a  ďalšie oblasti 
týkajúce sa olympijských hier veľmi prísnymi 
pravidlami a opatreniami, ktoré majú zaručiť, že 
sa budú aj naďalej pozitívne rozvíjať a prinášať 
ovocie. To je nepochybne veľká zodpovednosť 
MOV, s ktorou nie je dobré hazardovať.

Rastú aj nároky na hostiteľov 
Život však prináša nové podmienky a s nimi 

aj objektívne požiadavky na  zmeny vo vývoji. 
Pokiaľ ide o olympijské hry, podarilo sa takmer 
obmedziť ich narastajúci gigantizmus. Aktívne 
sa bojuje proti korupcii na  nich, proti dopin-
gu, nelegálnemu stávkovaniu, ovplyvňovaniu 
výsledkov súťaží, atď. Od  Hier XX. olympiády 
v Mníchove 1972 je nevyhnutné väčšmi bojovať 
proti zneužitiu olympijských hier medzinárod-
ným terorizmom. Náklady na  bezpečnosť ich 
účastníkov dnes dosahujú viac ako jednu tretinu 
organizačných výdavkov.

Modernizácia programu si vyžaduje novú 
a  technologicky vyspelú športovú infraštruk-
túru. Potešiteľný záujem verejnosti a  médií 
o  olympijské hry zároveň prináša organizáto-
rom viac starostí so zabezpečením ich dopravy 
a pobytu, zvyšuje nároky na kapacitu športovísk. 
Organizátori OH v Pekingu a Londýne i ZOH vo 
Vancouvri a Soči poriadne zdvihli latku nároč-
nosti pre všetkých nasledovníkov.
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Brzda v podobe pravidla 34/2
Pravdupovediac, nás na  Slovensku by tento 

problém až tak veľmi netrápil. Na  organizáciu 
olympijských hier sme sa v súčasnosti neodvá-
žili ani len pomyslieť. Až prišla žiadosť od Polia-
kov – participovať na kandidatúre mesta Krakov 
na  zimné olympijské hry 2022. Ide predovšet-
kým o zabezpečenie lyžiarskych súťaží v zjazdo-
vých disciplínach, na ktoré ani Zakopané nemá 
vhodné podmienky. Vzhľadom na úroveň i po-
pularitu ľadového hokeja na  Slovensku by sme 
v tom prípade radi usporiadali u nás aj hokejový 
turnaj, s čím Krakov súhlasí.

Narážame však na  Olympijskú chartu, 
na druhý bod pravidla 34 s názvom Miesto ko-
nania, športoviská a priestory olympijských hier, 
ktorý hovorí: „V prípade zimných olympijských 

hier, ak nie je zo zemepisných alebo topografic-
kých dôvodov možné zorganizovať určité pod-
ujatia alebo športové disciplíny v štáte hosťujú-
ceho mesta, MOV môže výnimočne povoliť ich 
organizovanie v susednej krajine.“ 

V prípade letných olympijských hier neexis-
tuje ani takáto možnosť. Musia sa uskutočniť 
výlučne na území jednej krajiny.

Konzervatívne a diskriminujúce
Odhliadnime teraz od  Krakova, Sloven-

ska a  hokejového turnaja a  skúsme sa pozrieť 
na problém zo širšieho hľadiska.

Uvedené pravidlo obmedzuje diverzifikáciu 
organizácie olympijských hier výlučne na zim-
né hry, a  to len z  geografických (aké to sú?) 
a topografických dôvodov. Odvažujem sa kon-
štatovať, pri všetkej úcte k MOV a Olympijskej 

charte, že je to pravidlo (alebo jeho súčasný 
výklad) konzervatívne, neaktuálne a  diskrimi-
nujúce. Nezohľadňuje požiadavku efektívnosti, 
ekonomické hľadisko ani princípy univerzality 
a  solidarity v  organizácii olympijských hier. 
Obmedzuje okruh hostiteľov výlučne na  silné 
alebo rozsiahlo vybudované mestá, strediská, 
regióny a štáty.

Rastúca náročnosť organizácie olympijských 
hier okruh možných úspešných kandidátov ešte 
viac zužuje. Za  daných podmienok absolútna 
väčšina miest a  štátov ani perspektívne nemá 
žiadnu šancu aspoň čiastočne participovať 
na  organizácii Hier a  vlastnoručne sa dotknúť 
olympijskej reality. A to je škoda, ktorá sa v bu-
dúcnosti olympijskému hnutiu môže vypomstiť.

Niektoré medzinárodné športové federácie už 
požiadavku doby pochopili. Napríklad  futbalo-

CHARTA A OLYMPIÁDY

Otvorenie olympijských hier 
– táto fotografia je zo  

ZOH 2010 v kanadskom 
Vancouvri – sa podľa charty 

musí vždy uskutočniť 
v hostiteľskom meste. 

Na tom sa ani v budúcnosti 
zrejme nič nezmení. Zmenou 

charty by sa však mohlo 
docieliť to, aby sa olympijské 

súťaže mohli uskutočniť 
na území dvoch 

 susedných krajín.
FOTO TaSr/aP
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vé FIFA aj UEFA, hokejová IIHF či hádzanárske 
IHF  a  EHF umožňujú organizáciu svojich naj-
väčších podujatí rozložiť do  viacerých štátov. 
Som si istý, že postupujú správne.

Prečo by Viedeň nemohla  
využiť Čunovo?

Prednedávnom vyšiel primátor rakúskej me-
tro poly s návrhom, aby Viedeň kandidovala na  

usporiadanie olympijských hier 2024. Zároveň 
oslovil primátora susednej Bratislavy s  po-
nukou, aby na  projekte participovalo aj naše 
hlavné mesto. 

Občania Viedne v referende síce zakrátko 
myšlienku odmietli, ale prvotnú viedenskú 
snahu o  spoluprácu s  Bratislavou som plne 
chápal. Veď prečo by vo Viedni mali kvô-
li olympiáde stavať napríklad  finančne aj 
vodohospodársky náročný areál pre vodný 
slalom, keď v  neďalekom bratislavskom Ču-
nove takýto areál svetových parametrov už 
stojí a  hostil aj  svetový i  európsky šampio-
nát? A prečo by rakúski organizátori nemohli 
využiť aj moderný zimný štadión v Bratislave, 
keď dve metropoly sú dopravne dostupné ani 
nie za hodinu?

V  prípade, že by sa olympijské hry vo 
Viedni naozaj konali, spolupráca s  blízkym 
susedom by výrazne znížila celkové náklady. 
Navyše by do  olympijského diania pozitívne 
zaangažovala aj ďalšiu krajinu. To nie je pro-
ti nikomu a ničomu. Naopak – je to v záujme 
olympijského hnutia a  udržateľného vývoja 
olympijských hier.

Neviem, či kandidatúra Krakova na zimné 
olympijské hry 2022 bude úspešná. Neviem 
ani to, či MOV vyhovie našej spoločnej žiados-
ti o organizovanie súťaží v zjazdovom lyžova-
ní a  ľadovom hokeji na Slovensku. O jednom 
som však presvedčený: že naša požiadavka je 
objektívna a legitímna, pretože smeruje k efek-
tívnosti. Vďaka tomu má aj perspektívu.

Dozrel čas na  olympijské hry usporiadané 
naraz vo viacerých krajinách.

CHARTA A OLYMPIÁDY16

Pohľad na čunovský areál vodných 
športov, dejisko svetového  
aj európskeho šampionátu.

FOTOTASR/MICHALSVITOK

Olympijskáhistóriazatiaľpoználen
jedenprípadolympijskýchhiernaúze-
mídvochkrajín.Keďževroku1956
austrálskeprísnepredpisyvyžadovali
polročnúkaranténukoní,MOVsa
rozhodoljazdeckésúťaženeuspo
riadaťvMelbourne,alevošvédskom
Štokholme,ktorývyhralvoľbyspo-
medzipiatichuchádzačov.Melbourne
ajŠtokholmmalivlastnéplagáty
avobochmestáchsauskutočnilisa-
mostatnéceremoniály–vŠtokholme
sasúťažiloužvjúni,najužnejpologuli
vMelbourneažnaprelomenovembra
adecembra.

pOkuSy už bOli
Poľskoslovenskýpokusospoloč-
néusporiadanieZOH2022nieje
volympijskejhistóriiúplnánovinka.
Niečopodobnésmezažiliužvtedy,
keďPopradTatrykandidovalnaZOH
2002,resp.2006.Vobochprípa-
dochmedzijehosúpermifiguroval
spoločnýrakúskotalianskoslovinský
projekt.Vprvommalobyťcentrum
vtalianskomTarvisiu,vdruhom
vrakúskomKlagenfurte.Okremtoho
naZOH2006kandidovaliajHelsinki
vspoluprácisnórskymLillehamme-
romaajZakopanérátalosvyužitím
slovenskejJasnej–HelsinkiajZako-
panézdôvodu,žeFínskoaniPoľsko
nedisponujúkopcamisdostatočným
prevýšenímnausporiadaniemužské-
hozjazdu.MOVuchádzačovnevylúčil
zkandidátskehoprocesu,alefaktje,
žeanijednéhoneposunuldofinálo-
véhokola.

v O  v i a c e r ý c h  k r a j i n á c h
FUTBAL
MS2002 JužnáKórea,Japonsko
ME2000 Belgicko,Holandsko
ME2008 Rakúsko,Švajčiarsko
ME2012 Poľsko,Ukrajina

HÁDZANÁ (ženy)
MS1995 Rakúsko,Maďarsko
MS1999 Nórsko,Dánsko
ME2010 Dánsko,Nórsko
ME2014 Chorvátsko,Maďarsko

ĽADOVÝ HOKEJ
MS2012 Fínsko,Švédsko
MS2013 Švédsko,Fínsko
MS2017 Nemecko,Francúzsko

VOLEJBAL (muži)
ME2005Taliansko,Srbsko
ME2011Rakúsko,Česko
ME2013Dánsko,Poľsko

VOLEBAL (ženy)
ME2007Belgicko,Luxembursko
ME2011Taliansko,Srbsko
ME2013Nemecko,Švajčiarsko

ŠaMPIOnáty
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Olympijské hry boli pre zápasníkov vždy 
najvyššou métou. „Nikdy som si nepomyslel, 
že budeme musieť bojovať o zachovanie 
nášho športu v olympijskom programe,“ 
priznáva slovenský zápasník storočia  
Jozef Lohyňa. Keď však vo februári exekutíva 
Medzinárodného olympijského výboru 
navrhla vyškrtnúť zápasenie zo zoznamu  
26 kmeňových športov Hier, uvedomil si, že 
to neprišlo len tak z ničoho nič.

Z ápasenie nie je umelý ani 
vymyslený šport. Naopak, 
je jeden z  najprirodze-
nejších. „Už malé deti sa 

predsa klbčia. Pozrite sa do prírody, 
aj vo zvieracej ríši je to tak,“ pripo-
mína bronzový medailista zo Soulu 
1988, prvej z jeho troch olympiád. 

Dokazovať si silu, súperiť, kto 
je silnejší, šikovnejší, obratnejší, 
kto koho preľstí, vždy malo svoje 
čaro a patrilo medzi ľudské zábavy, 
záľuby a  túžby. Pasovačky sa radia 
k  najstarším telesným cvičeniam 
a v antickom Grécku tvorilo zápa-
senie neodmysliteľnú súčasť fyzic-
kého výcviku mládeže. 

V Spojených štátoch ho už dáv-
no povýšili na jeden zo základných 
športov stredného a  univerzitného 
školstva. Zamlada zápasil aj George 
Washington, Abraham Lincoln či 
Theodor Roosevelt. Ale tiež Kirk 
Douglas či Bruce Willis. 

„Občas nás označujú za  bitká-
rov,“ s  úsmevom vraví Lohyňa. 
„Zápasenie však nie je pouličná 
bitka, ale korektný súboj. Mám ka-
marátov z nešportových sfér, ktorí 
k  nemu tiež pristupovali s  pred-
sudkami. Ale len dovtedy, kým 
som im ho nepriblížil, nevzal ich 
medzi nás a  na  žinenku. A  prišli 
mu na chuť.“

Exekutíva navrhla 
vyhadzov 

Zápasenie v  podobe grécko-rím-
skeho štýlu figurovalo už v programe 
premiérových Hier novoveku v Até-
nach 1896 – pod písmenom C spolu 
so šermom. Absentovalo len na  pr-
vých parížskych v roku 1900, za ktoré 
sa Francúz Pierre de Coubertin pre 
nezvládnutie rozporov s  krajanmi, 
organizátormi sprievodného sveto-
vého veľtrhu, až do smrti hanbil.

Momentálne však zápasenie pre-
žíva existenčný boj – hrozí mu, že 
vypadne z programu OH 2020. Zá-
pasí o  zapáčenie sa. Od  exekutívy 
MOV dostalo výstrahu najvyššieho 
stupňa. Keby nad ňou nebolo ešte 
olympijské plénum, tak môžeme 
rovno povedať, že – vyhadzov. 

Zápasenie dopláca na  pasivitu 
na žinenke aj v diplomacii.

„Už keď som sa na  majstrov-
stvách Európy 1998 na  bratislav-
ských Pasienkoch lúčil s dlhou ka-
riérou, mal som pocit, že môj šport 
sa neuberá dobrým smerom,“ spo-
mína si čerstvý päťdesiatnik. „Bor-
ci sa pričasto vytláčali zo žinenky 
– namiesto toho, aby využívali 
útočné chmaty, ktoré sú korením 
a  diváka vedia nadchnúť. Neskor-
šie zmeny pravidiel zápaseniu skôr 
uškodili, ako pomohli.“

Duely v expresnom štýle
Z niekdajších deviatich minút (3 

x 3 minúty) sa duel skrátil na  šesť 
(najskôr 2 x 3, potom 3 x 2), ale 
dalo sa zvíťaziť aj za štyri – stačilo 
vyhrať prvé dve periódy. Minútové 
prestávky sa scvrkli na  20-sekun-
dové, počas ktorých tréner stihol 
zverencovi ovlažiť tvár, ale už nie 
poriadne rozmasírovať ruky.

Vedenie Medzinárodnej zápas-
níckej federácie na  čele s  nevýraz-
ným švajčiarskym biznismanom 
Raphaelom Martinettim na  prahu 
21. storočia podľahlo hektike doby. 
Reguly podriadilo predstave o  ex-
presnom zápasení. K.o.-systém bez 

repasáží znamená, že raz prehráš 
a – končíš.

„Za  štyri hodiny je po  turnaji, 
na  ktorý cestujete v  slovenských 
pomeroch pol dňa tam a  pol dňa 
späť a  vo svetových celý deň tam 
a  celý deň späť cez tri kontinen-
ty,“ krúti hlavou Lohyňa. „Zo žar-
tu som navrhol ďalšie urýchlenie 
– simulovať turnaje na  počítači. 
Zápasenie je stále amatérsky šport 
a  z  toho treba vychádzať. Ak ro-
dič zaplatí synovi cestu z Bratisla-
vy do  Košíc a  späť a  dozvie sa, že 
kvôli jednému zápasu a pár minú-
tam, tak si to nabudúce rozmyslí. 
Za  mojich mladých čias každý 

existenčný zápas 

 chvalabOhu, že dO 
prOceSu udržania 

zápaSenia v OlympijSkOm 
prOgrame Sa Obuli 

veľmOci. 

naši zápasníci na Oh
•  Prvým slovenským účastníkom zápasníckych súťaží 

na olympijských hrách bol atlét Juraj Luntzer, ktorý na  
OH 1908 okrem vrhačských disciplín (disk, oštep) štartoval aj 
v zápasníckom turnaji gréckorímskym štýlom (skončil v 1. kole).

•  Prvú, striebornú medailu získal trnavský rodák Jozef Herda 
v Berlíne 1936 v klasickom štýle do 66 kg. 

•  Slovenskí zápasníci doniesli z OH ešte päť bronzových medailí: 
z „klasikov“ Mikuláš Athanasov (1952), z voľnoštýliarov Daniel 
Karabin, Július Strnisko (obaja 1980), Jozef Lohyňa (1988) 
a David Musuľbes (2000).

•  Jediným slovenským majstrom sveta je Lohyňa – titul vybojoval 
v Tokiu 1990. Štartoval na ôsmich MS, okrem zlata má striebro 
(Varna 1991) a bronz (Budapešť 1986). Európsku medailu 
získal na piatich z desiatich ME: striebro v Ankare 1989, bronz 
v Aténach 1986, vo Velikom Tarnove 1987, v Ríme 1994 
a v Bratislave 1998. Na olympiáde v Barcelone 1992 skončil piaty 
a v Atlante 1996 štvrtý. V Sydney 2000 bol ako asistent trénera.

V Sydney 2000 pôsobil Jozef Lohyňa 
ako asistent trénera slovenskej 
reprezentácie, svojho brata Ľubomíra 
– na zábere s Radionom Kertantim.  
FOTO JÁN SÚKUP

S Věrou Čáslavskou 
FOTO TaSr 



existenčný zápas 
z  nás  na  víkendových turnajoch 
absolvoval päť-šesť zápasov.“

Mobilizácia veľmocí
Medzinárodná federácia podľa 

Lohyňu neurobila nič pre to, aby 
zápasenie produkovalo peniaze, 
iba „výpalnícky“ zdierala národné 
zväzy: „Američania pochopili, že 
keď má šport prosperovať, musí sa 
z neho stať biznis. V zápasení majú 
vďaka začleneniu do  školského 
systému úžasne širokú základňu. 
Tí, ktorí ním prešli, si zápasenie 
vážia a  podporujú ho. Napríklad 
biznisman John Bardis, zakladateľ 
MedAssets, bývalý zápasník, dáva 
každoročne na  jeho rozvoj milión 
dolárov a  na  olympiádach či maj-
strovstvách sveta neraz pôsobí ako 
vedúci tímu USA.“ 

Keď vo februári začalo zápaseniu 
horieť pod zadkom, americký zväz 
hneď zareagoval a  zriadil Výbor 
na  záchranu olympijského zápase-
nia. Šéfuje mu Bill Scherr, bronzo-
vý medailista OH 1988 a MS 1987 
(na  nich v  boji o  3. miesto zdolal 
nášho Strniska), a Bardis má na sta-
rosti financie. Figurujú v ňom aj le-
gendy: olympijský šampión z Mní-
chova 1972 Dan Gable či Rulon 
Gardner, ktorý v Sydney 2000 zba-
vil glorioly neporaziteľnosti Rusa 
Alexandra Karelina uchádzajúceho 
sa o štvrtý primát.

Rýchlo sa zmobilizovali aj iné 
zápasnícke veľmoci: Rusko, Irán, 
Japonsko... Marketingovú taktovku 
však od  začiatku držali americkí 
PR-manažéri. Na  newyorskom 
Grand Central Terminal, najväč-
šej stanici sveta, sa v máji odohral 
priateľský súboj zápasníckych tí-
mov troch politicky úplne odliš-
ných krajín: USA, Ruska a  Iránu. 
Na  americkej pôde, možno zaran-

žovane, triumfoval Irán. To však 
vôbec nebolo podstatné. Zámer 
bol demonštrovať, že šport neroz-
deľuje, ale spája, preto – obrazne – 
športu zdar a zápaseniu zvlášť.

Zmeny z večera do rána
Ortieľ olympijskej exekutívy až 

neočakávane zomkol svetovú zá-
pasnícku rodinu. Jedna celebrita 
za  druhou bez ohľadu na  štátnu 
príslušnosť oznamovala cez médiá 
pripravenosť demonštratívne vrátiť 
získané medaily v  prípade defini-
tívneho rozhodnutia o  vyškrtnutí 
zápasenia z  olympijského progra-
mu. Rozhodujúce pre ďalší vývoj 
však boli najmä iniciatívy vnútri 
svetovej zápasníckej federácie.

„Keď horí dom, nesmiete spa-
nikáriť,“ glosuje Lohyňa. „V  naj-
vyššom zápasníckom orgáne bolo 
dusno ako v  pretlakovom hrnci. 
Švajčiar Martinetti logicky nemo-
hol pokračovať vo funkcii preziden-
ta – nahradil ho Srb Nenad Lalovič. 
Medzinárodný olympijský výbor 
však viac než personálne zmeny 
vyžadoval obsahové, preto sa mu-
selo okamžite prikročiť aj k zmene 
pravidiel. To, čo v minulosti trvalo 
rok-dva, sa na  májovom mimo-
riadnom kongrese FILA v Moskve 
muselo naštartovať hneď a zvládnuť 
za pár dní.“

Každý delegát dostal do  daru 
zrkadielko: pozri sa doň a spamätaj 
sa, aj ty nesieš zodpovednosť za to, 
kde je zápasenie. Zmeny pravidiel 
sa budú ešte za  pochodu dolaďo-
vať, ale ich zámer je podľa Lohyňu 
správny: prispieť k tomu, aby sa bo-
jovalo aktívnejšie a znížila sa miera 
subjektivity rozhodovania.

Zápasenie sa vrátilo k  pol-
časom: namiesto troch dvojminú-
tových periód budú dve trojminú-

tové. Skóre sa ráta od  začiatku až 
do samého konca, zápas sa skončí 
skôr len v prípade lopatkového ví-
ťazstva, prípadne keď sa niektorý 
zo zápasníkov ujme vedenia o  10 
(vo voľnom štýle) či o  7 bodov 
(v grécko-rímskom štýle). Inak sa 
posudzuje aj pasivita a za vytlače-
nie súpera nie je žiaden bod, ledaže 
zjavne sám utečie zo žinenky.

Rozhodne  
plénum MOV

Zápasenie je chlapský šport a keby 
vypadlo z  olympijského programu, 
zrejme by to zobralo chlapsky. Ur-
čite by nezaniklo. Nesporne by však 
na to doplatilo finančne.

„Chvalabohu, že do procesu jeho 
záchrany sa obuli veľmoci,“ vraví 
Lohyňa. „Pre zápasenie je šťastím, 
že je populárne aj v  obrovských 
a vplyvných krajinách.“

To si netrúfol negovať ani vý-
konný výbor MOV. Vo februári 

2013 síce odhlasoval, že septem-
brovému zasadaniu v  Buenos 
 Aires predloží návrh, aby zápa-
senie v  olympijskom programe 
uvoľnilo miesto pre iný, nový 
šport, ale zároveň ho priradil 
k  siedmim odvetviam uchádza-
júcim sa o  vstup do  programu. 
A  koncom mája na  zasadnutí 
v  Sankt Peterburgu, nepochybne 
aj pod vplyvom toho, čo sa me-
dzičasom udialo,  z nich vybral tri 
– a  zápasenie medzi nimi. Spolu 
so squashom a kombináciou bejz-
bal/softbal. Pričom do trojčlennej 
zostavy sa zápasenie dostalo ako 
prvé, už v prvom kole.

Pravdaže, konečné slovo budú 
mať členovia MOV na  septembro-
vom 125. zasadaní v Buenos Aires. 
Olympizmus a  zápasenie sú však 
pojmy, ktoré tak spolu ladia, že si 
ťažko predstaviť, že by sa rozhodli 
pre rozluku.

MARIÁN ŠIMO
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Jozef Lohyňa bol 
na olympijských hrách 
posledným federálnym 
(v Barcelone 1992) 
a prvým slovenským 
vlajkonosičom 
(v Atlante 1996). 
Medailu má len z prvých 
OH v Soule 1988, ale 
o osem rokov v Atlante 
mu k nej chýbal len 
krôčik – takto dojemne 
sa lúčil.   
FOTO JÁN SÚKUP

Momentka 
z nezabudnuteľného 
sydneyského súboja 

Rusa Alexandra Karelina 
(vľavo) a Američana 
Rulona Gardnera.   

FOTO TaSr/aP 



Ž elali sme si mať všeličo inak. Aj 
schôdze či rokovania v  porovnaní 
s  tými za   socializmu. Aby neboli for-
málne, aby sa na nich aspoň niečo vy-

riešilo, aby – ale to už azda preháňam – priniesli 
aj nečakané zvraty. 

Aby, jednoducho povedané, nebolo všetko 
vopred jasné. Žiaľ, napriek nadšeniu v  rokoch 
po nežnej revolúcii sa aj rokovania pléna, dnes 
oficiálne valného zhromaždenia, Slovenského 
olympijského výboru (SOV) dostali postupne 
do formálnych koľají. Všeličo sa pred nimi do-
hodlo v zákulisí či na zasadnutiach výkonného 
výboru a plénum chtiac-nechtiac prebralo úlohu 
ozdobných kulís a povinných slov.

Aj preto, že sa menoslov účastníkov zasad-
nutí môže ľubovoľne meniť. Subjekty (napríklad 
športové zväzy) majú na  základe stanov právo 

nominovať na rokovania hoci aj vždy iného de-
legáta, čo sa často stáva. 

Nováčikovia či nepravidelní účastníci neraz 
nie sú v problematike doma. Preto, pochopiteľ-
ne, radšej mlčia, než by aktívne zasahovali.

 
Stanovy a Olympijská charta

Na  jeseň minulého roka, na  novembrovom 
44. valnom zhromaždení SOV a najmä po ňom, 
však nastal zvrat. Štyri slovenské športové zväzy 
– cyklistický, futbalový, hádzanársky a  teniso-
vý – spochybnili závery rokovania, na  ktorom 
sa staronovým prezidentom SOV stal František 
Chmelár ziskom 53 hlasov, ktorými jasne zdolal 
jediného protikandidáta Jána Filca, keďže zaňho 
sa vyslovilo iba 21 delegátov.

Ich nespokojnosť vraj nevyplývala zo skutoč-
nosti, že na čele ostal aj naďalej Chmelár. Namie-

tali, že všetko sa udialo podľa zlých stanov SOV, 
ktoré boli v  rozpore s  Olympijskou chartou. 
Najmä s jej požiadavkou, že v pléne národného 
olympijského výboru majú mať hlasovaciu väč-
šinu zástupcovia športov, ktoré sú v  programe 
OH a ZOH. Argumenty vedenia SOV, podlože-
né vyjadrením MOV, že tesná olympijská preva-
ha tam predsa len bola, nezobrali do úvahy.   

Rozhodli sa presadiť „svoju pravdu“ prekva-
pujúco nie doma, čo by mohol byť prvý krok, ale 
v zahraničí. 

Štyri spomenuté športové zväzy sa obrátili 
na Športový arbitrážny súd (CAS) v Lausanne, 
aby dosiahli zrušenie všetkých záverov 44. val-
ného zhromaždenia SOV. 

Arbitrážny súd však po  piatich mesiacoch 
s  tvrdením, že mu to neprislúcha, v  tejto veci 
nerozhodol. Nečakane to za svoje víťazstvo po-
važovali obe strany sporu, teda SOV i zväzy. Po-
chopiť to možno iba tak, že CAS nedal za pravdu 
– súperovi.

Olympijský šport = 2 hlasy 
Isté však je, že táto nevšedná kauza pohla 

ľady. 
Na aprílové 45. valné zhromaždenie už pri-

pravil SOV zväčša seriózne zmeny vo svojich 
stanovách. Nie tak, ako v minulom roku, keď 
im ešte nevenoval náležitú pozornosť, a  tak 
bolo dobré, že sa v novembri o nich vôbec ne-
rokovalo.  

Všeličo sa teraz dostalo na  správnu koľaj. 
Športy, ktorých odvetvia sú v  olympijskom 
programe, majú v  SOV zabezpečenú hlasova-
ciu väčšinu jednoducho a  správne. Hodnotou 
dvoch hlasov. 

Ak to bola vskutku hlavná požiadavka cyklis-
tiky, futbalu, hádzanej a tenisu, ktorá sa v spore 
proti SOV dostala až na stôl CAS, mohli by byť 
funkcionári týchto zväzov spokojní. Ak nie sú, 
čo zo zákulisia presakuje, zrejme chceli v oplyv-
ňovaní slovenského športu či olympijského 
hnutia dosiahnuť viac. To sa však možno iba 
domnievať.

Vedenie SOV by si súčasne mohlo aspoň po-
tichu priznať, že nie vždy venovalo v posledných 
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kauzu  
nemožno vnímať iba negatívne

Františkovi Chmelárovi k zvoleniu 
za prezidenta SOV na 44. VZ SOV 

zablahoželal aj jediný  
protikandidát Ján Filc.   

FOTO JÁN SÚKUP

Nový výkonný výbor SOV aj s jeho budúcou členkou Dankou Bartekovou.  
Zľava Zdenko Kríž, Branislav Delej, Jozef Gönci, Danka Barteková, Igor Nemeček, 
František Chmelár, Ľubor Štark, Janka Gantnerová, Ľubor Halanda,  
Vladimír Miller, Daniel Líška a Peter Korčok.    FOTO JÁN SÚKUP

Problém hlasovacej 
väčšiny v pléne SOV sa 
dostal až na Športový 
arbitrážny súd – 
ten rozhodol, že mu 
neprislúcha ho riešiť



rokoch svojim stanovám serióznu pozornosť. Až 
ozaj nastal v niektorých bodoch nesúlad medzi 
nimi a Olympijskou chartou.

Koniec nerovnováhy
Chvíľami sa mohlo odôvodnene zdať, že ve-

denie takto chcelo ťažiť vo svojej práci. Príklad 
za  všetky sa týkal práva exekutívy schvaľovať 
nominácie výprav SR na Hry olympiády a zim-
né olympijské hry. 

Áno, čítate dobre, plénum – najvyšší orgán – 
ich mohlo brať iba na vedomie, čo bolo nielen 
v rozpore s Olympijskou chartou, ale aj so správ-
nou praxou, ktorú SOV uplatňoval v prvom de-
saťročí svojej existencie. 

K  novej situácii došlo pred desaťročím síce 
úplne legálne, odhlasovaním zmeny v stanovách, 
čo však mohol byť – trúfam si tvrdiť – od predkla-
dateľov premyslený ťah. Využili ním priam tradič-
nú neangažovanosť i neznalosť väčšiny delegátov, 
ale aj ich ľahostajnosť k veciam spoločným, keďže 
si strážili iba záujmy vlastného športu. 

Spoločná olympijská problematika ich oči-
vidne a  úprimne nezaujímala. Výnimky, podľa 
diskusie na valných zhromaždeniach, by sa dali 
zrátať na  prstoch dvoch rúk, čo je zo zhruba 
70-členného pléna vskutku nízke číslo. 

Medzičasom si výkonný výbor, motor živo-
ta SOV, upevnil pozíciu. Jeho členovia strácali 

na  základe stanov po  svojom zvolení mandát 
delegáta právnickej osoby, a  tak sa stali neod-
volateľní subjektom, ktorý ich určil pôvodne 
za svojich zástupcov v pléne.

V ňom malo niekoľko športových zväzov iné-
ho svojho delegáta, takže fakticky nielen dvoch 
ľudí, ale aj dva hlasy. Kým väčšina iných zväzov, 
pod olympijským nebom nemenej hodnotných, 
iba jeden. 

Aj tejto nerovnováhe je už koniec. Každý 
šport má v pléne SOV iba jedného svojho dele-
gáta, hoci niektorí z  nich sú súčasne aj členmi 
výkonného výboru. 

Určitá disproporcia, pravda, ešte pretrváva. 
Za  kanoistiku (delí sa u  nás zväzovo na  rých-
lostnú a  vodný slalom), gymnastiku (športovú 
a  modernú), plavecké športy (plávanie a  vod-
né pólo) aj korčuľovanie (krasokorčuľovanie 
a  rýchlokorčuľovanie), ktoré uznáva MOV ako 
jeden šport, sú v  SOV po  dvaja zástupcovia; 
po jednom zo všetkých v zátvorkách spomenu-
tých zväzov. 

Ale majú iba po  jednom hlase, čím sú tieto 
štyri športy voči iným olympijským odvetviam, 
našťastie, v rovnocennej pozícii. 

Lepšie riešenie v stanovách sa zatiaľ nenašlo. 
Bolo by totiž nedemokratické vylučovať zo SOV 
športové zväzy, ktoré sa už dávnejšie stali jeho 
členmi oficiálnym prijatím.

Čo ukázal spor 
Kauzu zväzov voči SOV, ktorá nedávno 

vzbĺkla v súvislosti so stanovami a dostala sa až 
na  Športový arbitrážny súd, nemožno vnímať 
iba negatívne. Podľa mnohých bola zbytočná, 
lebo vraj stála až 50-tisíc eur, ale nemožno 
vždy a všetko merať iba peniazmi. Ani, keď išlo 
o negatívnu reklamu slovenského športu.

Tento spor totiž všeličo ukázal. Z  kuchyne 
SOV, že stanovy neboli úplne v poriadku a bol 
najvyšší čas na úpravy v nich. 

Pre jeho funkcionárov priniesol podnet zvýšiť 
ostražitosť, keďže v  športovom hnutí sa obja-
vili ľudia, ktorí už nie sú ochotní na všetko iba 
prikyvovať. Súčasne škoda, že roky im podob-
ná aktivita aj na pôde SOV chýbala. A či v nej 
budú s dobrým úmyslom pokračovať, ukáže až 
budúcnosť. 

Terajšie rozdielne názory sú však očividné 
a nemožno ich bagatelizovať, keďže v antagoni-
stickom postoji voči SOV je (aj) slovenský futbal 
s najväčšou členskou základňou. 

O  to ťažšie bude, ak je to vôbec možné, 
zjednotiť slovenský šport pod jednu takzvanú 
strechu, o čo sa ešte nedávno Slovenský olympij-
ský výbor celkom vážne usiloval. 

TOMÁŠ GROSMANN,
členSOV, 

predsedaKlubušportovýchredaktorovSSN
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exekutíva mOv dala za pravdu SOv:  
do väčšiny patria aj delegáti športovcov!
Exekutíva MOV 30. mája 
v Petrohrade odsúhlasi-
la, že v SOV sa v súlade 
s článkom 28.3 Olym-
pijskej charty do hla-
sovacej väčšiny rátajú 
aj hlasy delegovaných 
zástupcov komisie špor-
tovcov SOV a takisto aj 
člena MOV. Právo vykla-
dať Olympijskú chartu, 
a takisto aj posudzovať 
súlad stanov národných 
olympijských výborov 
s ňou, prislúcha výlučne 
exekutíve MOV. V spore, 
ktorým sa CAS pre nedo-
stok právomoci správne 
odmietol zaoberať, tým 

dal najkompetentnejší 
orgán za pravdu SOV! 

Kľúčovánámietkavpodaní
štyrochzväzovnaCAS
spočívalavtvrdení,že
na44.valnomzhromaždení
SOVneboladodržaná
hlasovaciaväčšinazástupcov
zväzovolympijských
športov.Z82členovbolo
prítomných77,ztoho38
zástupcovolympijských
športov.Prítomnívšakboli
ajtrajazpiatichzástupcov
komisiešportovcovSOV,čiže
hlasovaciaväčšinana44.
VZSOVzaručenábola(41
hlasovzcelkovéhopočtu77

prítomných).Po45.valnom
zhromaždeníSOV,ktorésa
konalo27.apríla2013,sa
vdôsledkuúpravystanov
celkovýpočetčlenovSOV
znížilz82na73,pretože 
9členoviavýkonného
výboru,delegovaní
právnickýmiosobami,stratili
mandátindividuálnychčlenov
aterazzastupujúprávnické
osoby.Zo73členovSOV
je62právnickýcha11
fyzickýchosôb.
Tridsaťzväzovolympijských
športov,ktorýchšport
riadijednamedzinárodná
federácia,mávpléne
podvahlasy.Ďalších

osemzväzovolympijských
športov,zktorých
vždypodvazastrešuje
spoločnámedzinárodná
federácia(plavecká
FINA,gymnastickáFIG,
korčuliarskaISU,resp.
kanoistickáICF),má
pojednomhlase.Ajvšetci
ostatníčlenoviaSOV.
Celé73člennéplénum
vsúčasnostidisponuje103
hlasmi.DankaBarteková
sapoprijatídoMOV
automatickystanečlenkou
SOV(ajvýkonnéhovýboru),
čižepotombudeplénum
74člennéaso104hlasmi.
 (sou)

Na 44. valnom 
zhromaždení SOV 
proti nedodržaniu 

Stanov SOV 
namietal prezident 
Slovenského zväzu 

cyklistiky Peter 
Privara.   

FOTO JÁN SÚKUP

Momentka z volieb na 44. VZ 
SOV. Lístok do urny vhadzuje 
Anton Tkáč, vedľa neho zľava 
Vladimír Miller, Igor Nemeček 

a Ľubor Halanda. Všetci traja boli 
do výkonného výboru SOV zvolení 

už v 1. kole a následne sa stali 
viceprezidentmi.   

FOTO JÁN SÚKUP



zima  
mierneho 
optimizmu
Svetový hokejový šampionát vo Švédsku a Fínsku uzavrel 
poslednú súťažnú sezónu pred XXII. zimnými olympijskými 
hrami v Soči, ktoré sa uskutočnia od 6. do 23. februára 
2014. Pozreli sme sa na to, čo ukázali slovenskí športovci 
v poslednej predolympijskej zime. Aj na to, ktorí a koľkí by sa 
mohli nominovať na prvú zimnú olympiádu v subtrópoch. 

T radične najväčšia pozornosť slovenskej 
verejnosti sa sústredila na samý záver 
sezóny a na hokejistov. Tím Slovenska 
hral na šampionáte len s dvoma hráč-

mi NHL – Sekerom a  Kopeckým (Gáborík sa 
zo zdravotných dôvodov ospravedlnil) – a osla-

bený maródkou medzi pôvodne vytypovanými 
obrancami. Naši s odretými ušami postúpili zo 
základnej skupiny s bilanciou troch výhier a šty-
roch prehier (jednej po predĺžení) a vo štvrťfi-
nále podľahli domácim Fínom 3:4. Po vlaňajšom 
striebre to bolo sklamanie – a nielen výsledkové, 
ale vo väčšine zápasov aj herné. Pravda, olym-
pijský turnaj by mal byť na  inej úrovni, preto-
že NHL zrejme odsúhlasí prestávku a v Soči sa 
v  elitných tímoch predstavia naozaj tí najlepší 
hráči sveta. Vo Vancouvri 2010 Slováci v špičko-
vo obsadenom turnaji skončili štvrtí...

Velez-Zuzulová a Kuzminová 
žiarili vo Svetovom pohári

Slovenské vrcholy v predolympijskej zime boli 
na  pretekoch Svetového pohára. Najmä na  ich 
základe sa dá hovoriť o zime mierneho optimiz-
mu. S výhľadom k olympiáde až medailového. 

Veď Veronika Velez-Zuzulová sa v  slalome 
dvakrát radovala z  víťazstva (v  Semmeringu 
a v paralelných pretekoch v Mníchove) a raz bola 
druhá. V  celkovom pohárovom poradí slalomu 

obsadila vynikajúcu tretiu prieč-
ku. Biatlonová olympijská šampiónka 
z Vancouvru Anastasia Kuzminová sa v se-
zóne dokonca až päťkrát prebojovala na medai-
lový stupeň (1 – 2 – 2). V celkovom poradí Sve-
tového pohára obsadila 7. miesto – najlepšie v jej 
kariére. Triumf dosiahla na 7,5 km v Anterselve, 
ale druhým miestom na 7,5 km v Soči naznačila, 
že by jej mali sedieť aj olympijské trate. 

Viackrát sa do  top 10 prebojovala aj Jana 
Gereková (dvakrát bola šiesta), 23. v celkovom 
poradí SP. Na stupeň víťaziek v pretekoch SP sa 
dostala aj bežkyňa na lyžiach Alena Procházko-
vá, tretia v šprinte v Lahti. Umiestenie v top 10 si 
pripísal tiež zjazdár Adam Žampa v obrovskom 
slalome (v SP bodoval viackrát).

Na  svetových šampionátoch sa našim esám 
až tak nedarilo. Najbližšie k medaile z MS bola 
v Novom Měste na Morave biatlonistka Anasta-
sia Kuzminová – štvrtá vo vytrvalostných prete-
koch. Miešaná štafeta v zložení Jana Gereková, 
Kuzminová, Matej Kazár, Miroslav Matiaško 
skončila siedma a  ženská štafeta Gereková, 
Kuzminová, Martina Chrapánová, Paulína 
Fialková ôsma. Gereková pridala 10. miesto 
v pretekoch s hromadným štartom a 11. miesto 
v rýchlostných.

Na  MS v  zjazdovom lyžovaní skončila Ve-
ronika Velez-Zuzulová v slalome siedma. Do-
siahla svoj najlepší výsledok v kariére na vrchol-
nej súťaži, ale ašpirovala určite na medailu. Vo 
výbornom svetle sa predviedol Adam Žampa. 
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Na minulých ZOH vo Vancouvri 
získali slovenskí športovci  
tri medaily – dovezú nejakú  
aj zo Soči?



V  superkombinácii bol trinásty, v  slalome 
pätnásty, keď v  2. kole zajazdil najlepší čas (!), 
a  v  obrovskom slalome sedemnásty. Na  sveto-
vom šampionáte v klasickom lyžovaní vo Val di 
Fiemme Alena Procházková v šprinte dobehla 
ôsma. Rovnaký, žiaľ, nedocenený výsledok do-
siahla na MS v slopestyle vo Vosse akrobatická 
lyžiarka Natália Šlepecká.

Menšia výprava ako  
vo Vancouvri

Predchádzajúce ZOH vo Vancouvri 2010 sa 
zapísali do  našej olympijskej histórie zlatým 
písmom. Slovenský olympijský výbor nielenže 
vyslal do Kanady najpočetnejšiu zimnú výpra-
vu vôbec (so 73 športovcami), ale zaznamenal 
aj suverénne najlepší zimný výsledok so 
ziskom troch medailí. V  sloven-
skej zbierke sa skveli zlato 
a  striebro biatlonistky 
Anastasie Kuzmino-
vej, bronz ďalšieho 
biatlonistu Pavla 

Hurajta aj viacero popredných umiestení – štvr-
té miesto hokejistov, piate a  siedme Hurajta, 
ôsme Kuzminovej.

Už dnes môžeme s  určitosťou povedať, že 
do Soči pocestuje menšia výpravu ako do Van-
couvru. Hokejistkám sa totiž nepodarilo zo-
pakovať zázrak spred niekoľkých rokov, keď 
za  krátky čas „vystrelili“ medzi elitu. Poslednú 
šancu prebojovať sa na  ZOH stratili  na  febru-
árovom kvalifikačnom turnaji v  Poprade – zo 
štvorice tímov postupoval na olympiádu len ví-
ťazný a slovenský skončil posledný. Absenciu 21 
hráčok vo výprave do Soči nemôže vyvážiť ani 
to, keby sa Slováci v  individuálnych športoch 
prebojovali vo väčšom počte ako doteraz – čo 
sa môže stať.

„Odhadujeme, že v  slovenskej výprave 
bude do  60 športovcov a  predsta-

viť by sa mali v 11 odvetviach 
šiestich olympijských špor-

tov,” hovorí jej budúca 
šéfka a  zároveň pre-

zidentka Slovenskej 

lyžiarskej asociácie Janka Gantnerová. Keď je 
reč o olympijských športoch, ide o  ľadový ho-
kej, lyžovanie (v  jeho rámci zjazdové, bežecké, 
akrobatické, snoubording), biatlon, korčuľo-
vanie (krasokorčuľovanie a zrejme aj šorttrek), 
sánkovanie a pravdepodobne aj boby. Otázne je 
zastúpenie v  skokoch na  lyžiach aj v  severskej 
kombinácii. Skokan Tomáš Zmoray pre cho-
robu vynechal časť sezóny a združenár Róbert 
Kartík pre zranenie dokonca celú – a to sú naši 
najlepší. Slováci s  určitosťou budú absentovať 
v curlingu, skeletone a v klasickom rýchlokor-
čuľovaní.

Všetko ešte môžu skomplikovať problémy so 
zabezpečením prípravy kandidátov štartu, pre-
tože dlhodobé znevýhodnenie zimných športov 
v porovnaní s  letnými pri rozdeľovaní štátnych 
dotácií pokračuje. Kvalifikačné kritériá na ZOH 
sú síce vo všeobecnosti ľahšie než na  OH, ale 
konkurencia v  individuálnych disciplínach je 
zväčša výrazne širšia – a  podpora sa odvíja 
od výsledkov. Navyše príprava v zimných špor-
toch je drahšia.
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Zjazdárka Veronika Velez-Zuzulová  
si po rokoch čakania vychutnala vytúžený 

triumf v slalome Svetového pohára až 
dvakrát.  FOTO TaSr/aP
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máme 15 štipendistov
Vďaka tomu, že Slovensko malo na mi-
nulých ZOH až 73 športovcov, zdvihol sa 
počet našich športovcov poberajúcich 
štipendium Olympijskej solidarity MOV. 
Štipendisti v individuálnych športoch môžu 
čerpať na prípravu podporu z jeho fondu 
od 1. novembra 2012 až do ukončenia 
ZOH v Soči, teda počas 16 mesiacov. Výš-
ka štipendia je 1000 USD mesačne. Pobe-
rá ho 15 športovcov, ktorých navrhli špor-
tové zväzy: Adam Žampa, Petra Vlhová, 
Barbora Lukáčová (zjazdové lyžovanie), 
Peter Mlynár, Barbora Klementová (beh 
na lyžiach), Natália Šlepecká (akrobatické 
lyžovanie), Matej Matys (snoubording), To-
máš Hasilla, Natália Prekopová, Paulína 
Fialková (biatlon), Monika Simančíková 
(krasokorčuľovanie), Marek Solčanský, 
Karol Stuchlák, Viera Gbúrová (sánkova-
nie) a Tatiana Bodová (šorttrek).

pribudlo 12 disciplín
Sočská zimná olympiáda bude počtom 
disciplín a medailových kolekcií najrozsiah-
lejšia. Do súťažného programu v porovnaní 
s Vancouvrom 2010 pribudlo rekordných, 
až 12 nových disciplín! Ich celkový počet 
tak stúpol na 98, čo je už bezmála tretina 
z počtu disciplín na OH (302). Vďaka zara-
deniu ženských skokov na lyžiach sa nežné 
pohlavie môže tešiť úplnej rovnoprávnosti.
Rovnú polovicu medailových kolekcií – 49 
– rozdelia v súťažiach, ktoré zastrešuje 
Medzinárodná lyžiarska federácia (FIS). 
Lobingom sa FIS podarilo v exekutíve 
MOV presadiť do programu najviac nových 
súťaží – až deväť. Okrem už spomínaných 
ženských skokov sú to slopestyle v akro-
batickom lyžovaní i v snoubordingu mužov 
aj žien, Urampa v akrobatickom lyžovaní 
mužov aj žien a paralelný slalom v snoubor-
dingu mužov aj žien. Olympijskú premiéru 
budú mať tiež miešané štafety v biatlone 
i v sánkovaní a súťaž miešaných družstiev 
v krasokorčuľovaní.



Kde by naši nemali chýbať
Podľa toho, čo o aktuálnej výkonnosti a reb-

ríčkovom postavení Slovákov povedali na zasad-
nutí štábu SOV pre ZOH v Soči 10. apríla v Bra-
tislave zástupcovia jednotlivých zväzov, počty 
slovenských účastníkov na budúcoročných zim-
ných hrách by mohli vyzerať asi nasledovne:

• Ľadový hokej: 25 hráčov vrátane brankárov 
(o dvoch viac ako doteraz) je fixný počet. Hoke-
jisti už poznajú aj vyžrebovanie základnej sku-

piny turnaja: 13. februára nastúpia proti USA, 
15. februára proti Slovinsku a 16. februára proti 
Rusku. Realita: 25 športovcov.

• Biatlon: Na základe výsledkov v poslednej 
sezóne si Slováci vybojovali maximálny počet 
miest – 10 (5 mužov a 5 žien). Určite teda obsa-
dia všetky disciplíny. Realita: 10 športovcov.

• Zjazdové lyžovanie: Veronika Velez-Zuzu-
lová v slalome, Jana Gantnerová aj Adam Žampa 
v superkombinácii umiestením v prvej tridsiat-
ke svetového rebríčka spĺňajú aj najnáročnejšie 
kvalifikačné kritériá FIS. Základné kritérium 
postavenia do 500. miesta v rebríčku FIS spĺňali 
na  konci sezóny ešte ďalšie štyri ženy aj muži; 
štart všetkých na ZOH je však nereálny. Vekom 
ešte juniorka Petra Vlhová sa presadila už aj me-
dzi ženami. Prognóza: 4 – 6 športovcov.

• Bežecké lyžovanie: Alena Procházková sa 
vrátila do  svetovej špičky v  šprinte. V  prípade 
Martina Bajčičáka je veľmi reálny jeho už piaty 
olympijský štart. Na Soči môže zrejme pomýšľať 
aj Peter Mlynár. U ďalších je šanca zatiaľ skôr te-
oretická. Prognóza: 3 – 4 športovci.

• Akrobatické lyžovanie: V slopestyle vyzerá 
veľmi reálne postup Natálie Šlepeckej. Zuzana 
Stromková v  rovnakej disciplíne bola na  konci 
sezóny na hranici postupového miesta v rebríč-
ku. Prognóza: 1 – 2 športovkyne.

• Snoubording: Klaudia Medlová sa v  slo-
pestyle predčasom zaradila medzi širšiu sveto-
vú špičku. V  predolympijskej sezóne doplatila 
na zranenie nohy, ale jej potenciál je veľký. Matej 
Matys sa zase musel vyrovnávať s  ochorením 
a  na  MS takisto chýbal. Prognóza: 1 – 2 špor-
tovci.

• Krasokorčuľovanie: Monika Simančíková 
si úspešným debutom na svetovom šampionáte 
v kanadskom Londone (17. miesto) vybojovala 
olympijskú miestenku. Tanečný pár Federica 

Testová, Lukáš Csölley sa o ňu bude musieť po-
biť v septembrovej svetovej kvalifikácii v Oberst-
dorfe. Testová, pôvodom Talianka, navyše stále 
čaká na  slovenské občianstvo. Prognóza: 1 – 3 
športovci.

• Šorttrek: Tatiana Bodová sa na  viacerých 
tratiach zaradila do širšej európskej špičky a jej 
štart na ZOH vyzerá reálne. Pre úspešnú účast-
níčku februárového zimného EYOF v  Brašove 
Alicu Porubskú je olympiáda v Soči asi ešte pri-
skoro. Prognóza: 1 športovec.

• Sánkovanie: V celkovom poradí SP skončili 
19. Jozef Ninis, 25. Viera Gbúrová a  v   dvoji-
ciach 14. Marek Solčanský, Karol Stuchlák a 15. 
Ján Harniš, Branislav Regec. Kvalifikovať by sa 
mohli aj všetci, čo by znamenalo aj obsadenie 
súťaže miešaných štafiet (na pretekoch SP v tej-
to disciplíne priamo v Soči skončilo Slovensko 
na 8. mieste). Prognóza: 5 – 6 športovcov.

• Boby: Rozhodujúce bude postavenie vo 
svetovom rebríčku, ale Milan Jagnešák, ktorý 
pilotoval všetky slovenské boby na  posledných 
troch ZOH, verí, že sa kvalifikujú dvojboby aj 
štvorboby; v takom prípade by cestoval aj ná-
hradník. Prognóza: 2 – 5 športovci.

Z  predbežnej prognózy vychádza, že 
v  slovenskej výprave na  ZOH 2014 by 
mohlo byť 50 – 60 športovcov.

ĽUBOMÍR SOUČEK
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v Soči hrozí  
snehová „lotéria“

Prímorské dejiská zimných hier sa vyznaču-
jú špecifickými klimatickými podmienkami. 
Blízkosť mora a s tým súvisiaca vysoká 
vlhkosť a slanosť ovzdušia spôsobujú, že 
sneh je tam iný než vo vnútrozemí.
Japonské Sapporo 1972 aj Nagano 1998 
sa „preslávili” senzačnými výsledkami 
v mnohých súťažiach na snehu. V Soči 
možno zažijeme niečo podobné. Pre ser-
vismanov to bude zrejme snehová „lotéria”. 
Klimatické špecifikum tohto olympijského 
dejiska totiž ešte zosilňuje to, že ide 
o subtropické letovisko (vo februári, presne 
rok pred ZOH, bolo v Soči +17 stupňov). 
Hory Západného Kaukazu, v ktorých budú 
súťažiť lyžiari, biatlonisti aj snoubordisti, sú 
od Soči vzdialené len 45 km a ich snehová 
pokrývka nebude proti vplyvu Čierneho 
mora imúnna. A aby to všetko bolo ešte 
zložitejšie, organizátori v obavách o nedo-
statok snehu uskladnili 450 000 kubických 
metrov tohtosezónneho snehu pod fóliami 
odrážajúcimi slnečné lúče. Veria, že aspoň 
dve tretiny zásob „prežijú” do februára, aby 
nimi mohli kompenzovať prípadnú absenciu 
predolympijských zrážok. Ak k tomu dôjde, 
mix vlaňajšieho a nového snehu môže 
úpravu lyží a snoubordov ešte sťažiť.

Akrobatická lyžiarka 
Natália Šlepecká 
ôsmym miestom 

na MS v slopestyle 
potvrdila, že patrí 
do širšej svetovej 

špičky.
FOTO TaSr

Keď nezaberie 
Kuzminová, zo zálohy 
môže vystreliť  
Jana Gereková.
 FOTO TaSr/aP



Zlatá a strieborná biatlonistka ZOH vo 
Vancouvri Anastasia Kuzminová síce 
na MS medailu nezískala, ale je 
pevnou súčasťou svetovej špičky.

 FOTO TaSr/aP
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až tri dediny
VSočimajúbyťnajkom-
paktnejšiezimnéhry
volympijskýchdejinách.
Centráobochhlavných
klasterovZOH2014sú
odsebavzdialenélen45km
ašportovcovdeliaodich
športovísklenminimálne
vzdialenosti.Zatentokom-
fortsavšakplatítým,že
ubytovanievýpravjerozlo-
ženéaždotrochsamostat-
nýcholympijskýchdedín.
Vtzv.pobrežnejdedinepri
moripriamovSoči,ktorá
tvorísúčasťOlympijského
parku,budúbývaťhokejisti
anašikorčuliarskirepre-
zentanti.Vhorskejoblasti
ČervenejPoľanybudúdve
dediny–vovytrvalostnej
vnadmorskejvýške1450m
saubytujúbiatlonistiabežci
nalyžiachavtzv.horskej
dedine(1100mn.m.)všet-
ciostatnínašiolympionici
vlyžovaní,snoubordingu,
sánkovaníavboboch.

Vedúca našej výpravy na ZOH 2014 Janka 
Gantnerová spolu s mladou zjazdárkou  
Petrou Vlhovou, ktorá v apríli získala Cenu 
Ondreja Nepelu pre talent roka. FOTO JÁN SÚKUP

Naši hokejisti – na snímke zľava Andrej Sekera, 
Branko Radivojevič a Tomáš Kopecký – sa 
na svetovom šampionáte radovali zriedkavejšie 
ako pred rokom. FOTO TaSr/MarTiN BaUMaNN



V útvaroch 
talentovanej 
mládeže 
je 30-tisíc 
tínedžerov,  
ale talenty sú  
v nich v jasnej 
menšine

September 2020. Rusi začali na Mesiaci ťažiť 
vzácny izotop hélium-3, čínsky juan je spolu 
s dolárom a eurom najdôležitejšou menou 
sveta, v Nemecku zatvorili poslednú jadrovú 
elektráreň a z olympijských hier sa historicky 
najmenšia slovenská výprava vrátila prvýkrát 
bez medaily. Iba fikcia?

V ýsledky mladých slo-
venských športovcov na 
vrcholných mládežníc-
kych či juniorských 

podujatiach v ostatných rokoch vy-
volávajú vážne obavy, či Martikán,  
Hossa, Kuzminová alebo Štefeče-
ková budú mať nasledovníkov. 

Čím to je, že športových talen-
tov na  Slovensku zúfalo ubúda? 
Nedokážeme ich nájsť? Podchytiť? 
Podporiť? A  majú vôbec dnešné 
deti chuť športovať?

Generácia športovcov, ktorí ešte 
ťažili z  priaznivých podmienok 
pre telovýchovu v bývalom režime 
a vyrastali v ére bez internetu a po-
čítačov,  pomaly končí. Nastupujú-
ca garnitúra je početne skromnejšia 
a  navyše – viacerí špičkoví mladí 
reprezentanti najmä v  individuál-
nych športoch (Vlhová, Žampovci, 
Sagan) nie sú produktom fungujú-

ceho systému výchovy talentov, ale 
skôr zanietenosti rodičov a  tréne-
rov mládeže. 

Sféra bez reálneho pána
,,Takmer každého, kto pôsobí 

v slovenskom športe, to trápi, kaž-
dý o tom rád hovorí alebo sa touto 
atraktívnou témou zakrýva. Ale 
za  posledných dvadsať rokov sme 
sa dostali do  situácie, že za  výber 
talentov, starostlivosť o ne či  pre-
chod športovcov z juniorskej do se-
niorskej kategórie nikto reálne ne-
nesie zodpovednosť,“ pripomína 
projektový manažér Národného 
športového centra pre športové 
činnosti Richard Galovič. 

Športový riaditeľ Slovenského 
olympijského výboru Roman Bu-
ček tvrdí, že výskyt talentov v spo-
ločnosti nie je menší než v  minu-
losti. Problém je ich nájsť, vzbudiť 
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Medailistka zo zimného  
EYOF 2011 v Liberci  
Monika Simančíková  

sa prebojovala na ZOH v Soči.
FOTO JÁN SÚKUP



ich záujem a udržať pri športe. Ga-
lovič na margo dodáva: ,,Funkcio-
nári, ktorí riadia športové zväzy, sú 
väčšinou dobrovoľní pracovníci. 
Mnohí z nich svojmu športu rozu-
mejú, venujú mu obrovské množ-
stvo času, energie, vkladajú doň 
celé srdce, ale profesiou sa venujú 
celkom inej oblasti. Je pochopiteľ-
né, že nie sú na pulze dňa. A dnes, 
keď sa využívajú najnovšie vedecké 
postupy a  špičkové technológie, 
táto úroveň nestačí. Prejavuje sa to 
aj v schopnosti včas odhaliť a iden-
tifikovať športový talent. Mnohé 

zväzy si nemôžu dovoliť zaplatiť 
vysokokvalifikovaných odborní-
kov, čo limituje úroveň ich športu 
i športovcov.“ 

Odlišné pohľady na COP
Systém (ak ho tak vôbec možno 

nazvať) útvarov a  centier talento-
vanej mládeže, športových škôl 
a športových tried zjavne v niečom 
zlyháva. V roku 2009 doň pribudli aj 
centrá olympijskej prípravy (COP) 
– ich existencia sa však stretla s pro-
tichodnými názormi a skončili skôr 
ako mali (už vlani v de cembri, na-
miesto júna 2013), navyše bez se-
riózneho zhodnotenia.

„Právomoc športového zväzu 
riadiť celý proces od výberu  talen-
tovanej mládeže až po  štátnu re-
prezentáciu by sa nemala narúšať,“ 
tvrdí Galovič, ktorý je aj manažé-
rom Slovenského zväzu kanoistiky 
na divokej vode. 

Vladimír Miller, viceprezident 
SOV a dlhoročný riaditeľ Športové-
ho gymnázia na  Ostredkovej ulici 
v  Bratislave, naopak projekt COP 
obhajuje: ,,Zrušili sme niečo, čo 
ešte nemohlo potvrdiť výsledkami 
opodstatnenosť. Chápem, že v nie-
ktorých zväzoch neboli vznikom 
centier nadšení, lebo na ich fungo-
vanie  išla časť štátnych prostried-
kov na mládež, ktoré dovtedy ply-
nuli priamo zväzom. Faktom však 
je, že efektivita mnohých útvarov 

talentovanej mládeže, ktoré majú 
pod palcom zväzy, je veľmi nízka.“

S  projektom podobným COP 
vyšla Slovenská volejbalová federá-
cia už v roku 1996, keď na základe 
inšpirácie z Nemecka a Poľska zria-
dila Strediská olympijskej prípravy 
mládeže na športových gymnáziách 
v Trenčíne (chlapci) a v Nitre (diev-
čatá). Tie pod názvom Strediská 
centralizovanej prípravy fungujú 
dodnes. ,,Podľa nás je to pre kolek-
tívne športy na  Slovensku jediné 
východisko, ako držať krok s Euró-
pou a so svetom. Sústredíme talenty 

pod jednou strechou, vytvoríme im 
kvalitné podmienky, poskytneme 
dobrých trénerov. Centrá sú určené 
predovšetkým pre nádejných hrá-
čov a hráčky, ktorí nemajú možnosť 
uplatniť sa v  klube,“ vysvetlil šéf 
Slovenskej volejbalovej federácie 
Ľubor Halanda.

Priskorý úspech škodí
Miller zhrnul hlavné problémy 

výberu a  starostlivosti o  talenty 
do piatich bodoch: 

1. Slabý rozvoj pohybových 
schopností detí na  základných 
školách. 2. Netrpezlivosť pri vývoji 
talentov. 3. Zlé ekonomické pod-
mienky trénerov mládeže. 4. Slabé 
finančné zabezpečenie prípravy. 5. 
Minimum možností uplatnenia pri 
prechode do seniorskej kategórie.

Na  predčasnú špecializáciu 
na  úkor rozvoja pohybovej vše-
strannosti upozorňujú aj Buček 
a  Galovič. ,,Zväzy naháňajú už 
v  žiackych kategóriách body. Tré-
neri ženú zverencov za každú cenu 
za  výsledkami a  životnosť talen-
tov býva nezriedka krátka,“ vraví 
Buček.  ,,Nájdeme talent, chceme 
aby rýchlo vyhrával, tak mu dáme 
špeciálny tréning a urýchlime jeho 
výkonnosť. Potom sa nám stáva, že 
máme juniorských majstrov sveta 
a  Európy, ale pri prechode k  se-
niorom už výkonnostne stagnujú,“ 
dopĺňa Galovič. 

Talenty  
a športuchtivé deti

V útvaroch talentovanej mládeže 
vrátane športových škôl a  tried je 
podľa údajov Koncepcie štátnej po-
litiky v  oblasti športu – Slovenský 
šport 2020 v  súčasnosti zaradených 
30-tisíc detí a  tínedžerov. To nie je  
málo. Sú to však všetko talenty? Sotva. 

,,Nazval by som ich skôr športu-
júce deti,“ vraví Buček. Jeho slová 
potvrdzuje aj plavecký tréner Vla-
dimír Železník z  Topoľčian, ktorý 
cibril umenie Tomáša Klobučníka 
a  momentálne vedie napríklad ta-

lentovanú Andreu Podmaníkovú: 
,,V plaveckej triede mám dvoch 
zverencov, ktorým sa môžem veno-
vať na tréningu a okrem nich deti, 
ktoré sa zdokonaľujú v  plávaní.“ 
Aký to má zmysel? Na jednej stra-
ne je pozitívne, že deti trávia čas 
športovaním, na druhej sa však tré-
ner nemôže plnohodnotne venovať 
pretekárom, ktorí nad rovesníkmi 
výkonnostne vyčnievajú. 

Železník pripomína aj nezaned-
bateľný ekonomický aspekt: ,,Ak 
má talentovaný športovec solvent-
ných rodičov, môžete s ním absol-
vovať aj špeciálne sústredenie, lebo 
mu ho zaplatia. No ak si ho rodičia 
nemôžu dovoliť, už musíte vybavo-
vať, obchádzať sponzorov, čo je ná-
ročnejšie. A to ešte musím zaklopať 
na drevo, že máme v klube Piraňa 
Topoľčany solídne podmienky.“

Aj populárny  
hokej plače

O  tradičné individuálne olym-
pijské športy ako atletika, plávanie, 

gymnastika či zápasenie nie je medzi 
deťmi (či skôr rodičmi) veľký záujem. 
Prím hrá hokej, futbal, prípadne tenis.

Zmeniť by to chcel šéf Sloven-
ského atletického zväzu Peter Kor-
čok. ,,V prvom rade je potrebné 
vrátiť atletiku do  škôl, podporiť 
školskú telesnú výchovu i zmoder-
nizovaním ihrísk. Chceme oživiť aj 
zabudnutý projekt Atletika pre deti. 
Máme aj ďalšie projekty – na všet-
kých úrovniach,“ uviedol v časopi-
se Slovenská atletika.

Aj hokej – hoci v popularite patrí 
k špičke – má v mládežníckych ka-

tegóriách problémy. Základňa je 
úzka, juniori i  výber do  dvadsať 
rokov bojujú na  svetových šam-
pionátoch pravidelne o  záchranu 
v elitnej kategórii. 

,,Hokej má nevýhodu opro-
ti iným halovým športom – nie 
je taký dostupný. Vymysleli sme 
projekt Korčuľuje celé Slovensko. 
Chceme osloviť všetky školy a pri-
lákať deti na ľad. Zakúpili sme pre 
deti jednoduché výstroje, aby si 
mohli hokej vyskúšať. Možno nie-
ktoré z nich budú talentované. Mali 
by s nimi pracovať tréneri mládeže 
a pritiahnuť deti do prípraviek. Mi-
nuloročné striebro z  majstrovstiev 
sveta nám pomohlo, do  náborov 
sa prihlásilo minimálne o  tridsať 
percent detí viac,“ vysvetľuje gene-
rálny manažér SZĽH Otto Sýkora.

Tenis ide  
vlastnou cestou

V  tenisových kluboch na  Slo-
vensku je registrovaných asi 4000 
hráčov do  18 rokov a  200 až 250 
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mládeže, ktOré majú pOd 
palcOm špOrtOvé zväzy,  

je veľmi nízka. 
vLaDIMír MILLer, viceprezident SOV



z  nich sa dostane stredísk talen-
tovanej mládeže pri 10 kluboch. 
Približne 60 talentov vo veku 14 
až 18 rokov sa potom pripravuje 
v  štyroch strediskách vrcholového 
tenisu a na špici pyramídy je NTC 
tím, kde pôsobí desať najlepších vo 
veku 16 až 22 rokov. ,,Tento systém 
nám každé tri-štyri roky vyprodu-
kuje hráča svetovej úrovne,“ tvrdí 

generálny sekretár Slovenského te-
nisového zväzu Igor Moška. 

Európska tenisová federácia 
označila Slovensko za krajinu, kde 
sa najlepšie pracuje s mládežou. Aj 
dobre fungujúci systém však má 
rezervy. ,,Od druhého poschodia 
pyramídy už finančne prispieva 
na  rozvoj talentov zväz, ale na  jej 
spodku je celá ťarcha na rodičoch. 
Preto sa stáva, že deti zo sociálne 
slabších rodín tenis vôbec nezačnú 
hrať. Východiskom by mohli byť 
rôzne granty, na ktoré však musíme 
získať prostriedky z vlastných zdro-
jov, keďže štátne sú limitované,“ 
vysvetľuje Moška. Tenisti veria, 
že druhé Národné tenisové cen-
trum vyrastie čoskoro na východe 
republiky. ,,Uchádzame sa o  spo-
luprácu s  košickým magistrátom, 
hľadáme pozemok. Samozrejme, že 
nebude také veľké ako v Bratislave, 
skôr by šlo o  tréningové centrum, 
ale radi by sme tam organizovali aj 
nejaké podujatia,“ dodáva generál-
ny sekretár.

...a zajtra nebude s kým
Dôležitým článkom pri vyhľa-

dávaní a  starostlivosti o  športové 

talenty sú mládežnícki tréneri. Ich 
obetavosť a pracovná zanietenosť je 
často finančne i spoločensky nedo-
cenená.

František Sitora rozvíjal v  cyk-
listickom klube MŠK Žiar nad 
Hronom talent Dávida Zverka, 
zatiaľ posledného slovenského 
medailistu na  európskom olym-
pijskom festivale mládeže (bron-
zový v  časovke v  Trabzone 2011). 

,,Trojuholník škola, rodina, klub 
musí fungovať. Deti si vyžadujú 
odborný dohľad, ale pokiaľ by sme 
ich vytrhli z rodinného prostredia, 
tiež by to nebolo dobré. Trénerom 
som 32 rokov, ale kým kedysi sme 
robili výber, dnes robíme nábor – 
a  to je obrovský rozdiel. Bojovať 
proti internetu sa nedá. A  navyše 
žijeme v  hektickej dobe. Rodičia 
majú veľa povinností, len málo 
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eyOf: medaily po roku 2000
 LETNé FESTiVALy 
2001 Murcia  0 0 4
2003 Paríž 2 0 1  
(zlato basketbalistiek a atléta Repčíka)
2005 Lignano 0 0 3
2007 Belehrad 1 4 3 
(zlato bežkyne Štukovej)
2009 Tampere 2 1 1  
(zlato kladivára Kružliaka a džudistu Szakácsa)
2011 Trabzon 0 0 1

ZiMNé FESTiVALy
2001 Vuokatti 0 0 0
2003 Bled 0 0 0
2005 Monthey 0 0 1
2007 Jaca 0 0 0
2009 Szczyrk 0 0 0
2011 Liberec 0 0 1
2013 Brašov 0 0 0

Olympijské hry mládeže
 LETNé
2010 Singapur 1 2 3  
(zlato džudistky Krišandovej)

ZiMNé
2012 Innsbuck 1 0 0 
(zlato Vlhovej v slalome)

Atletický prísľub Tomáš 
Veszelka, na EYOF  
v Trabzone 2011 šiesty 
v skoku do diaľky aj 
v trojskoku. FOTOĽUBOMÍRSOUČEK

Dvojnásobná medailistka  
z OH mládeže 2010  

Jana Čepelová sa už presadzuje  
aj medzi ženami.

FOTO TaSr/aP



z nich je ochotných obetovať sa pre 
šport. Možno ešte pre hokej alebo 
tenis, ale určite nie pre cyklistiku,“ 
vraví Sitora. 

A podmienky? ,,Nie sú adekvát-
ne. Dennodenne sme na  trénin-
goch jednou nohou v base. Robíme 
to na  úkor rodiny, voľného času. 
Mládežnícky tréner musí mať aj 
inú prácu, aby vyžil. Veľa kolegov 
sa už blíži k  dôchodkovému veku 
a na ich prácu nemá kto nadviazať. 
Možno zajtra bude na  to, ale ne-
bude mať kto a s kým. Kedysi boli 
základným článkom telovýchovné 
jednoty, školské strediská mládeže, 
tréningové strediská mládeže, po-
tom strediská vrcholového športu, 
armádne stredisko a napokon štát-
na reprezentácia. Existovala hierar-
chia. Kto sa dostal na vrchol pyra-

mídy, už musel byť sakramentsky 
dobrý jazdec. Pyramídu sme rozbi-
li a dnes to len plátame. Je to chyba 
systému. My dole to nevyriešime, 
môžeme sa aj roztrhať. Zachraňu-
jeme tu aj to posledné...“

Kritický prah dospelosti
Ku kritickým slovám kolegu sa 

pridáva aj plavecký kouč Železník, 
ktorý priviedol do bazénov i dcéru 
Viktóriu. ,,Okrem toho, že pracu-
jem v  školstve a  trénujem, som aj 
diskdžokej. V minulosti viac, teraz 
už menej. Po nociach, na zábavách, 
na svadbách. Keby som bol iba uči-
teľ – poviem to na rovinu – tak som 
žobrák.“ 

Na  príklade Tomáša Klobuční-
ka poukazuje Železník na kritickú 
fázu prechodu z  juniorskej do  se-

niorskej kategórie. ,,Keď Tomáš 
končil strednú školu, nikoho neza-
ujímalo, čo s ním bude ďalej. Nebyť 
dohody dvoch trénerov, tak možno 
s  plávaním skoncuje. Teraz sa aj 
vďaka obetavým a  solventným ro-
dičom pripravuje u renomovaného 
nemeckého trénera Dirka Langeho 
a dosahuje výborné výsledky.“

Cyklistický tréner Sitora vnesie 
do  svojich posledných slov aspoň 
trochu optimizmu: ,,Česi sa čudu-
jú, že oni majú základňu a my stále 
s  niekým vylezieme. So Saganom, 
Velitsovcami, Jurčom, Zverkom... 
Na Slovensku máme talenty, len sa 
im musíme venovať.“

BORIS VANYA
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mať aj inú prácu, aby vyžil. 

veľa kOlegOv Sa už blíži 
k dôchOdkOvému veku a na ich 

prácu nemá ktO nadviazať. 
františek SitOra, cyklistický tréner mládeže

Deťom často chýba prvotný impulzr O z h O v O r

Marián Fliega je telocvikárom 
na Základnej škole  
Pri Podlužianke v Leviciach, ktorej 
žiaci dosahujú pekné výsledky 
v hádzanej, volejbale, hokejbale, 
floorbale i atletike. Fliega sa 
okrem práce v školstve venuje 
ako tréner aj mladým levickým 
hokejistom.

Aký majú dnes deti vzťah k športovaniu?
„Najväčší problém je v tom, že nemajú kde 
získať prvotný impulz. Na telesnej výchove ho 
dostanú málokedy. Kvalitní učitelia, ktorí majú 
chuť pracovať, často nemajú podmienky. Chý-
bajú lopty, pomôcky, telocvične. Ďalšia vec 
– žiaľ, je to naša chyba – veľa učiteľov na te-
lesnej výchove deťom len hodí loptu a celý 
rok hrajú futbal alebo basketbal. Deti potom 
nezískajú pohybovú všestrannosť, ktorú potre-

bujú, aby sa mohli neskôr 
na niečo špecializovať. 
Impulz by mohol prísť aj 
od rodičov, ale väčšina 
z nich nemá čas. A v ne-
poslednom rade – deti sa 
nemajú s kým hrať. Keď 
pošlem dcéru von s bas-
ketbalovou loptou, o de-
sať minút sa vráti, lebo 
nemá s kým športovať.“

Máme dosť kvalifikovaných  
mládežníckych trénerov?
„Rovnako dôležitý ako kvalifikácia je aj ľudský 
prístup. Psychologická stránka hrá u detí pod-
statnú úlohu. Keď chodím na súťaže, vidím, 
že niektorí tréneri deťom skôr škodia, než ich 
posúvajú vpred. Osobnosť trénera i učiteľa je 
prvoradá, aby sa dieťa venovalo nejakej aktivi-
te s chuťou, rozvíjalo sa. Problémom je samo-

zrejme finančné ohodnotenie. Veľa trénerov sa 
venuje mládeži len okrajovo, okrem toho majú 
ešte prácu na plný úväzok.“

Ako sú na tom deti s motorikou, 
pohybovou kultúrou?
„Ich prvý kontakt s pohybovou aktivitou pri-
chádza často neskoro. K niektorým činnos-
tiam ani neprivoňajú. Potom prídu v piatom 
ročníku na telocvik a po dvadsiatich minútach 
vyšťavení končia, lebo nemajú prispôsobené 
svalstvo.“

Stačia dve hodiny telesnej výchovy 
týždenne?
„Tretia hodina by bola dobrá nielen pre špor-
tovcov, ale aj pre ostatné deti. Za dve hodiny  
stihneme len obmedzené veci. Čím viac sa 
budeme venovať deťom v škole, o to je väčšia 
šanca ich posunúť či už na rekreačný alebo vr-
cholový šport.“

Zatiaľ posledný slovenský 
medailista z EYOF (bronz 
v Trabzone 2011), cyklistický 
talent Dávid Zverko, 
s bývalým trénerom Petra 
Sagana Milanom Novosadom. 
FOTOĽUBOMÍRSOUČEK



Míľniky svetového športu
Autor František Seman, vysokoškolský pedagóg, v 11 

kapitolách mapuje športovú históriu od praveku (základ-
ný míľnik), cez starovek (prvé obdobie športových sláv-
ností) a stredovek (trpená aktivita) až po novovek. V naj-
rozsiahlejšej kapitole Vznik a rozvoj moderného športu 
približuje míľniky vo vývoji jednotlivých športov. Témy 
ďalších: problém amaterizmus – profesionalizmus, 
šport zdravotne postihnutých, akademický šport, Špor-
tový arbitrážny súd a Svetová antidopingová agentúra. 
Publikácia na 96 plnofarebných stranách formátu A5 
obsahuje najnovšie poznatky o vývoji športu a prináša 
aj niektoré, u nás doteraz nepublikované informácie. 
Komplexnosťou záberu vypĺňa dlhoročnú medzeru 
v literatúre faktu a štýlom môže zaujať aj čitateľa, kto-
rého vzťah k športu je len fanúšikovský. Publikáciu 

dopĺňa rovnomenný plagát a Metodická brožúra určená 
pre lektorov olympijskej výchovy a pedagógov škôl rôz-
nych stupňov ako pomôcka na prácu s mládežou.

Naše olympijské začiatky
Mária Mračnová (na snímke Jána Súkupa  

z krstu s Dankou Bartekovou), autorka publiká-
cie s  podtitulom Od  Olympijskej spoločnosti 
Slovenska k  Slovenskému olympijskému vý-
boru, bola v rokoch 1990 – 1995 predsedníčka 
OSS a v rokoch 1992 – 2008 podpredsedníčka, 
resp. viceprezidentka SOV pre olympijské akti-
vity či pre olympizmus. V plnofarebnej 76-stra-
novej brožúre, ktorú redakčne upravil Ľubomír 
Souček, približuje doteraz málo 
zmapované obdobie. Zosumarizo-
vala kľúčové udalosti a fakty z éry, 
keď sa na  Slovensku uvedomelo 
rodilo samostatne organizované 
olympijské hnutie (rešpektujú-
ce dominantné postavenie Čs. 
olympijského výboru), ale aj 
z  obdobia prvých olympijských 
krokov v  rámci už samostatnej 
Slovenskej republiky. Spoloč-
nosť od  vzniku 6. apríla 1990 
postavila predovšetkým v  ob-
lasti rozvoja olympizmu pevné základy, na kto-
rých mohol pokračovať SOV. Z  jej iniciatívy 
začali napríklad vznikať regionálne olympijské 
kluby, ktoré sa zakrátko začali označovať ako 

„predĺžené ruky“ slovenskej olympij-
skej centrály. Prezident SOV Franti-

šek Chmelár v  predhovore napísal, že 
„vďaka prvej a  jedinej predsedníčke 

OSS Márii Mračnovej a jej výbornej schopnosti 
si mnohé pamätať a ešte viac zaznamenať, uzrel 
svetlo sveta hodnoverný dokument tých čias“.

Slovenské olympijské memorabílie
Kvintetu spoluautorov v  zložení Branislav Delej, 

Vojtech Jankovič, Zdenko Kríž, Marián Linder a  Peter 
Osuský (všetko členovia Slovenskej spoločnosti olym-
pijských a  športových zberateľov) sa podarilo z  viace-
rých prameňov skompletizovať zberateľské olympijské 
artefakty z  oblasti filatelie, odznakov, numizmatiky 
i medailí. V publikácii vznikla jedinečná zbierka, akú 
reálne zatiaľ nik nevlastní. Kniha v tvrdej väzbe na 48 
plnofarebných stranách formátu A4 mapuje uplynu-
lých dvadsať rokov olympijského zberateľstva na Slo-
vensku a predstavuje užitočný príspevok do sloven-
skej olympijskej histórie.

OLYMPIJSKÉ SPEKTRUM30

   tri novinky  
do knižnice
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akadémia má  
nOvéhO predSedu
Aj olympizmus musí mať podobu 
pyramídy, ak chce ako filozofia 
harmónie ducha a tela reálne 
vplývať na celé spektrum spo-
ločnosti. Vrchným poschodím sú 
akadémie, dolným kluby.

Coubertinovu víziu 
o  olympijskej pedagogike 
začali jeho nasledovníci 
napĺňať až takmer štvrť-
storočie po  barónovej 
smrti. V roku 1961 vzniklo 
v  Olympii centrum olym-
pijských štúdií  s  názvom 

Medzinárodná olympijská akadémia. A najmä 
od polovice osemdesiatych rokov sa po svete 
začali šíriť aj národné.

Slovenská olympijská akadémia, kto-
rá nadviazala na  činnosť Československej 
olympijskej akadémie (vznikla v roku 1987 
a  jej prvý predseda bol Slovák Vladimír 
Černušák), má rodný list z  12. júna 1993. 
Počas dvadsaťročného obdobia prešla 
v  procese napĺňania princípov olympijskej 
výchovy viacerými vývojovými štádiami, 
cestami hľadania, úspechov, ale aj sklamaní. 
Po  viacerých zmenách v  členskej základni, 
organizačnej štruktúre a  v  právomociach 
výkonných orgánov je zložkou a  zároveň 
stabilným partnerom Slovenského olympij-
ského výboru v aktivitách smerujúcich k ší-
reniu olympijského odkazu, rozvoju olym-
pijskej kultúry a  umenia či ochraňovaniu 
olympijského dedičstva. 

Prvým predsedom SOA bol prof.  Pa-
vol Glesk, v  decembri 1995 ho vystriedal 
prof. Ján Grexa a toho v marci 2009 prof. Ján 
Junger. Od  marca 2013 stojí na  čele akadé-
mie prof.  Miroslav Bobrík, vedúci oddelenia 
telesnej výchovy a  športu Fakulty chemickej 
a  potravinárskej technológie STU (na  sním-
ke Miroslava Chládoka). Podpredsedami sú 
Ján Grexa, Ján Junger a vo vedení figurujú aj 
traja predsedovia komisií – Viera Bebčáková 
(výchova a  vzdelávania), Zdenka Letenayová 
(olympijské dedičstvo) a  Štefan Šlachta (kul-
túrna komisia).

Bobríkova predstava je zatraktívniť aktivity 
akadémie tak, aby boli príťažlivé pre mládež. 
Okrem prehĺbenia náplne učiva olympijskej 
výchovy v školách sníva o praktickom vyúste-
ní: v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, 
výskumu a športu SR zaviesť na záver školské-
ho roka na  základných a  stredných školách 
olympiády so všetkými ceremoniálnymi sú-
časťami – pozostávali by nielen zo športových 
súťaží, ale aj vedomostnej súťaže, čím by sa 
naplnila myšlienka kalokagatie. Vysoké školy 
by podľa Bobríkových predstáv mali organizo-
vať majstrovstvá fakúlt, resp. univerzít, ktorých 
súčasťou by boli tiež vedomostné súťaže.

Spoľahlivou základňou slovenského 
olympizmu je dvadsať regionálnych klubov. 
V  apríli na  valnom zhromaždení Združe-
nia olympijských klubov SR na  jeho čelo 
opätovne zvolili čestného člena SOV Ivana 
Čierneho (na  snímke Jána Súkupa), ktorý 
sa o. i. dlhodobo usiluje o zriadenie Pamät-
níka olympionikov na Národnom cintoríne 
v Martine. Vo výkonnom výbore sú okrem 
neho aj podpredsedovia Viliam Mjartan 
(predseda OK Spišská Nová Ves) a Michal 
Staňo (predseda OK Žilina) a ako členovia 
Roman Králik (predseda OK Liptov) a Peter 
Tichý (podpredseda OK Prievidza). 

 (zl+sou)

Mária Mračnová

M
Á

R
IA

 M
R

A
Č

N
O

V
Á

   
   

   
 N

A
Š

E
 O

L
Y

M
P

I
J

S
K

É
 Z

A
Č

I
A

T
K

Y

S
L

O
V

E
N

S
K

Ý
 O

L
Y

M
P

I
J

S
K

Ý
 V

Ý
B

O
R

VYDANÉ K 20. VÝROČIU USTANOVENIA 

SLOVENSKÉHO OLYMPIJSKÉHO VÝBORU (19. 12. 1992)

ISBN 978-80-89460-10-6



intersport.sk

SVETOVÁA   V PREDAJI 
SPORTOVEÉHO VYBAVENIA!
V

/

/
HLAVNÝ PARTNER SLOVENSKÉHO

OLYMPIJSKÉHO TÍMU.

IS-SK_OlympischeRevue_Marketing_Mai_198x285_END   1 21.05.13   10:51



Akú výchovnú hodnotu majú  
dnes Hry – Coubertinovo veľdielo? 

PIerre  
De COuBertIn
1863 – 1937
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 „Na každej olympiáde 
sa vtieravým spôsobom 
prechádzajúcim 
do karikatúry opakuje 
rituál veľkej olympijskej 
omše. Disciplinovaná 
tlupa miništrantov štedro 
okiadza nesmrteľné dielo 
veľkého Francúza Pierra de 
Coubertin.“

Z námy kritik olympizmu, profesor so-
ciológie na univerzite vo francúzskom 
Montpellieri Jean-Marie Brohm takým-
to spôsobom vo svojej knihe Pierre de 

Coubertin – pán kruhov uvádza časť kapitoly, 
ktorú nazval Olympijský podvod. 

Kritík Coubertina a jeho diela existuje viace-
ro. Azda najčastejšie sú ich terčom olympijské 
hry – najviditeľnejšia súčasť olympizmu. Sú sku-
točne ešte tým, čím pôvodne mali byť? Možno 
o nich povedať, že sú výchovným podujatím?

Prológ
Barón Pierre de Coubertin, ktorého 150. vý-

ročie narodenia si v  tomto roku pripomíname, 
pracoval pôvodne na  reforme francúzskeho 
výchovného systému, ktorý mienil obohatiť 
o anglický prvok – šport. Zameriaval sa najmä 
na stredoškolskú mládež a to tiež podľa anglic-
kého vzoru, pretože práve v  Anglicku využili 
pedagógovia šport ako výchovný prostriedok 
na stredných školách. 

S  nápadom obnoviť olympijské hry skôr 
ako Coubertin vyrukoval v  jeho vlasti ľavicový 
nacionalista a  účastník Parížskej komúny Pa-
schal Grousset. Ten ich však mienil obnoviť len 
na  národnom základe, pre francúzsku mládež, 
a  chcel, aby ich náplňou boli výlučne tradičné 
francúzske pohybové aktivity. Barón ho pred-
behol – podarilo sa mu vzkriesiť olympijské hry 

ako celosvetové podujatie, pretože rozvíjajúci sa 
moderný šport sa čoskoro stal univerzálnym. 
Na  parížskom kongrese v  roku 1894 účastníci 
odhlasovali obnovenie olympijských hier – pod 
taktovkou Pierra de Coubertin. 

Francúzsky šľachtic od  začiatku presadzoval 
výchovu športom, vyjadril to aj v kongresovom 
prejave: „Predovšetkým ide o  to, aby si atletiz-
mus (rozumej šport, pozn. autora) zachoval 
noblesný a  rytiersky charakter, ktorým sa od-
lišoval už v minulosti, a aby mohol účinne po-
kračovať v oblasti výchovy moderných ľudí tou 
obdivuhodnou rolou, ktorú mu prisúdili grécki 
učitelia.“ Delegátom zdôraznil: „S  konečnou 
platnosťou, vážení páni, v  človeku nie sú dve 
časti – telo a duša – ale tri: telo, duch a charakter. 
Charakter sa vôbec neformuje duchom – formu-
je sa najmä telom.“

Citáty, v ktorých dominuje výchova športom, 
hovoria veľa. Ale Coubertinovo prianie bola jed-
na vec a realita druhá.

Kongresy a výchova
Po úspechu Hier I. olympiády 1896 v Aténach 

si športový svet začal nachádzať cestu na olym-
pijské hry. Aby napredovali, Coubertin zvolával 
olympijské kongresy, na ktorých sa prerokúvala 
rozličná problematika vrátane výchovy. Na dru-
hom z nich v roku 1897 vo francúzskom Le Hav-
re mal zásadný príspevok o  výchove športom 
francúzsky dominikánsky reverend „otec“ Hen-
ri Didon, ktorý nebol členom Medzinárodného 
olympijského výboru. Naopak, švédsky člen 
Viktor Gustaf Balck vystúpil proti tomu, aby 
MOV plytval silami na riešenie pedagogických 

problémov. V  roku 1904 sa však jeho členom 
stal anglický duchovný Robert Stuart de Courcy 
Laffan, neskôr aj predseda Komisie pre pestova-
nie rytierskeho ducha, a v ňom našiel Pierre de 
Coubertin dobrého pomocníka, ktorý výchovu 
podporoval. 

Olympijské kongresy, na  ktorých domino-
vala problematika výchovy, nemali veľkú účasť 
zástupcov postupne pribúdajúcich a silnejúcich 
medzinárodných športových federácií. Na  tretí 
v roku 1905 v Bruseli, kde rezonoval aj športo-
vý program olympijských hier, však už prišli... 
Hry V. olympiády 1912 v  Štokholme sa niesli 
v znamení dobrých výkonov a rastúcej popula-
rity olympijských hier, ale čoskoro prišla prvá 
svetová vojna.

Po vojnových besneniach sa obnovil aj špor-
tový a olympijský život. Pribúdalo športujúcich 
aj tých, ktorí chceli napodobňovať olympijské 
ikony – športový vzor a jeho výchovná hodnota 
boli definitívne na svete. 

Šport a olympijské hry sa však začali uberať 
zvláštnou cestou. Pierre de Coubertin si to uve-
domoval a  rozhodol sa zanechať funkciu pred-
sedu Medzinárodného olympijského výboru. 
Posledné významné podujatie, ktoré zvolal, bol 
VIII. olympijský kongres 1925 v Prahe.

Druhá strana mince 
Čistý amaterizmus sa postupne vytrácal. 

Do športu definitívne vstúpili peniaze, reklama 
a  z  nej plynúce ďalšie peniaze. Na  pražskom 
kongrese sa o  tom dosť rokovalo. O škodlivos-
ti peňazí v  športe hovoril francúzsky politik 
a športový funkcionár Gaston Vidal. Podľa neho 
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 v člOveku nie Sú dve čaSti –  
telO a duša – ale tri: telO, duch  

a charakter. charakter  
Sa vôbec nefOrmuje duchOm –  

fOrmuje Sa najmä telOm. 
PIerre De COuBertIn

Počas premiéry novovekých olympijských hier v Aténach 1896 mal MOV 16 členov 
– sedem z nich je na fotografii: na stoličkách zľava Francúz Pierre de Fredy de 
Coubertin, Grék Demetrios Vikélas (vtedy vo funkcii predsedu), Rus Alexander 
Butovskij, nad nimi zľava Nemec Willibald Karl August Gebhardt, Čech Jiří Stanislav 
Guth-Jarkovský, Maďar Ferenc Kemény a Švéd Viktor Gustaf Balck.

Počas olympijského kongresu v Prahe 
1925 s Jiřím Guthom-Jarkovským, 
prvým predsedom Čs. olympijského 
výboru.



vo Francúzsku z  každého kultúrneho či spolo-
čenského podujatia museli organizátori platiť 
daň – zo športových však nie a  vysoké zisky 
z  nich využívali často pochybné spoločnosti. 
Sťažoval sa, že situáciu komplikuje aj rozmáha-
júce sa stávkovanie v športe.

Coubertin o tom iste vedel a bol presvedčený, 
že šport a aj jeho dielo – olympijské hry – sa ube-
rajú iným ako výchovným smerom. Už na  za-
čiatku kongresu predniesol veľavravné slová ur-
čené spolupracovníkom aj  športovcom: „Spejte 
na vrchol, kde chceme postaviť chrám, zatiaľ čo 
dolu sa zriaďuje obrovské trhovisko. Chrám zo-
stane, trhovisko zmizne. Športovci si musia zvo-
liť – buď trhovisko, alebo chrám. Nemôžu chcieť 
oboje. Nech si teda vyberú...“ Niektorí jeho spo-
lupracovníci, prinajmenšom spomínaný reve-
rend Robert Stuart de Courcy Laffan, iste volili 
chrám. Barónov nástupca belgický gróf Henri de 
Baillet-Latour tvrdil: „Skutočný cieľ olympizmu 
je šírenie telesnej výchovy medzi ľudí. Hry sú len 
prostriedok, ako to dosiahnuť.“ A čo športovci? 
V  tomto prípade je to viac ako jasné – zvolili 
si už skôr trhovisko. Miesto, bez ktorého síce 
nemožno v živote existovať, ale kde sa dá kúpiť 
a predať všetko – aj talent, česť, morálka, výsle-
dok stretnutia či vlastné ja.

Coubertinovo ďalšie snaženie
Francúzsky barón, paradoxne, na  svojom 

nesmrteľnom diele nezarobil nič, hoci morálne 
právo na zisk by mohol mať ako prvý. Naopak, 
dostal sa takmer na mizinu. Mnoho vtedajších 
vlád (vrátane československej) či medzinárod-
ných športových federácií mu finančne po-
mohlo. Peňazí sa však nedotkol a zostali jeho 
rodine.

Pokračoval ďalej v  pedagogickom úsilí. 
V  roku 1926 založil Medzinárodné byro špor-
tovej pedagogiky. Venoval sa otázkam výchovy, 
zvolával konferencie a  kongresy. V  roku 1930 
vydal Chartu športovej reformy, v ktorej zdôraz-
ňoval výchovnú úlohu športu a vyzýval kreovať 
medzinárodné športové majstrovstvá, ktoré by 
sa konali dvakrát počas olympijského cyklu. 
Súčasne nabádal na  zrušenie všetkých športo-
vých podujatí, ktoré organizujú kasína a hotely 

pri príležitosti výstav a rozličných sviatkov, ako 
aj na  zrušenie športových podujatí organizo-
vaných na  základe etnickom, politickom alebo 
náboženskom. Týmto chcel zdôrazniť univer-
zalitu športu. Jeho snaha však vyšla naprázdno. 
Svet vnímal najmä olympijské hry, ktoré navyše 
v roku 1936 Hitler zneužil na propagáciu svojej 
ideológie.

Či chceme, alebo nie, aj od začiatku päťdesia-
tych rokov 20. storočia až po  pád komunizmu 
boli olympijské hry zneužívané. Svetové sústavy 
a  v  ich rámci najsilnejšie štáty sa predbieha-
li v  tom, kto získa viac olympijských medailí. 
O  výchove sa veľmi nehovorilo. Napredovaniu 
olympijskej myšlienky mala pomôcť Medziná-
rodná olympijská akadémia založená v  roku 
1961, ale napriek enormnej snahe išlo v podstate 
len o „presviedčanie presvedčených“.

Vrcholný športový výkon za  každú cenu sa 
stával realitou. Lenže „za  každú cenu“ zname-
ná hocijako, aj nedovoleným spôsobom. Čo 
na tom, že športovec„prisype“ – ide len o prven-
stvo alebo o medailu.

Postolympizmus?
Podvody v súvislosti s čoraz sofistikovanejším 

dopingom zašli tak ďaleko, že v súčasnosti máme 
olympijských víťazov „istých“ až po dlhom čase, 
po ôsmich rokoch. Môže byť takýto olympijský 
víťaz vzorom pre mládež? Veď za osem rokov sa 
z mnohých detí stanú dospelí ľudia. 

Amaterizmus nebol udržateľný. Dokonca, ak 
sa vrátime trochu do minulosti, do obdobia, keď 
bol na  čele MOV Američan Avery Brundage, 
ktorý bol tvrdý zástanca amaterizmu, ani vtedy 

na olympijských hrách neexistoval. A to napriek 
„povinným“ podpisom na  potvrdeniach, že 
účastník olympijských hier je amatér – klamal 
národný olympijský výbor, medzinárodná špor-
tová federácia a aj športovci. V našom prípade 
si na to štát našiel „bočnú cestu“ v podobe tzv. 
štátneho amaterizmu, keď boli reprezentanti 
formálne zamestnaní, ale venovali sa len špor-
tovej príprave. S  týmto MOV rázne „sekol“ 
a na Hrách XXV. olympiády  v Barcelone 1992 
umožnil oficiálne štart aj profesionálom. 

Ale iba štyri roky predtým, v Soule 1988, sa 
prevalil najväčší olympijský škandál, keď z  do-
pingu usvedčili kanadského šprintéra Benjami-
na Johnsona. Jeho krajan Tony Sharpe, partner 
z bronzovej štafety 4 x 100 m v Los Angeles 1984, 
ako dodatočne vysvitlo, dopingový spoluhrieš-
nik, sa na  margo odhalenia vyjadril: „Sláva je 
taká sladká, dolárov je tak veľa.“

Áno, dolárov (alebo radšej všeobecne peňa-
zí) je naozaj v  športe – aj olympijskom – veľa. 
Vo vrcholovom a  vo výkonnostnom športe sa 
športovcom spomínaný chrám priveľmi vzdia-
lil. Olympijské hry sa pomaly, ale isto premenili 
na obrovský biznis alebo ak chcete na trhovisko, 
ktoré spomínal Pierre de Coubertin na kongre-
se v Prahe. Našťastie, Medzinárodný olympijský 
výbor veľkú časť zo ziskov rozdeľuje ďalej – naj-
mä medzinárodným športovým federáciám 
a národným olympijským výborom.

Epilóg
Keďže olympijský víťaz je v  čase, keď stojí 

na  stupňoch víťazov, „neistý“, stráca tým svoju 
hodnotu výchovného vzoru pre mládež. Zostáva 
ešte na olympijských hrách niečo, čo má výchov-
nú hodnotu? Často sa píše a hovorí o výchovnej 
hodnote olympijských ceremoniálov – o  tých 
pompéznych a  drahých nástupoch športovcov 
a  prezentáciách krajín organizujúcich olympij-
ské hry. Určitú výchovnú hodnotu im isto ne-
možno uprieť. Ale mnohí kritici spochybňujú 
aj toto.

A čo Pierre de Coubertin? Na kongrese v Le 
Havre, ktorý sa konal pri príležitosti stého vý-
ročia II. olympijského kongresu organizovanom 
v rovnakom meste (v roku 1997), ktosi len tak 
mimochodom nadhodil otázku, ako by sa za-
choval Pierre de Coubertin, keby videl súčasné 
olympijské hry. Podľa šumu v  auditóriu som 
usúdil, že nie je jednotné. Niekto sa na otázku 
pokúsil odpovedať asi takto: „Ukázal by prstami 
znak víťazstva“. A niekto iný polohlasne podo-
tkol, že by sa zhnusene vrátil späť do hrobu...

Úplne na  záver odcitujem pár hodnotení 
Pierra de Coubertin, ako ich uviedli niektorí 
znalci olympizmu. 

„Jeden z  najväčších vedcov modernej doby, 
dobrodinec a  človek so šľachetným srdcom. 
Reformátor a učeník Basedowa a Arnolda. Člo-
vek so strohým charakterom a  detskou alebo 
básnickou citlivosťou, ktorý málo dbal na  slá-
vu okamihu a  ignoroval prospechárstvo. Jeden 
z najväčších vychovávateľov doby a jeden z naj-
pozoruhodnejších propagátorov výchovy k po-
rozumeniu medzi národmi.“ 

Na druhej strane však možno nájsť aj takéto 
hodnotenia: „Plod svojej éry, storočia symboli-
zovaného bezhraničným imperializmom, ktoré-
ho pionieri, živení Nietzschem, chceli ustanoviť 
svetový mier všetkou mocou fyzickej sily. Člo-
vek, ktorý zvolával mládež sveta na  hry mieru 
je v podstate presvedčený militarista, reakcionár 
a aristokrat Ancien Régime.“

FRANTIŠEK SEMAN, 
FakultatelesnejvýchovyašportuUK
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Coubertinových dobových 
fotografií v pohybe je 
minimum, bicykel však 
obľuboval.
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lisovaných a zváraných sériových dielcov
v spoločnosti MATADOR Automotive Vráb-
le a v jej dcérskej spoločnosti M. Invest-
ment Limited CR v Liberci. Okrem sériovej 
strojárskej výroby je druhým hlavným za-
meraním zákazková strojárska výroba, 
návrhy a riešenia v oblasti automatizácie
a robotizácie v strojárskej výrobe v ďalšom 
podniku skupiny MATADOR Industries
v Dubnici nad Váhom a konštrukčno-
dizajnérskými aktivitami podielom v spo-
ločnosti AUFEER DESIGN v Českej repu-
blike. Ambíciou Skupiny Matador je vybu-
dovanie spoľahlivého, technologicky špič-
kovo vybaveného dodávateľa sériových 
dielcov pre automobilový priemysel
s vlastným vývojovým a konštrukčným 
zázemím, so zameraním na nové ma-
teriály a postupy. 



Halmaj, Prokopp... Po dvoch svetových vojnách Torma, 
Zachara, Schmidt, Nepela, Tkáč... Individuálny 
olympijský triumf a po ňom ďalší o štyri, osem, 
ba zavše až o dvanásť rokov. A zrazu dva zlaté 
piatky po sebe! Najskôr Pribilincov, potom Mečířov. 
Chodecký a po ňom tenisový. Ďaleký východ nám pred 
štvrťstoročím pripadal úžasne blízky. Olympijské hry 
1988 v juhokórejskom Soule boli prvé, z ktorých Slováci 
priviezli dve zlaté medaily. Našťastie, nie posledný raz.  
Ale na repete si zasa bolo treba počkať. Šestnásť rokov.
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zlaté soulské 
piatky 
spred štvrťstoročia

FOTOARCHÍVMÚZEATKVSR
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Na soulský štadión 
dorazil Jozef Pribilinec 

skôr, ako usporiadatelia 
stihli kužeľmi vytýčiť trať 

a na okamih zneistel – 
v pätách mu bol súper, 

ale vynašiel sa

Jozef Pribilinec docestoval do Soulu so štvorlístkom tajne 
zašitým pod štátnym znakom. Večer pred pretekmi sa 
verejne v olympijskej dedine preproducíroval na diskotéke. 
Aj si na chvíľu zakrepčil. Nech súperi vidia, ako si verí. 
Na druhý deň sa ako tank valil za svojím snom konečne 
byť chodeckým kráľom nielen na jednom kontinente, ale 
na celom svete. 

Ako vám sadol Soul a Kórea? V Ázii ste 
nikdy predtým ani potom nesúťažili. 
Exotika, nie?

„Ázia mi ľuďmi, jedlom, kultúrou aj históriou 
bola vždy sympatická, ale pred veľkými poduja-
tiami som sa zásadne a vonkoncom nezaoberal 
tým, kde súťažím, ale o čo súťažím. Dokonca aj 
to som v sebe potieral: snažil som sa nahovoriť 
si, že idem na púťové preteky.“
Čo si po štvrťstoročí pamätáte zo 
soulskej olympiády?

„Všetko. Každý detail.“
No schválne: v aký deň týždňa ste 
vyhrali?

„Fúha... (Pauza.) Tušímže v piatok.“
Správne. A v ďalší piatok vyhral Miloš 
Mečíř tenisovú dvojhru.

„To som už bol doma. V  Soule som sa 
po  pretekoch zdržal iba zo tri dni. Ponáhľal 
som sa za rodinou. A – do lesa. Začínala sa to-
tiž jelenia ruja, ktorá je pre vášnivého poľovní-
ka veľký zážitok.“
Chodecká dvadsiatka na Hrách XXIV. 
olympiády sa hodinu odvíjala dosť 
nudne. Prečo ste to potom tak napálili 
a premenili ju skoro na šprint?

„Ja som nič nenapálil. Záverečnú časť pre-
tekov som si predstavoval inak. Šestnásť kilo-
metrov som šliapal skôr na  chvoste vedúcej, 
postupne sa zužujúcej skupinky. Keď sme ostali 
už len ôsmi, šiel som na čelo v predstave, že si 
ma súperi začnú kontrolovať. Oni to však vzali 
ako signál na finiš. Keby som to bol tušil, ešte sa 
nevystrkujem.“

Dovtedy ste šli v tempe kilometer 
za 4:04 min., osemnásty kilometer však 
zrazu za 3:38.

„To bolo nehorázne tempo. Veď zakrátko 
všetci zatiahli ručnú brzdu. S výnimkou Ronal-
da Weigela z NDR.“
A vás.

„Aj ja som sa už dostával do  kyslíkového 
dlhu, ale zaťal som sa a čakal, kedy tempo zlomí 
aj Weigela. Mal zlato a striebro z majstrovstiev 
sveta, ale na 50 km, takže na dvadsiatke som ho 
pokladal za vážneho súpera tak do 17. kilomet-
ra. Do  Soulu však prišiel aj rýchlostne skvele 
pripravený.“
Čo vám chodilo hlavou,  
keď Nemec nepoľavoval?

„Trápil som sa a necelý kilometer pred cieľom 
som na chvíľočku boj o zlato vzdal. Prestala mi 
fungovať vnútorná chémia. To bola ďalšia chy-
ba. Našťastie, o tridsať metrov sa ozvalo druhé 
ja s výčitkou: Tisíckrát si si povedal, že v takejto 
chvíli pôjdeš do zomretia, a  teraz sa vzdávaš?! 
Znova som sa naštartoval a  po  centimetroch 
som začal získavať náskok.“
Keď ste vošli na štadión, usporiadatelia 
ešte len rozkladali kužele vymedzujúce 
trať. Zaskočilo vás to?

„Bodaj by nie. Riešil som dilemu, kadiaľ 
šliapať. Reku, keď pôjdem vnútorným oválom, 
a  ukáže sa, že som nesmel, diskvalifikujú ma. 
A  keď zvolím dlhší vonkajší, stratím náskok. 
Tak som sa rozhodol ísť stredom dráhy. Vari 
150 metrov pred cieľom mi ukázali, že môžem 
ísť vnútrajškom. To už som tušil a  päťdesiat 

pOchOdujúci 

tank
JOZEF PRIBILINEC
23. SEPTEMBRA 1988
FOTO: ŠTarTFOTO



metrov pred ním som si bol aj istý, že vyhrám. 
Nečudujem sa, že nás na štadióne ešte nečakali, 
veď olympijský rekord Mexičana Ernesta Can-
ta z Los Angeles 1984 som zlepšil o  tri a  štvrť 
minúty. Čas 1:19:57 tromfol až o dvanásť rokov 
v Sydney Poliak Robert Korzeniowski.“
Ako ste vnímali bozk, ktorý vám Weigel 
vtlačil na líce, keď ste v eufórii so 
zatvorenými očami ležali za cieľom?

„Ako priateľské gesto uznania od  súpera 
po  veľkom boji, na  aké sa málokto odhodlá. 
Ako dôkaz veľkých emócií, ale aj toho, že Weigel 
striebro na 20 km nečakal. A o týždeň získal ďal-
šie na 50 km. Klobúk dolu.“
Vy ste neuvažovali o štarte na oboch 
tratiach?

„Nad dvojštartom som špekuloval štyri roky 
predtým. V osemdesiatom štvrtom som bol v ži-
votnej forme a bojkot Los Angeles mi spôsobil 
najväčšiu športovú stratu. V soulskom roku som 
už mal koleno dosť zničené – po olympijskej sú-
ťaži spuchlo a pár dní bolelo aj pri prechádzke.“
Keď už ste načali tému bojkotu OH 
1984, ako si spomínate na socialistickú 
kontra-olympiádu pod názvom Družba? 
Na moskovskú dvadsiatku, na ktorej 
vás tri kilometre pred cieľom bez 
predošlého napomínania na vedúcej 
pozícii diskvalifikovali?

„Nielen mňa, po mne aj Pavla Blažeka. Keby 
som povedal, že Družba bol paškvil, urazím slo-
vo paškvil. To, čo sa v Moskve udialo, a nielen 
v chôdzi, bolo svinstvo najhrubšieho zrna. Nič 
v živote ma tak nerozčúlilo.“
Na Moskvu ste nemali šťastie. 
Na olympijských hrách 1980, 
na ktoré vás vyprevádzali 
ako tajný tromf, ste bez 
čapice chytili úpal a ledva 
došli do cieľa.

„To nebolo v čapici. Tam som 
zlyhal. Ale na niečo sa to muselo 
zvaliť. V  chôdzi som bol vtedy 
dva roky aj s cestou, ale mal som 
za sebou už aj nejaké úspechy a ja 
som niektorým navôkol zožral 
predstavu o  medaile. Namiesto 
toho som platil tvrdé školné. 
Na štrnástom kilometri som si 
odopol štartové číslo a  už len 
pomaly kráčal smerom k  cie-
ľu. Keď som však stretol Juraja 
Benčíka, ktorého diskvalifi-
kovali, a zazrel jeho sklamaný 

výraz tváre, pripol som si znova číslo na  hruď 
a silou vôle pokračoval. Aj mamička s kočíkom 
povedľa trate však kráčala rýchlejšie. Z posled-
ných troch kilometrov si pamätám nekoordi-
novaný pád a sklamanie, že na tabuli, ku ktorej 
som sa dlho blížil, som si prečítal, že do cieľa sú 
ešte 2 kilometre. Potom až kopu ľudí v bielych 
plášťoch nado mnou.“
Benčík bol vaším trénerom od samého 
začiatku, už ako aktívny chodec. Je 
pravda, že na prvý tréning s ním 
na Štiavničkách ste prišli v kopačkách?

„Beriem to ako folklór, ktorý patrí k  veci, 
hoci nezodpovedá pravde. Fakt je, že v kopač-
kách som šliapal ako učeň kremnického Elektro-
vodu na rezortných hrách 13. mája 1977 v Žiline 
prvé chodecké preteky. Vtedy som sa však veno-
val bežeckému lyžovaniu a tréner Miroslav Slo-
siarik mi napochytro za dve poobedia vysvetlil 
chodecký štýl, aby sme obsadili aj túto disciplí-
nu. K  Benčíkovi som prišiel až ako nečakaný 
víťaz československej učňovskej olympiády, a to 
som už vedel, že kopačky nie sú najvhodnejšia 
chodecká obuv.“
Čím to, že sa na vás tak rýchlo nalepila 
chodecká technika? Podobá sa 
lyžiarskej?

„Majú viac spoločné, než by sa na prvý po-
hľad zdalo.“
Benčík vás doviedol k titulu majstra 
Európy 1986 aj k prvému svetovému 
striebru v Helsinkách 1983. Pred ďalšími 
MS v Ríme 1987 ste sa však rozhádali 
a rozišli – na čom?

„Na  hlúposti. Pred Rímom sme boli na  vy-
sokohorskom sústredení vo francúzskom Font 
Romeu. Vtedy organizátori košického maratónu 
prvý raz víťazovi sľúbili auto a  Benčík ma 
v  saune začal presviedčať, že čochví-
ľa budú autá bežnou prémiou aj 
v chodeckých pretekoch. Tým 
sa to začalo. Potom som 
si dávkoval prípravu 
sám, ale 80 percent 
toho, čo som 

vedel, som sa naučil od  neho. Takže Benčíkov 
podiel aj na rímskom striebre a soulskom zlate 
bol enormný a bolo by odo mňa neférové to ne-
priznať.“
Ako si spomínate na privítanie zo Soulu?

„Veľa ľudí nás čakalo už na pražskom letisku, 
ďalší na  sliačskom a  s  privítaním na  námes-
tí v  Banskej Bystrici som vonkoncom nerátal, 
lebo okrem rodiny som nikomu neavizoval, že 
sa vrátim ešte pred koncom olympijských hier. 
Bol som prekvapený, ako ľudia žili televízny-
mi prenosmi, hoci boli nadránom nášho času. 
Na  päťposchodovom činžiaku na  Poľnej ulici, 
kde som vtedy býval, visel od strechy po bránu 
transparent v podobe veľkej jednotky.“
Kde vo vašom dnešnom nitrianskom 
byte tróni zlatá medaila?

„Nedávno som ju požičal kamarátovi na jed-
nu výstavu, ale bežne býva v škatuli s trofejami.“
Akú pamiatku na najslávnejšie preteky 
kariéry ešte máte?

„Posledné pekné spomienky.“
Ale no. 

„Myslím športové. Už pred soulskou olym-
piádou som sa viac-menej rozhodol, že ňou 
skončím aktívnu činnosť. Rozbité pravé koleno 
mi ani nedovoľovalo pokračovať vo vrcholovom 
tréningu. Aby som však neskôr neľutoval roz-
hodnutie, nechal som si rok času na rozmysle-
nie.“
Z roka boli tri a po nich nasledoval – 
návrat do atletiky.

„Vyhladol som, 
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 keby náS bOli 
puStili dO lOS 
angeleS 1984, 
PrIBILIneC By 

bOl OlympijSkým 
ŠaMPIónOM  

O ŠtyrI rOky 
Skôr. 
pavOl blažek 

Za cieľom si Jozef Pribilinec poležiačky so zavretými 
očami vychutnával triumf – a zrazu sa k nemu sklonil 
jeho najväčší súper Roland Weigel.
FOTO: ŠTarTFOTO



ťahalo ma to späť. Koleno si odpočinulo a pre-
kvapujúco mi umožnilo po ani nie ročnom tré-
ningu vrátiť sa na takmer takú istú výkonnostnú 
úroveň, akú som mal predtým. Ale len na čas. 
Po majstrovstvách sveta 1993 v Stuttgarte som 
sa tak či tak nevyhol operácii. Keď mi renomo-
vaný primár Bielik koleno otvoril, zhrozil sa – 
chrupavka bola zodratá a  kosť rozbitá. Na  po-
kračovanie v kariére a na ďalšiu olympiádu som 
musel zabudnúť.“
Namiesto do Atlanty ste dokráčali 
do parlamentu, v ktorom ste strávili 
volebné obdobie 1994 – 1998. Pôvodne 
ste mali sedieť už v Snemovni ľudu 
Federálneho zhromaždenia v roku 1990, 
nie?

„Vtedy som sa mandátu vzdal.“
Ako s odstupom hodnotíte svoj 

vstup do politiky?
„Nenazval by som to chybou, 
ale nebol to rozumný ťah. 

November 1989 vtiahol 
do  politiky viacerých 

v  presvedčení, že 
keď získajú pre-

vahu čestní 
a  čistí ľudia, 

bude to fun-
govať. Boli 

sme neskúsení, 
až naivní. Ako-tak 

to fungovalo dovte-
dy, kým to bola ľu-

dová záležitosť. Kým 
sa nezačali formovať 

strany a  hnutia. Od-
vtedy je to politický boj. 

Nevyliečiteľná choroba. 

Ako silne sociálne cítiaci človek som sklama-
ný. Takmer na nič nie sú peniaze, pritom režim 
spravovania štátnych peňazí je hrozný.“
V akom stave je podľa vás slovenský 
šport?

„V takom ako Slovensko. Kým sa k jeho riade-
niu nedostanú dynamickí ľudia, bude hrať rolu 
chudobného príbuzného.“
Kedy bude mať slovenská atletika zasa 
olympijského víťaza?

„Keby som hneď bol kamarát s  Bohom, tak 
vám na  to nezodpoviem. Atletika ako šport, aj 
chôdza ako jeho odvetvie, sa logicky vyvíja vo 
vlnách. Osobnosť môže príkladom významne 
ovplyvniť úroveň. Slovenská chôdza by mohla 
mať takýto maják v  osobe Mateja Tótha, ktorý 
je talentovaný a  patrí do  svetovej špičky – za-
tiaľ však nebadám, že by sa stal cieľom pre tých 
za ním. Za mojej éry viacerí domáci súperi ani 
tak nebažili po medaile z majstrovstiev sveta či 
Európy, ako po tom, aby vyhrali nado mnou.“

MARIÁN ŠIMO
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 za mOjej 
éry viacerí 

dOmáci Súperi 
nebažili ani 

tak PO MeDaILe 
z majStrOvStiev 
Sveta či európy, 
akO PO tOM, aBy 

vyHraLI naDO 
mnOu. 

jozef pribilinec
Narodený: 6. júla 1960 v Kremnici.
Chodecké úspechy: olympijský 
víťaz zo Soulu 1988 na 20 km 
(v olympijskom rekorde 1:19:57), 
v Moskve 1980 dvadsiaty, dvakrát 
strieborný na letných MS (Helsinki 

1983, Rím 1987) a raz na halových MS (Indianapolis 
1987, 5000 m), majster Európy zo Stuttgartu 1986, 
strieborný medailista ME z Atén 1982, dvojnásobný 
halový majster Európy (Lievin 1987 a Budapešť 1988, 
5000 m), víťaz Svetového pohára 1983, juniorský majster 
Európy 1979 a juniorský svetový rekordér na 10 km.
Ocenenia: Najlepší československý športovec rokov 
1986 a 1988, Zlaté kruhy SOV
Zaujímavosti: v období 1994 – 1998 poslanec Národnej 
rady SR, otec piatich detí (z prvého manželstva tri, 
z druhého dve).

krajinkár
Kým Mečířovou vášňou je rybačka, 
Pribilincovou poľovačka. Poľovníctvo vníma 
ako záľubu v jeho najširšom zmysle, so 
všetkým, čo k nemu patrí, teda aj s opa-
terou zveriny. Desať rokov mal v prenájme 
poľovný revír. „To už patrí minulosti,“ vraví 
s kvapôčkou nostalgie.
Menej sa vie o Pribilincovej záľube v ma-
ľovaní. „V malej Kopernici, kde som prežil 
mladosť, žili až dvaja vášniví dedinskí ma-
liari-naturisti. Jednému som zamlada robil 
sparringpartnera či skôr učňa,“ spomína 
Jozef. „Naučil ma riediť a miešať olejové 
farby, natiahnuť plátno, vysvetlil mi, prečo 
sa začína maľovať od zadných častí, a kopu 
ďalších užitočných vecí...“
„Keď mám hodinudve voľného času, 
vytiahnem plátno a maľujem. Krajinky alebo 
zátišia. Je to skvelý relax,“ tvrdí Pribilinec. 
Záľubou v umení si sadli s druhou, o dvad-
sať rokov mladšou manželkou Adreou, vy-
študovanou záhradnou archiktektkou, ktorá 
inšpiratívnymi medovníkovými výtvormi typu 
Leonardo da Vinci či Mária Terézia na koni 
očarúva na gastroveľtrhoch doma aj 
v cudzine a občas z nich nosí aj pekárske 
medaily. „Má úžasnú schopnosť dopra-
covať svoje diela do posledného detailu, 
ale inšpirácie k nim dostáva odo mňa,“ 
s úsmevom pripomína olympijský šampión.

S Nitriankou 
Andreou si padli 
do oka aj vďaka 
spoločnej záľube 

v umení.
FOTO:DUŠANKITTLER

So zlatou  
medailou majstra 

Európy 1986.
FOTO: ŠTarTFOTO

V predvečer 
pekinskej 
olympiády 2008 
bežal Pribilinec 
s olympijskou 
pochodňou 
v Číne.
FOTO:ARCHÍVSOV
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Prvým dvoranom pri 
návrate tenisového 
kráľovstva pod päť 
olympijských kruhov 
po 64-ročnom 
vyhnanstve sa pred 
štvrťstoročím stal Slovák 
miloslav mečíř

RETRO /  šAMPIÓNI  OH 1988 40

Sp
ia

ca
 š

el
m

a

MILOSLAV MEČÍŘ
30. SEPTEMBRA 1988
FOTO:ARCHÍVMÚZEATKVSR
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Tvár sa mu stiahla 
do kamennej sfingy. Akoby 
nevnímal nič okolo seba. 
Oči priam zabodnuté 
do protihráča na druhej 
strane dvorca. Ešte jeden 
fiftín, len jedna víťazná 
loptička... V hlave mu už 
vírili dobiedzavé myšlienky. 
Príval radosti sa neskrotne 
predieral cez ťažko 
stráženú bránu maximálnej 
koncentrácie. V rukách 
mal však stále pevný stisk. 
Vedel, že kým neuhrá 
poslednú loptičku, stále je 
len na čakačke šťastia...

„Už je to 25 rokov?“ krúti hlavou 
jediný slovenský tenista, kto-
rý si priviezol z olympijských 
hier dve medaily. Stačí byť pár 

hodín v jeho blízkosti a máte pocit, že s ním čas 
plynie akosi pomalšie.

Jan Kodeš o ňom povedal, že mal neskutoč-
ný cit pre loptičku: „Keď mal svoj deň a začalo 
mu to padať, bol nezdolateľný.“ Ivan Lendl ho 
označil za mimoriadny svetový tenisový talent. 
A František Pála pripomenul, že mal naťahova-
cie ruky, ktorými na kurte všetko dočiahol.

Miloš Mečíř veľakrát vo svojej kariére nad-
chýnal tenisových labužníkov. „Mačacím“ po-
hybom, pestrosťou hry aj prekvapujúcou trú-
falosťou technických finesov. V Soule natrvalo 
vstúpil aj do olympijskej histórie.

Bez bojkotu a – s tenisom
Návrat tenisu na olympijské hry po 64-roč-

nej absencii sprevádzali veľké očakávania aj 
pochybnosti. Na jednej strane uvoľnenie strikt-
ných prežitých odmietaní profesionálov v špor-
te, na druhej obavy, či bude pre nich turnaj bez 
prémií zaujímavý. Našťastie, bol. Pre hráčov, 
samotný tenis aj pre olympijskú scénu. 

Šport, ktorý sa javil ako protipól k niekdajším 
čistým ideálom olympijského amaterizmu, mal 
v osemdesiatych rokoch minulého storočia všetky 
tromfy, aby obohatil olympijský program. Medzi-
národný olympijský výbor najskôr zliberalizoval 
svoj postoj k  profesionalizmu v  športe a  v  Lau-
sanne 1986 rozhodol, že tenis sa môže vrátiť 
do olympijskej rodiny, z ktorej sa vytratil po pa-
rížskych Hrách 1924. Po  úspešnom „testovaní“ 
v  takzvanom ukážkovom režime v  Los Angeles 
1984 mohli konečne aj tenisti bojovať o olympij-
ské medaily. Vrátane „veľkej mačky“ zo Slovenska.

„Úžasne som sa do  Soulu tešil. Aj preto, že 
som kvôli známemu bojkotu nemohol hrať 
v Los Angeles, ale hlavne som mal v sebe zvlášt-
nu, až živočíšnu túžbu zažiť atmosféru, ktorú 
som poznal z  televíznych prenosov. Ohromne 
ma to priťahovalo,“ spomína Miloš Mečíř s več-
ným jemným úsmevom na perách.

Po Montreale, Moskve a Los Angeles koneč-
ne olympijské hry bez bojkotu.

„Keď som prišiel do Soulu, prežíval som ne-
opísateľný pocit. Odrazu som sa stretol s najlep-
šími športovcami na  svete, nielen s  tenistami, 
ale aj s  atlétmi, plavcami... Atmosféra olym-
pijských hier ma celkom pohltila. Pomohla mi 
k  lepším výkonom, úplne som narástol, akoby 
sa sen stal realitou.“

Motivácia: prežiť prvé kolo
Aj vtedajší ústredný tréner František Pála sa 

pri spomienke na Soul nadchýna. Pred 25 rok-
mi dúfal, že sa mu s československým výberom, 
napriek absencii Ivana Lendla, podarí priviezť 
domov aspoň jednu bronzovú medailu. Trom-
fov mal niekoľko, no najviac zabral najneočaká-
vanejší. 

„Miloša to vtedy neskutočne bavilo. Zaujal 
celú výpravu. V roku 1988 boli tenisti už pro-
fesionáli, viacerí iní športovci mohli o tom len 
snívať. Mnohí si mysleli, že tenisti budú namys-
lení nafúkanci, ale on si všetkých získal. Chodil 
s nimi hrať futbal, preháňal sa na bicykli, užíval 
si fandenie, a pritom bol najskromnejší...“ 

Karol Šafárik, ktorý rozvíjal jeho juniorský 
talent po príchode z Prievidze do Bratislavy, to 
podčiarkuje: „Prišiel utiahnutý. Bol veľmi sluš-
ný a  skromný. Na  prvý pohľad neprekypoval 
energiou, až sa mi niekedy zdalo, že by mal byť 
výbojnejší, ale on bol skôr hĺbavý. Často o kade-
čom rozmýšľal. A potom sa ukázalo, že to mal 
v tej hlave celkom dobre upratané.“

„Tenis ma nadchol. Dá sa hrať s  priateľmi, 
môžete skúšať rôzne taktiky. Vždy som bol 
v pohode, keď som hral tenis. Vždy ma bavil,“ 
vracia sa Mečíř k svojim začiatkom.

„Na  Bojnice, kde som sa narodil, si veľmi 
nepamätám. Otec hrával slovenskú národnú 
ligu. Brával ma na kurty. Gúľal som si loptičku 
na antuke, občas som si pinkal o stenu, ale viac 
si pamätám kurty v Prievidzi. Až do štrnástich 
rokov som však často prehrával hneď v prvom 
kole. Dokonca aj v súťaži útechy.“

Možno vtedy sa zrodila jeho raná motivácia 
– prežiť na turnaji aspoň prvé kolo. Nakopla ho 
aj pred olympiádou.

„Chcel som sa hlavne prebiť cez prvé kolo, 
aby som dôstojne reprezentoval a v olympijskej 
premiére hneď neprehral. Úvodný set s Jelenom 
z bývalej NSR bol síce z mojej strany slabší, pre-
hral som ho 5:7, no postupne som sa rozbehol. 
V úvodnom kole aj v ďalších zápasoch.“

Ten najťažší ho čakal v semifinále. Proti Švé-
dovi Stefanovi Edbergovi, s ktorým v tom roku 
dvakrát prehral.

„V Davis Cupe aj vo Wimbledone som s ním 
stratil dva päťsetové zápasy.“ V  Soule už tiež 
prehrával 1:2 na sety. „Vtedy som si povedal, že 
keď som vyhrával ja, tak zápas dvakrát otočil. 
Vravel som si: Teraz vedieš ty, ale ešte to nie je 
stratené.“

Super hráč, ale zlý herec   
Karol Šafárik mu často hovorieval, že tenis 

je o hlave. Pravdupovediac, ani nemusel. Miloš 
Mečíř mal svoju hlavu... 

„Bol svojský,“  spomínal nedávno Jan Kodeš, 
bývalý nehrajúci kapitán československého da-
viscupového tímu. „Snažil som sa mu radiť, no 
vždy sa chcel sám presvedčiť, či mu rada sedí.“

„Priznávam, rady som vnímal,“ usmieva sa  
Mečíř. „Len som ich šil na  svoju mieru. Keď 
nefungovali, nebral som ich. Keď áno, bol som 
vďačný.“

„Miloš sa tenisom skutočne bavil,“ výstižne 
zostručňuje Šafárik. 

„Mal svojský prístup k  tenisu,“ dokresľuje 
Pála. „Trénoval podľa chuti. Často sa stalo, že 
v  tréningových zápasoch si jeho súper veľmi 
nezahral. Miloš buď hral tak dobre, že mu nikto 
nestačil, alebo tak zle, že sa s ním hrať nedalo. 
Ľudia mali niekedy pocit, že sa nesnaží...“

„Viem o  tom,“ vyškiera sa. „To, že som tak 
pôsobil, som si ani sám nevedel vysvetliť. Ne-
viem, či to bol môj rukopis, ale najhoršie na tom 



bolo, že čím menej mi to išlo, tým viac som sa 
snažil a paradoxne tým horšie to vyzeralo. Na-
opak, mnohokrát, keď som sa uvoľnil, keď som 
sa enormne nesnažil ukázať sa, tak sa výkon 
zlepšil. Vtedy ľudia tlieskali, však mu to ide 
 dobre a nevadí, že to tak zle vyzerá.“

„Miloš bol super hráč, ale zlý herec. Chodil 
po kurte s rovnakou kamennou tvárou, keď vy-
hrával aj keď prehrával,“ pripomína František 
Pála.

Kodeš s  chuťou vyťahuje dôkaz z  Mečířovej 
premiéry v Davisovom pohári. Išlo o barážový 
duel s bývalým ZSSR v Hradci Králové. 

„Miloš hral proti Andrejovi Česnokovovi, 
v  tom čase hráčovi prvej desiatky. Prehrával 
0:2 na sety a 0:3 v treťom sete. „Hovorím mu – 
vykašli sa na stav, ešte sa to dá vyhrať. Odrazu 
z neho napätie spadlo a ten duel naozaj vyhral.“

Bez lacného nadbiehania pokračuje: „Miloš 
bol mimoriadny talent a  všestranný športovec. 
Disponoval skvelým pohybom a  mal ohromný 
cit pre loptičku.“

Emotívna inšpirácia – z chôdze
Naplno ho využil aj v olympijskom semifinále 

s Edbergom. Pár dní pred ním získal Jozef Pribi-
linec zlatú medailu v chôdzi na 20 km. 

„Sledovali sme ho v  olympijskej dedine. 
Takmer celá výprava. Držali sme mu palce, keď 
prichádzal na štadión, videli sme, ako sa obzerá. 
Hovoril som si, len nech to dotiahne do konca. 
Jozef neskôr tvrdil, že už mal na Weigela dosta-
točný náskok, ale my sme tŕpli až do konca. Boli 
to dojemné momenty. Krásna emotívna skúse-
nosť. Keď prišiel do olympijskej dediny s medai-
lou, všetci sme si ju prezerali. Ja možno dlhšie 
než ostatní. Pred semifinále s Edbergom to bolo 
silné povzbudenie. Niečo, čo som predtým ne-
zažil ani nevidel.“

Miloš Mečíř sa večer pred stretnutím márne 
snažil zahnať vábivé predstavy o stupňoch víťa-
zov. Vedel, že sa im nesmie poddať, ale prenikali 
do každého póru jeho predstavivosti. O to viac, 
že mal na Švédov svoj gríf. Na  turnaji v Ham-
burgu, tri roky pred Soulom, „vygumoval“ troch 
za sebou. Nyströma, Wilandera aj Sundströma.  

Stefan Edberg, aktuálne ovenčený wimble-
donským víťazstvom, netušil nič o  Mečířovej 
rastúcej motivácii. Svetlovlasý Švéd so železnými 

nervami poznal recept na  našu „veľkú mačku“. 
Využiť Mečířov slabší servis a nepustiť ho k ne-
napodobiteľným obhodeniam. Vo štvrtom sete 
sa rozpútal veľký boj.     

„Bolo tam viacero tesných loptičiek. 
Na  oboch stranách. Podarilo sa mi štvrtý set 
vyhrať a  vyrovnať na  2:2. V  piatom sete som 
už cítil, že mám lepšiu kontrolu nad zápasom. 
S  Edbergom som rád hrával a  hoci mal v  tom 
roku navrch, najdôležitejší duel som už z  rúk 
nepustil.“

Málokto vtedy vedel, že to bolo víťazstvo do-
siahnuté aj cez bolesť.

„Nechcel som o tom veľmi hovoriť. Vždy sa to 
časom preliečilo, ale rekonvalescencia bola čoraz 
dlhšia a dlhšia. Už tri roky som mával  problémy 
s chrbtom. Na olympijských hrách sa o mňa vý-
borne staral fyzioterapeut a aj to pomohlo.“

Zainteresovaní však vedeli, že na tvrdých po-
vrchoch Milošov chrbát protestuje čoraz viac. 
A v Soule sa hralo na riadnom betóne... 

Drevo mu prirástlo k ruke
Pred finále trénoval s  Milanom Šrejberom, 

s  ktorým vybojoval v  Soule bronz v  štvorhre. 
Po päťsetových maratónoch v druhom a treťom 
kole prehrali v  semifinále s neskoršími víťazmi 
Američanmi Kenom Flashom a Robertom Segu-
som 2:6, 4:6, 1:6. Ktosi mu po tréningu prezra-
dil, že finále dvojhry bude v priamom prenose 
vysielať aj Československá televízia. Motivácia 
navyše. Potešil sa, hoci na moment mu stiahlo 
žalúdok. Podobne ako v prvom kole, ani tento-
raz nechcel nikoho sklamať. Zlato bolo tak blíz-
ko a zároveň tak ďaleko.

„S  Timom Mayottom som dovtedy hral len 
jediný zápas, ktorý som prehral. Niekde v Spo-
jených štátoch. Vedel som, že na tvrdých povr-
choch je doma, že má na nich vynikajúce tvrdé 
podanie a že dobre vykrýva sieť. Bolo jasné, že to 
bude ťažký súboj.“ 

Nemýlil sa. „Ťažko som sa dostával do  vý-
mien. Zasa som prehral prvý set. Musel som 
zmeniť spôsob hry.“ Začal viac tlačiť na základ-
nú čiaru. Urastený Mayotte však stále nabiehal 
na  sieť. Našťastie, čoraz častejšie neúspešne. 
„Dobre som sa rozohral. Začali mi vychádzať 
returny aj obhodenia, cítil som sa čoraz istejší.“ 
Jeden z posledných mohykánov s drevenou ra-
ketou postupne otáčal zápas.

Daniela Hantuchová mala v  osemdesiatom 
ôsmom len päť rokov. Jej detské oči pripomínali 
ringloty. Doma pred obrazovkou hltala Mečířov 
boj o zlato ako najkrajšiu rozprávku. Bez pozna-
nia tenisovej krásy, bez znalosti pravidiel, ale s ne-
falšovaným detským nadšením. „Odkedy som 

videla ten 
zápas v  te-
levízii, vede-
la som, čomu 
sa chcem veno-
vať. Vtedy som 
požiadala našich, 
aby mi kúpili teni-
sovú raketu.“ Nové 
hviezdy sa nemusia ro-
diť len vo veľkom tresku.

„Odmalička som hrá-
val s  drevenými raketami. 
Po  príchode do  Bratislavy 
som sa dostal k rovnakej znač-
ke, s akou vyhrával jeden turnaj 
za  druhým Björn Borg. Býval 
mojím veľkým vzorom,“ spomína 
Miloš Mečíř s  jemnou nostalgiou. 
Keď Borg s kariérou skončil, prestali 
ich vyrábať, no na nové, kompozitové si 
nezvykol. „Dodnes mám radšej drevené 
rakety. Prirástli mi k  ruke. Mám s  nimi 
lepší cit.“ 

O  Hantuchovej rozšírených zreničkách 
v  tom čase, pochopiteľne, nič netušil. No 
o podpore všetkých z výpravy, ktorí ešte ostali 
v Soule, dobre vedel.

Vybehal historické zlato 
„V ten deň mal najrýchlejšie nohy na svete,“ 

tvrdí aj po štvrťstoročí František Pála. Aj keď sa 
to chvíľami zdalo nemožné, Mečíř priam zázrač-
ne dobiehal všetky Mayottove stopbaly.

„Po  prvom prehranom sete som ďalšie dva 
vyhral a aj štvrtý som celkom sľubne rozbehol. 
Môj výkon rástol každým dobrým úderom. Od-
razu poslúchalo celé telo ako hodinky. Nielen 
hlava, ale aj nohy, ba aj boľavý chrbát.“ 

Posledné podanie na  dlhej ceste k  olympij-
skému zlatu. Tvár má stiahnutú do  kamennej 
sfingy. Už len jeden fiftín a zapíše sa do histórie. 
Výzva ako hrom. Už len skrotiť búriace sa emó-
cie. Tim Mayotte opäť dobre returnuje, znova sa 
tvrdošijne tlačí do kurtu. Miloš Mečíř si s  tým 
však aj v tejto výmene poradí. Bekhendový kros 
tesne za sieť a Američan k nej dobieha neskoro. 
Jeho posledná loptička končí pod páskou. 

V  tom istom okamihu letí Milošova raketa 
vysoko do vzduchu. Už mu nikto nevezme, že je 

 lenivý nebOl,  
aj keď niekedy  
tak pôSObil. 

karOL ŠaFárIk

Miloš Mečíř ako 
nehrajúci kapitán 
nad hlavami 
zverencov po postupe 
slovenského tímu 
do finále Davisovho 
pohára 2005.  
FOTOTASRPavelNeubauer

Do Siene slávy ITF 
uviedli Slováka Miloša 

Mečířa a Chorváta 
Gorana Ivaniševiča 
naraz v Bratislave – 

v rámci programu finále 
Davisovho pohára.  
FOTOTASRMartinBaumann

RETRO /  šAMPIÓNI  OH 1988 42



prvým dvoranom pri návrate tenisového kráľov-
stva pod päť olympijských kruhov. 

Legendárny John McEnroe o ňom kedysi po-
vedal, že vyzerá na kurte príliš pomalý, no len 
na prvý pohľad. Mayotte to vyjadril po prehra-
nom soulskom finále ešte jasnejšie: „Ubehal ma. 
Neviem ako, ale naozaj ma ubehal.“

O  pár hodín už jeho zlatá medaila v  olym-
pijskej dedine koluje medzi našincami z  rúk 
do rúk. Opäť pocíti podobné vzrušenie ako pri 
Pribilincovej oslave. No tentoraz ešte oveľa in-
tenzívnejšie. Domov privezie okrem bronzu zo 
štvorhry aj mimoriadne cenné zlato.

V porovnaní s prémiami na turnajoch „len“ 
kúsok kovu, no s celoživotným bonusom.   

Žiadny iný slovenský tenista dodnes nič po-
dobné ako Miloš Mečíř na olympijských hrách 
nedokázal.

Zo šampióna skvelý kapitán
Škoda, že koniec jeho kariéry prišiel o niekoľ-

ko rokov skôr, ako mal a nedostal šancu obhajo-
vať primát v Barcelone 1992.

V  januári 1989 postúpil do  finále Australian 
Open proti Ivanovi Lendlovi, ktorý po výhre tri-
krát 6:2 prezradil, že jedinou účinnou taktikou 
na  Mečířa bolo uspať ho. V  marci ešte vyhral 
turnaj v Indian Wells, keď z 0:2 otočil „päťseťák“ 
s  Yannickom Noahom. Bolesti ho však naďalej 
sužovali a po prehre s Edbergom v druhom kole 
Wimbledonu 1990 sa odhodlal na operáciu chrbta.

„Po  rokoch bolestí bola operácia posledná 
možnosť. Keď som sa však na  klinike v  Paríži 
prebral z  narkózy a  zistil som, aký je stav, už 
nebolo veľmi o čom rozmýšľať. Viac-menej som 
bol postavený pred tvrdú realitu. Bolo ťažké vy-
rovnať sa s tým. Dúfal som, že sa ešte vrátim. No 
skôr sa mi zdalo, že po operácii je to ešte horšie 
ako pred ňou.“ 

Koniec veľkej kariéry bol v  26 rokoch ne-
odvratný. Pri tenise však ostal. S  radosťou raz, 
dvakrát do týždňa ešte vytiahne svoju drevenú 
raketu, aby sa pomaznal s tenisovou loptičkou. 

Tenis má v  oku aj v  duši. Od  vzniku sa-
mostatného Slovenska nemala naša repre-

zentácia v  Davisovom pohári za  dvadsať 
rokov iného kapitána ako Miloša Mečířa. 

V roku 2005 priviedol náš tím až do pa-
mätného finále proti Chorvátsku.  

S  odstupom času sláva víťazov 
bledne. No sila inšpirácie ostáva. Je 

skvelé, ak človek dokáže naplno 
využiť jedinú šancu na olympij-

ské víťazstvo, ktorú mu život 
ponúkne...

STANO ŠČEPÁN 

 môj výkOn v OlympijSkOm finále 
ráStOl každým dObrým úderOm. Odrazu 
pOSlúchalO celé telO akO hOdinky. nielen 
hlava, ale aj nOhy, ba aj bOľavý chrbát. 

Radosť zo zlata na hrudi.

miloslav mečíř
Narodený: 19. mája 1964 
v Bojniciach.
Tenisové úspechy: olympijský víťaz 
zo Soulu 1988 (vo finále zvíťazil 
nad Američanom Mayottom 3:6, 
6:2, 6:4, 6:2), kde získal aj bronz 

v štvorhre s Milanom Šrejberom. Vyhral 11 turnajov 
ATP vo dvojhre a 9 vo štvorhre, dvakrát bol vo finále 
dvojhry na grandslamových turnajoch (US Open 1986 
a Australian Open 1989, vždy prehral s Ivanom Lendlom), 
najvyššie umiestenia v rebríčku ATP – 4. miesto vo dvojhre 
v roku 1988 a v štvorhre v roku 1987, keď s Tomášom 
Šmídom získal titul neoficiálneho majstra sveta a prispel aj 
k víťazstvu družstva vo Svetovom pohári.
Trénerská kariéra: v r. 1997 – 2001 viedol Karola 
Kučeru a od roku 1993 je nepretržite kapitán slovenskej 
reprezentácie v Davisovom pohári.
Ocenenia: Rad Ľudovíta Štúra I. triedy, Zlaté kruhy SOV, 
člen Siene slávy ITF aj STZ.
Zaujímavosť: profesionálny tenista je aj jeho syn 
Miloslav, narodil sa deväť mesiacov pred OH v Soule.

RETRO /  šAMPIÓNI  OH 1988 43



prednášal aj coubertinov potomok 
Na  konferencii SOV a  Slovenskej 

olympijskej akadémie Život a  dielo 
Pierra de Coubertin – olympizmus 
v praxi sa 11. marca v Bratislave zú-
častnilo vyše dvesto delegátov. S refe-
rátmi vystúpili aj prezident Medziná-
rodného výboru Pierra de Coubertin, 
podpredseda Medzinárodného výbo-
ru fair play UNESCO a člen komisie 
MOV pre vzdelávanie a kultúru Nor-
bert Müller, praprasynovec zaklada-
teľa novovekých olympijských hier 
Yvan de Navacelle de Coubertin (na 
snímke Jána Súkupa) a  podpredseda 
Českého olympijského výboru pre 
olympizmus František Kolář. SOV vy-

dal z konferencie zborník v elektronickej podobe, dostupný na www.
olympic.sk v sekcii Publikácie. 

popluhárovu cenu dostal anton urban
V  Zlatej sále Bojnického zámku 

odovzdali 21. mája ceny Klubu fair 
play Slovenského olympijského výboru 
za rok 2012. O najvyššej trofeji rozho-
dol výkonný výbor SOV, pretože Cena 
Jána Popluhára za celoživotné vystupo-
vanie v duchu fair play je zároveň jedno 
z  výročných ocenení SOV. Bývalému 
dlhoročnému futbalistovi bratislavské-
ho Slovana a  kapitánovi strieborného 
československého mužstva na olympij-
ských hrách 1964 v Tokiu, 79-ročnému 
Antonovi Urbanovi odovzdala cenu 

predsedníčka klubu Jana Stašová (na fotografii Ľubomíra Součka).
Ostatné ocenenia udelil priamo Klub fair play SOV. Cenu za celoživotné 

pôsobenie v duchu fair play si prevzal šachový veľmajster, zaslúžilý tréner 
a  dlhoročný funkcionár Jan Plachetka a  za  aktívne šírenie a  propagáciu 
myšlienok fair play bývalá čs. reprezentantka v zjazdovom lyžovaní (stále 
veľmi úspešná veteránska pretekárka) a vysokoškolská pedagogička Anna 
Blahutová-Droppová. Za príkladný čin v duchu fair play vyznamenali zná-
meho basketbalového trénera Štefana Sviteka, ktorý sa ako kouč tímu bas-
ketbalistiek Good Angels Košice odmietol podvoliť taktike vedenia klubu 
a nariadeniu v zápase Euroligy proti francúzskemu Montpellieru nezvíťa-
ziť vyšším ako 4-bodovým rozdielom (v snahe vyhnúť sa v ďalšom súboji 
papierovo najsilnejšiemu Jekaterinburgu). Keď Košičanky vyhrali až o  9 
bodov, vedenie klubu trénera odvolalo.

dámy vykročili za zdravím

Na ZŠ na Kalinčiankovej ulici v Bratislave od 12. februára až do konca 
júna bežal projekt SOV Vykročte za zdravím, ktorý s podporou OS MOV 
a MŠVVŠ SR pripravili spoločne komisia SOV pre ženy a sport, oddelenie 
olympizmu SOV, Olympijský klub Bratislava a uvedená škola. Určený bol 
najmä ženám nad 50 rokov. Dvakrát do týždňa sa pod vedením skúsených 
lektorov venovali napríklad cvičeniam zameraným na jogu, aerobik mix, 
body work s overbalom či severskú chôdzu. Na úvodnej hodine jogy šty-
ridsať žien aktívnou účasťou motivovala olympijská medailistka v streľbe 
Danka Barteková. Pätnásť dlhodobo najaktívnejších cvičeniek sa v  lete 
dostane na trojdňový pohybovo-relaxačný pobyt do Vysokých Tatier. Foto-
grafia Ľubomíra Součka je z májového nácviku severskej chôdze.

dráma vo vedomostnom finále

Pre májové celoslovenské finále vedomostnej súťaže základných škôl 
a  osemročných gymnázií o  olympizme v  Bojniciach vybrala Slovenská 
olympijská akadémia tri témy: 20. výročie SOV, 150. výročie narodenia 
Pierra de Coubertin a Míľniky svetového športu. Súťažilo v ňom osem naj-
lepších tímov z krajských kôl. Okrem tradičného písomného testu a úst-
nej časti si tímy museli pripraviť prezentácie na niektorú z  tém a v nich 
predstaviť aj sami seba a  svoju školu. V  dramatickom zápolení zvíťazilo 
družstvo Spojenej školy Nováky, ktoré pri rovnosti bodov zdolalo druž-
stvo piešťanského Gymnázia Pierra de Coubertin až v  šiestom rozstrele. 
Tretie skončilo družstvo ZŠ Krosnianska Košice. Na fotografii Ľubomíra 
Součka víťazné družstvo v zložení Oliver Michale, Michal Šrámka, Šimon 
Fusatý s pedagógom Mariánom Grmanom (vpravo) v spoločnosti predsedu 
SOA Miroslava Bobríka. V  rámci dvojdňového programu sa uskutočnil 
aj workshop fair play, beseda s olympionikmi a účastníci boli prítomní aj 
na slávnostnom odovzdávaní cien fair play 2012.

príspevok zberateľov k jubileu SOv

Na júnovom 6. bratislavskom 
medzinárodnom výmennom 
stretnutí zberateľov olympij-
ských a  športových artefaktov 
silno rezonovalo 20. výročie 
SOV. Slovenská spoločnosť 
olympijských a  športových zbe-
rateľov (SSOŠZ) na  ňom pre-
zentovala nielen čerstvú pub-
likáciu Slovenské olympijské 
memorabílie, ale aj ďalšie zbe-
rateľské lahôdky – upravený tla-
čový list s poštovými známkami  
a s personalizovaným kupónom 
venovaným Danke Bartekovej, 
aj s  logami 20. výročia SOV 
a  SSOŠZ, ďalej poštový lístok 
s  prítlačou a  príležitostnú poš-
tovú pečiatku k  jubileu SOV.  
Premiéru mal odznak k 20. vý-
ročiu SOV.
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cena prezidenta SOv na envirofilme  
SOV je už piaty rok spo-

luorganizátor medzinárod-
ného filmového festivalu 
Envirofilm, ktorý sa v  júni 
konal v  Banskej Bystrici 
a  v  ďalších ôsmich sloven-
ských mestách (Banská 
Štiavnica, Bratislava, Košice, 
Kremnica, Krupina, Poltár, 
Skalica, Zvolen). Do hlavnej 
súťaže výberová komisia vy-
brala 55 filmov z  15 krajín. 
Cenu prezidenta SOV Fran-
tiška Chmelára 2013 porota 
udelila mladému slovenské-
mu filmárovi Martinovi Jur-
zovi za  dokument Mercúň 
(starý hornoliptovský názov 
pre svišťa) o  práci dlhoroč-
ného pozorovateľa svišťov 
Pavla Ballu, ktorý pri nej 
v extrémnych podmienkach 
v Západných Tatrách využí-
va aj zručnosti skialpinistu 
a horolezca. Cenu preziden-
ta SOV Martinovi Jurzovi 
(na  snímke Stanislava Hu-
piana) odovzdal viceprezi-
dent SOV pre olympizmus 
Vladimír Miller.

eyOf: vytŕčala len šorttrekárka

Na  februárový XI. zimný európsky olympijský festival mládeže v  ru-
munskom Brašove vyslal SOV výpravu s 32 športovcami (družstvo hoke-
jistov sa nekvalifikovalo), korú viedol člen výkonného výboru Branislav 
Delej. Najlepšie obstála rýchlokorčuliarka na krátkej dráhe Alica Porub-
ská, v 30-člennom štartovom poli štvrtá na 1500 m, šiesta na 500 m a sied-
ma na 1000 m. Slováci celkove dosiahli len sedem umiestení v prvej tretine 
štartového poľa (okrem Porubskej sa o ne postarali zjazdári Ján Jakubčo, 
Katarína Miklošová, Ľubomír Murárik a Samuel Šenkár). Väčšina našich 
účastníkov EYOF sa umiestila v spodnej časti výsledkových listín. V me-
dailovej úspešnosti krajín (na základe veľkosti výpravy a počtu získaných 
medailí) obsadilo Slovensko predposledné, 44. miesto. Na fotografii Jakuba 
Súkupa najúspešnejšia z výpravy Alica Porubská (celkom vpravo), vedľa nej 
Petra Suľovská .

kariérny program pokračuje
Slovenská pobočka medzi-

národnej personálnej agentúry 
Adecco a SOV v marci obnovili 
výnimočný projekt Kariérny 
program pre športovcov, ktorý 
motivuje bývalých aj aktívnych 
športovcov k  špičkovým výko-
nom v  práci. Projekt predĺžili 
na  ďalšie štyri roky. Najbližšie 
sa zameria na  potenciálnych 
účastníkov ZOH 2014 v  Soči. 
„Tento rok sa sústredíme na po-
radenstvo v oblasti podnikania. 
Na  seminároch športovcom 
poradíme, ako si založiť živnosť, 
s akým predmetom podnikania 
sa presadiť na trhu, aké povinnosti a poplatky sú spojené s podnikaním. 
Potreba venovať sa tejto téme vyplynula zo spätnej väzby na naše semináre 
v minulosti od samotných športovcov,“ uviedla po podpise zmluvy riadi-
teľka spoločnosti Adecco na  Slovensku Bruna Beata Jakub (na  fotografii 
Jakuba Súkupa). Pripravil ĽUBOMÍR SOUČEK
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výrOčné Ocenenia SOv 2012 
Cena Vladimíra Černušáka (za propagáciu a šírenie olympijských 
myšlienok najmä v pedagogickom procese): Eva Murgáčová
Cena Matyldy Pálfyovej (pre ženu za športové výsledky, aktivitu 
v športe a v olympijskom hnutí): Milada Nedavašková  
Cena Pavla Schmidta (za najhodnotnejší individuálny výkon roka): 
Zuzana Štefečeková
Cena Bohumila Goliana (za najhodnotnejší kolektívny výkon roka): 
družstvo mužov SR v ľadovom hokeji
Cena Ondreja Nepelu (pre mladého športovca do 23 rokov, 
u ktorého sa výrazne prejavila športová perspektíva): Petra Vlhová
Cena Jána Zacharu (pre trénera mládeže, ktorý dlhodobo 
i aktuálne dosahuje najprenikavejšie výsledky v práci s mládežou): 
Martin Zvalo
Cena Miroslava Procházku (za celoživotnú propagáciu športu 
a olympizmu prostriedkami foto publicistiky): Ján Súkup
Cena Ladislava Chudíka (za výtvarné dielo propagujúce šport 
a olympizmus): Jozef Jankovič
Cena Jána Mráza (za významné aktivity v oblasti ochrany 
a zveľaďovania životného prostredia): Olympijský klub Vysoké Tatry
Cena Vincenta Lafka – Olympijský klub roka (pre klub, ktorý 
vyvíjal najvýraznejšie aktivity pri plnení úloh SOV a v propagácii 
olympizmu): Olympijský klub Prievidza
Cena Pavla Demitru (za mimoriadny pozitívny prínos k reprezentácii 
SR v spojení s vynikajúcimi výkonmi): Martina Moravcová
Cena Jána Popluhára (za celoživotné pôsobenie v súlade 
s princípmi humanizmu): Anton Urban 

vyznamenania SOv
Zlatý odznak SOV (za výnimočný prínos pre olympijské hnutie 
a šport): Rudolf Čillík, František Jarušek, Walter Marx st.,   
Jan Matocha, Tibor Mikuš, Rudolf Stanček, Michal Šoltýs
Strieborný odznak SOV (za výrazný prínos pre olympijské hnutie 
a šport): Jozef Bazálik, Miroslav Haviar, Marián Kafka, Karol 
Mihok, Jozef Mikula, Tibor Sýkora
Bronzový odznak SOV (za dlhodobý prínos pre rozvoj olympijského 
hnutia a športu): Ondrej Brúzik, Ján Junger, Pavel König,  
ivan Labanský, Ladislav Mundil, Eva Murková, Michal Staňo, 
Tibor Vasiľko, Ján Volný
Medaila SOV (za úspešnú reprezentáciu na OH a ZOH): Renáta 
Jakubčáková-Hiráková, Mikuláš Krnáč, Martina Luptáková-
Gyurcsi, Ľudmila Melicherová, Róbert Ruffíni, Marián Vanderka
Plaketa SOV (za výrazné prispievanie k rozvoju olympizmu a športu): 
Anton Hamran, Miroslav Hazucha, Libor Hodoň, Alexander 
Keppert, Dušan Kutlík, Jaroslav Lieskovský, ivan Luknár,  
Milan Mertoš, Milan Novosad, Dušan Obuch, Ján Piaček, 
Vojtech Potočný, igor Sitár, Juraj Straka, Pavel Šteliar,  
Milan Toman, Ján Víťazka
Čestné uznanie SOV (za dlhodobú aktivitu pri šírení olympizmu): 
Jozef Barborka, Anna Blahutová, Stanislav Hulita, Dušan Kollár, 
Roman Králik, Mária Marcibálová, Vojtech Marcibál, Ján 
Novotný, Ján Peteja, Jozef Péter, Ján Štefánik, Jozef Ugróczy



90 
JAN MATOCHA (* 5. 1. 1923 

Střelná). Najstarší žijúci olympionik 
zo Slovenska, od  roku 2013 čestný 
člen SOV. V  rýchlostnej kanoistike 
účastník OH 1948 v Londýne (9. v K1 
na 10 km) a 1952 v Helsinkách (v K2 
na  10 km boli s  Kroutilom vyrade-
ní v  rozjazdách), troch MS (najlepší 
v Kodani 1950: 7. v K1 na 500 m a člen 
4. K4 na  1000 m). Dlhoročný tréner 
(aj na OH 1960) sa venoval predovšet-
kým mládeži (viedol o. i. Ľ. Kadnára, 
V. Trepáka a R. Bučeka). Do vysokého 
veku behával na  lyžiach, absolvoval 
15 ročníkov Bielej stopy SNP. Držiteľ 
Ceny fair play SOV (1995), Striebor-
ných kruhov SOV (2003) a  Zlaté-
ho odznaku SOV (2013), ktorý mu 
na  slávnosti k 20. výročiu SOV odo-
vzdal prezident SR Ivan Gašparovič 
(na snímke Jána Súkupa).

FRANTIŠEK JARUŠEK (* 23. 3. 
1923 Bratislava). Ligový vodný pólista 
SPK Bratislava a ATK Praha, tréner, me-
dzinárodný rozhodca (aj na  OH 1980 
v Moskve) a spoluator medzinárodných 
pravidiel. V  roku 1945 spoluzakladateľ 

Československého amatérskeho plavec-
kého zväzu, 1968 - 1979 predseda úseku 
čs. vodného póla, následne šéf sloven-
ského plávania. Držiteľ Bronzových 
kruhov SOV (2003) a Zlatého odznaku 
SOV (2013).

80
ALBERT KRAJMER (* 23. 4. 

1933 Dolný Ohaj). Veslár, v dvojskife 
s Františkom Reichom strieborní me-
dailisti na ME 1955 a bronzoví na ME 
1956, na OH 1956 skončili v opravnej 
jazde.

75 
JOZEF GOLONKA (* 6. 1. 1938 

Bratislava). Trojnásobný hokejo-
vý olympionik získal s  čs. tímom 
na  ZOH striebro (1968), bronz 
(1964) a  4. miesto (1960), na  MS 
(vrátane olympijských turnajov) 
po  tri striebra a  bronzy. Člen Siene 
slávy IIHF pôsobil neskôr ako tréner 
(aj reprezentácie SR).

MARTA SKUPILOVÁ (* 28. 3. 
1938 Bratislava). Bronzová medailist-
ka ME 1958 na 100 m motýlik skon-
čila na OH 1956 v rovnakej disciplíne 
v rozplavbe.

IVAN ČIERNY (* 9. 4. 1938 
Čadca). Prvý Slovák s časom pod 14 
s na 110 m prek. (13,9), účastník ME 
1962, bol neskôr úspešný atletický 
tréner (o. i. olympionikov Ivana a Ma-
lovca), v  r. 1990 – 2001 veliteľ AŠK 
Dukla Banská Bystrica, 1996 – 2000 
predseda Slovenského zväzu kanois-
tiky na divokej vode. Založil a viedol 
Olympijský klub Banská Bystrica, už 
druhé obdobie je predseda Združenia 
olympijských klubov SR. Čestný člen 
SOV od roku 2006 a držiteľ Striebor-
ných kruhov SOV (2007).

JURAJ MIKLUŠICA (* 14. 4. 1938 
Bratislava). Dráhový cyklista, na  OH 
1960 v tandeme so Škvareninom štvrť-
finalisti.

70 
AGNESA BÚŘILOVÁ-WLA-

CHOVSKÁ (* 4. 1. 1943 Rožňava). 

Ako krasokočuliarka účastníčka ZOH 
1964 (v  športovej dvojici s  Barto-
siewiczom na  9. mieste), dvoch MS 
a štyroch ME. Ako trénerka priviedla 
Jozefa Sabovčíka k  bronzu na  ZOH 
1984 aj k titulom majstra Európy 1985 
a 1986. Viedla aj ďalších reprezentan-
tov Michalkovú, dvojice Kostková – 
Komár a  Kovářová – Komár. Jej syn 
Vladimír Búřil bol člen hokejového 
tímu SR na  ZOH 1994 (6. miesto). 
Držiteľka Bronzových kruhov SOV 
(2003).

PAVLÍNA ŠTEFKOVÁ-KOHÚ-
TOVÁ (* 27. 1. 1943 Rohožník). S čs. 
volejbalovou reprezentáciou získala 
bronz na  ME 1967, účastníčka OH 
1968 (6. miesto) a  MS 1970 (5.).

MARTIN HÁMOR (* 9. 3.1943 Ka li-
novo). Najstarší lukostrelec na OH 1992  
(65. miesto), jeho syn reprezentujúci ČR 
skončil na ME 2013 v halovej lukostreľ-
be deviaty.

60 
GUSTÁV HRAŠKA (* 5. 1. 1953 

Spišská Sobota). Basketbalista, s čs. re-
prezentáciou získal bronz na ME 1977 
a 1981, účastník OH 1976 (6.) a 1980 
(9.), troch MS a šiestich ME.

MARIÁN ŠŤASTNÝ (* 8. 1. 1953 
Bratislava). Dvojnásobný majster 
sveta v  ľadovom hokeji (1976, 1977), 
trikrát strieborný na  MS, účastník 
ZOH 1980 (6. miesto). Najstarší z tria 
bratov, ktorí mali leví podiel na titule 
majstra ČSSR 1979 pre Slovan Brati-
slava. Po emigrácii v roku 1981 úspeš-
ne pôsobil v zámorskej NHL.

ĽUBOR ŠTARK (* 26. 1. 1953 
Nitra). Rýchlostný kanoista, na  OH 
1976 deviaty v K1 na 1000 m, účastník 
dvoch MS (1975 člen 4. štafety na 4 x 
500 m), neskôr funkcionár a  medzi-
národný rozhodca. Od roku 2004 člen 
výkonného výboru SOV, v  rokoch 
2006 – 2012 predseda predstavenstva 
Slovenskej olympijskej marketingovej, 
a.s., od januára 2013 predseda jej do-
zornej rady. Viedol výpravu SR na let-
nom EYOF 2009 v Tampere.

GABRIELA SOUKALOVÁ-SVO-
BODOVÁ-SEKAJOVÁ (* 27. 2. 1953 
Kremnica). Trojnásobná olympionič-

ka, jediná slovenská lyžiarka s medai-
lou zo ZOH, členka striebornej čs. be-
žeckej štafety 4 x 5 km na ZOH 1984 
(na 5 km 15. a na 10 km 14. miesto), 
1976 štafeta 6., 5 km 13., 10 km 19., 
1980 4., 19. a 20. miesto. Účastníčka 
troch MS, v roku 1974 členka bronzo-
vej štafety 4x5 km.

LIANA DRAHOVÁ (* 22. 4. 1953 
Liberec). Krasokorčuliarska účast-
níčka ZOH 1968 (vo dvojici s Barto-
siewiczom na 12. mieste), ako sólistka 
bronzová na ME 1974 a štvrtá na ME 
1973 aj 1975, neskôr trénerka, o. i. 
v Rakúsku.

YVETTA POLLÁKOVÁ (* 4. 5. 
1953 Prešov). S  čs. basketbalovým 
tímom získala na MS striebro (1971) 
a  bronz (1975), na  ME dve striebra 
(1974 a 1976) a bronz (1972), na OH 
1976 4. miesto.

ELENA BOLEDOVIČOVÁ (* 9. 
5. 1953 Bratislava). Členka čs. hádza-
nárskeho družstva, ktoré na OH 1980 
skončilo piate, na  MS štvrté (1978), 
piate (1982) a šieste (1975).

PAVEL BLAHO (* 17. 5. 1953 
Bratislava). Rýchlostný kanoista, 
čs. reprezentant, ako tréner pôsobil  
na piatich OH (1992 – 2008). Viedol 
mexickú a  slovenskú reprezentáciu 
(1995 – 2011), pričinil sa o. i. o dve 
olympijské medaily štvorkajaka 
(striebro 2008 a bronz 2004). Držiteľ 
Strieborných kruhov SOV (2004). 

50 
JOZEF LIBA (* 4. 5. 1963 Košice).  

Plavec,  zjazdár a  tréner moderného 
päťboja, neskôr popredný funk-
cionár. Od  februára 2005 generálny 
sekretár SOV a  člen predstavenstva 
SOM, a.s., od 2006 člen komisie Eu-
rópskych olympijských výborov pre 
EYOF. Bol zástupca vedúceho výpra-
vy na OH 2000 i ZOH 2002. V r. 1993 
– 1996 generálny sekretár Slovenské-
ho paralympijského výboru, potom 
generálny sekretár organizačného 
výboru svetovej zimnej univerziády 
1999 v  Poprade-Tatrách. V  rokoch 
2002 – 2005 riaditeľ FISU pre svetové 
zimné univerziády.
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† VINCENT LAFKO (7. 7. 
1945 Hranovnica – 15. 12. 
2012 Prešov). Člen striebor-
ného družstva hádzanárov 
ČSSR na OH 1972 v Mnícho-
ve (strelil 3 góly), 50-násobný 
reprezentant v A-tíme ČSSR, 
akademický vicemajster sveta 
1971, s Tatranom Prešov čs. 
majster 1971. Po skončení 
kariéry úspešný tréner (s Pre-
šovom získal v r. 1993 federál-

ny titul), dlhoročný pedagóg na Prešovskej univerzite, 
spoluzakladateľ a predseda Olympijského klubu Prešov, 
člen Slovenskej olympijskej akadémie a priekopník 
plážovej hádzanej na Slovensku. Držiteľ Strieborných 
kruhov SOV (2003).
† EDUARD PRELOVSKÝ  (20. 7. 1944 Nováky – 13. 1. 
2013 Bratislava). Medzinárodný vodnopólový rozhodca 
(aj na OH 1992), v r. 2001 – 2007 prezident Slovenské-
ho zväzu vodného póla. Klub NCHZ Nováky za jeho šé-

fovania získal 10 titulov majstra Slovenska. Významne 
sa pričinil aj o vybudovanie Národného centra vodného 
póla v Novákoch. 
† STANISLAV KOSORIN (19. 10. 1947 Starý Tekov – 
8. 3. 2013 Bratislava). Pedagóg, dlhoročný pracovník, 
neskôr generálny riaditeľ sekcie športu ministerstva 
školstva, krátky čas zamestnanec SOV. Posledné roky 
pôsobil v Slovenskej asociácii univerzitného športu.

† FRANTIŠEK GREGOR (8. 12. 
1938 Bratislava – 10. 3. 2013 
Bratislava). Obranca bronzové-
ho mužstva hokejistov ČSSR 
na ZOH 1964 v Innsbrucku 
(odohral všetkých 7 zápa-
sov, pripísal si 2 góly a 2 
asistencie), majster Európy 
a vicemajster sveta 1961, člen 
bronzového tímu na MS 1963, 
47-násobný čs. reprezentant, 
strelil 7 gólov. V I. lige odohral 

prevažne za Slovan Bratislava 480 zápasov a strelil 77 
gólov. Držiteľ Bronzových kruhov SOV (2003).

† RUDOLF HONNER (7. 2. 1943 Martin – 21. 3. 2013 
Martin). Atlét, neskôr predseda atletického oddielu ZŤS 
Martin a predseda Olympijského klubu Turca. Pod jeho 
vedením v Martine vyrástla silná generácia trénerov (o. 
i. Slouka), aj olympionici Valíček, Š. Balošák, Vanko 
a Klocová.
† ALOJZ MARTINČEK (24. 5. 1932 Michalovce –  
29. 3. 2013 Košice). Popredný futbalista, vynikajúci 
strelec, neskôr tréner a telovýchovný pedagóg. Dlhší 
čas podpredseda Olympijského klubu Košice. Držiteľ 
Bronzového odznaku SOV (2012).
† ERNEST DEMETROVIČ (29. 9. 1934 Malacky –  
4. 5. 2013 Bratislava). Stolný tenista, tréner slovenskej 
(1961 – 1968) a československej reprezentácie (1968 
– 1970), predseda Čs. zväzu stolného tenisu (1970 – 
1986), generálny sekretár slovenského zväzu (1994 
– 1996), od 2007 čestný člen SSTZ. V rokoch 1973 
– 1989 podpredseda Čs. zväzu telesnej výchovy, 1986 
– 1989 zároveň predseda Slovenského ústredného 
výboru ČSZTV. Zostaviteľ encyklopédií telesnej kultúry 
a stolného tenisu na Slovensku. Držiteľ Bronzových kru-
hov SOV (2004). (sou, mo) 
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