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EDITORIAL

Milujem zimné športy. Za-
čalo sa to rozhlasovými 
prenosmi zo zimných 
olympijských hier v  Cor-

tine d‘Ampezzo 1956, keď som s uchom 
na  rádiu prežíval výkony mojich hrdi-
nov: bežcov na lyžiach Sixtena Jernber-
ga, Veikka Hakulinena, zjazdára Toniho 
Sailera či hokejistov Vsevoloda Bobrova 
a Richarda Mereditha. 

Keďže zimy boli tuhé a  snehu dosta-
tok, ako Kežmarčan som mohol dosýta 
skúšať napodobňovať ich štýl. Pravda-
že, na  vlastnými nohami vyšliapanej 
zjazdovke či bežeckej dráhe, na ťažkých 
jaseňových lyžiach voskovaných svieč-
kou, na  klziskách polievaných vedrami 
a  krhlami a  s  vlastnoručne vyrezanou 
hokejkou a pukom. Vôbec sa mi to ne-
zdalo náročné a dodnes si myslím, že to 
bolo krásne. Spomínam to preto, že so 
smútkom sledujem, ako nám v zimných 
odvetviach ubúdajú na Slovensku aktív-
ni športovci.

Nádejal som sa, že výzva Poliakov 
pripojiť sa organizovaním zjazdových 
disciplín (ba aj hokeja) ku kandidatúre 
Krakova na ZOH 2022 prebudí záujem 
Slovákov o zimné športy. Veď na Chop-

ku sa lyžovalo už pred sto rokmi, len 
s  tým rozdielom, že vtedy päťsto nad-
šencov ročne a  dnes násobok denne. 
A  tomu sa Demänovská dolina musí 
prispôsobiť, či sa to niekomu páči, alebo 
nie. Referendum Krakovčanov urobilo 
koniec týmto nádejam. Škoda! Bola to 

pre slovenský a  poľský šport (a  nielen 
šport) veľká šanca, ktorá sa tak skoro 
opakovať nebude.

Zimné hry 2014 v  Soči – výborne 
organizované, veľkolepé, krásne, ale 
s priveľkými finančnými nákladmi – ne-
vystrašili len občanov Krakova. Na stôl 
sa tak aktuálne dostala otázka, ako ďalej 
organizovať olympijské hry, aby neboli 
také drahé a náročné a aby ich organizá-
tori nepochádzali výhradne z bohatých 
a  menej demokratických krajín. MOV 

hľadá – a verím, že aj nájde – uspokojivú 
odpoveď.

Avšak nie len olympijskými hrami 
sme na  SOV živí. Kalendár sa naplnil 
tak, že každý rok pripravujeme sloven-
skú výpravu na  jedno, niekedy aj dve 
olympijské podujatia svetového ale-
bo európskeho rozmeru. Ledva sme 
zhodnotili Soči, a  už klopú na  dvere  
II. olympijské hry mládeže. Teší nás, že 
do  čínskeho Nankingu pôjde výprava 
na naše pomery početná a že premiéru 
budú mať mladé futbalistky, lukostrelec 
i boxer.

Rok 2015 odštartuje zimný EYOF 
v rakúskom Vorarlbergu a Lichtenštajn-
sku, nasledovať bude letný EYOF v gru-
zínskom Tbilisi a  prvý raz aj Európske 
hry v  azerbajdžanskom Baku. Áno, aj 
Európa, podobne ako Amerika, Ázia, 
Afrika a Oceánia, bude organizovať let-
né kontinentálne hry. Naše hry! Verím, 
že sa vydaria a aj slovenská účasť na nich 
bude úspešná. V  niektorých športoch 
budú kvalifikáciou na OH 2016, v iných 
perfektnou previerkou pred nimi. 

Olympijský rok 2016 sa začne už 
v zimných mesiacoch: na ZOH mládeže 
v Lillehammeri. A potom už prídu Hry 
XXXI. olympiády v Riu de Janeiro. Pre-
biehajúce futbalové majstrovstvá sveta 
naznačia, či ich Brazília zvládne. Ako 
prípravu na tieto hry zvládneme my, to 
by sme chceli mať v  rukách. Prípravu 
športovcov na Londýn i Soči sme pustili 
z rúk – a ukázalo sa to ako chyba. SOV 
sa preto rozhodol vrátiť k myšlienke dl-
hodobej práce so športovcami a pripra-
vuje program Slovenského olympijského 
tímu a  Slovenského olympijského tímu 
mládeže. Veríme, že sa nám už v tomto 
roku podarí dať dohromady výbery, sys-
tém práce i dostatočné finančné zdroje, 
nezávislé od  štátnych dotácií, aby sme 
program začali realizovať. Zdá sa, že je 
najvyšší čas.

  FranTIŠeK CHmelár, prezident Slovenského olympijského výboru

 nádejal SOm Sa, 
že výzva Poliakov 

PriPojiť sa  
Ku KandIdaTúre  

na zoH 2022 Prebudí 
záujem slovákov  

o zimné šPorty. 
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Za dvadsať rokov samostatnej účasti na zimných  
olympiádach (1994 – 2014) boli posledné dvoje pre Slovensko 
najúspešnejšie. Napriek tomu je celkový pohľad na stav  
našich zimných športov smutný. A zatiaľ máločo naznačuje,  
že by malo výraznejšie svitnúť na lepšie časy.

Vancouver 2010 bol pre nás re-
kordný: vďaka účasti oboch ho-
kejových tímov súťažilo až 72 
slovenských športovcov a získali 

tri medaily (1 – 1 – 1).
Soči 2014 síce prinieslo čiastočný ústup, 

ale v porovnaní s minulosťou ešte celkom 
solídnu bilanciu: jednu zlatú medailu, 
spolu päť umiestení v prvej šestici (1. a 6. 
biatlonistka Anastasia Kuzminová, 5. a 6. 
zjazdár Adam Žampa, 5. miešaná štafeta 
v biatlone) a 13 umiestení v prvej tretine 
štartového poľa (plus 2 v  biatlonových 
pretekoch s hromadným štartom, do kto-
rých sa kvalifikuje z oveľa početnejšej kon-
kurencie). A to ešte z adeptov na medailu 
pre zranenie chýbala tretia najlepšia sla-
lomárka sveta v sezóne 2012/13 Veronika 
Velez-Zuzulová.

Mali sme viac mladých...
„Silu našej výpravy oslabili zranenia 

a  neúčasť viacerých špičkových športov-
cov. Účinkovanie našich športovcov však 

nemožno hodnotiť ako neúspešné. Histo-
ricky ide o druhú najúspešnejšiu účasť SR 
na  ZOH v  ére samostatnosti,“ uvádza sa 
v oficiálnej hodnotiacej správe.

V  Soči sme mali druhú najpočetnej-
šiu výpravu v  histórii so 62 súťažiacimi 
športovcami. Pritom zastúpenie indivi-
duálnych športovcov bolo vyššie než ke-
dykoľvek v minulosti – 37. Z nich až 16 
bolo vo veku do 23 rokov. „Tento fakt ma 
teší asi najviac. Mladých sme mali viac 
než na predošlých hrách,“ prízvukuje ve-
dúca výpravy Janka Gantnerová.

Okrem už spomínaných sa zo sočských 
olympionikov ako prísľuby do budúcnosti 
ukazujú najmä zjazdári Petra Vlhová, An-
dreas Žampa, freestylistka Zuzana Strom-

ková, biatlonistka Paulína Fialková i sán-
kari Marián Zemaník a Jozef Petrulák.

Doterajší diapazón športov s olympij-
skou účasťou Slovákov rozšírilo akro-
batické lyžovanie. Tým sme však s  vý-
počtom sočských pozitív v  podstate aj 
skončili.

...no ešte viac veteránov
Až v šiestich z 15 odvetví Slováci chýba-

li. Popri tradičnej absencii v curlingu, kla-
sickom rýchlokorčuľovaní a v skeletone sa 
treba zmieniť, že do Soči sa nekvalifikoval 
žiadny skokan na  lyžiach (reálne – šan-
cu mohol mať jediný), združenár (vlastne 
žiadneho nemáme) a  ani snoubordista 
(v hre boli dvaja, z nich Medlová sa blysla 
až po olympiáde).

Tím hokejistov s minimom hviezd, osla-
bený zraneniami opôr (Gáborík, Višňov-

ský, Graňák, Sersen) i nevyriešeným kon-
fliktom dvoch lídrov (kapitán Chára verzus 
Šatan, ktorý v nominácii nebol), obsadil až 
predposledné miesto.

zimné športy 
ťahajú za kratší koniec
Po rekordnom Vancouvri solídne Soči –  
ak však chceme byť na ZOH úspešní aj v budúcnosti,  
treba v podpore zohľadňovať špecifiká zimných športov

 mladýcH šPortovcov sme v soči mali 
viac než na PredošlýcH HrácH.  
tento fakt ma teší asi najviac.  

Zuz
ana

 Str
omk

ová
.

FOTO JAKUB SÚKUP
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Je varovné, že o  viacero popredných 
výsledkov sa postarali veteráni, ktorých 
dlhšia perspektíva je otázna. Z  biatlono-
vej štafety ohlásil rozlúčku Hurajt (ročník 
1978), z ďalších troch členov Kazár už mal 
31 a hviezdna Kuzminová i Gereková tohto 
roku oslávia tridsiatku (rovnako ako Velez-
-Zuzulová). Najstarší športovec vo výpra-
ve bol pilot štvorbobov Jagnešák (ročník 
1969), ktorý po  ZOH oznámil ukončenie 
kariéry – a  rovnaký osud čaká zrejme aj 
Tešoviča (1974). Dúfajme, že Jagnešákova 
rozlúčka nebude znamenať aj koniec bobo-
vého športu na Slovensku...

Z  ostatných olympionikov je bežec 
Bajčičák ročník 1976, hokejisti Chára aj 
Handzuš 1977, Marián Hossa 1979, Radi-
vojevič 1980, Laco, Bartovič, Marcel Hossa, 
Surový, Starosta, Vydarený aj sánkar Ninis 
1981, hokejisti Budaj, Kopecký, Miklík (aj 
chýbajúci Gáborík) a  biatlonista Miroslav 
Matiaško 1982, hokejista Jurčina a freesty-
listka Šlepecká (aj chýbajúci Graňák) 1983, 
bežkyňa na  lyžiach Procházková 1984. 
Teda všetci už dnes majú 30 a viac rokov. 
Aj s tými špičkovými, čo chýbali pre zrane-
nie, ich je spolu až 28. Je pravdepodobné, že 
do ZOH 2018 v Pjongčangu z nich vydrží 
v elite len zopár.

Málo zmien za osem rokov
V Olympijskej revue 1/2007 som v tex-

te „Zimné športy od  macochy?“ spraco-
val rozsiahlu analýzu vtedajšej situácie. 
Poprední športoví funkcionári (František 
Chmelár, Marián Kukumberg, Igor Neme-
ček, Ivan Mauer) vtedy za hlavné problémy 
zimných športov (bez určenia poradia) 
označili:

• vyššiu materiálnu aj finančnú nároč-
nosť (potreba servismanov a  častejších 
tréningov v zahraničí spojených s drahým 
prenájmom tratí); 

• sťažený prístup talentov k  zimným 
športom a aj v dôsledku toho zužujúca sa 
základňa; 

• výrazne nižší počet športovcov vo vr-
cholových strediskách v porovnaní s letný-
mi (53:242); 

• veľký nesúlad medzi komerčným 
a športovým využívaním športovísk;

• celkový pokles úrovne práce v  útva-
roch talentovanej mládeže; 

• úbytok kvalitných trénerov; 
• nevyhovujúce kritériá rezortného mi-

nisterstva na  zaraďovanie zimných špor-
tovcov medzi tzv. vybraných športovcov; 

• ťažší prístup ku kvalitnému materiálu 

v porovnaní s pretekármi z krajín s veľkým 
trhom;

• absenciu zahraničných trénerov.
Zmenilo sa za osem rokov niečo k  lep-

šiemu? spýtali sme sa po Soči vedúcej našej 
výpravy a prezidentky Slovenskej lyžiarskej 
asociácie (SLA) Janky Gantnerovej.

„Len málo,“ odvetila. „Bola snaha 
o zlepšenie prípravy talentovanej mládeže, 
ale centrá olympijskej prípravy sa v systéme 
neudržali. Zahraniční tréneri sa síce obja-
vili – napríklad v  biatlone v  posledných 
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Biatlonista Matej Kazár  
sa zlepšoval zo súťaže  

na súťaž – aj so štafetami 
ich zvládol šesť.

 FOTO JAKUB SÚKUP

Nádejou slovenského 
sánkovania je dvojica Marián 
Zemaník a Jozef Petrulák –  
v Soči skončila dvanásta  

a bola aj súčasťou desiatej 
najlepšej miešanej štafety.

 FOTO JAKUB SÚKUP



dvoch sezónach pri tíme mužov aj žien – 
ale veľké výsledky to neprinieslo. V hokeji 
sa však mentálne blízky zahraničný tréner 
postaral o  jeden veľký úspech – striebro 
na MS 2012. Najpozitívnejšia je zmena prí-
stupu prevádzkovateľov najmä lyžiarskych 
stredísk k pretekárskemu športu.“

Strediská potrebujú súťaže
V  nedávnej minulosti podmienky 

na  pretekárske lyžovanie utvárali najmä 
Vrátna a Plejsy, kým teraz Jasná a Vysoké 
Tatry. Podľa Gantnerovej, v  Tatry Moun-
tain Resorts pochopili, že veľké strediská 
potrebujú na  reklamu spojenie so súťaž-
ným športom – organizovaním podujatí či 
utváraním podmienok na tréning. Členom 
SLA predávajú celosezónne lístky s  vý-
raznou zľavou a v Jasnej sa po niekoľkých 
pretekoch Európskeho pohára tohto roku 
znovu po 29 rokoch konali juniorské maj-
strovstvá sveta.

„Presvedčila som sa, že nám dorástla 
nová generácia šikovných organizátorov 
a rozhodcov, ktorá chodí pomáhať aj do Zá-
hrebu či do Špindlerovho Mlyna. Veľmi ná-
dejne vyzerá pridelenie pretekov Svetového 
pohára žien do Jasnej v marci 2016. To by 
bol slovenský návrat na svetovú zjazdársku 
scénu po 30 rokoch,“ nádeja sa bývalá špič-
ková zjazdárka. Podľa nej významné súťaže 
zvyšujú záujem verejnosti a časté domáce aj 
medzinárodné podujatia zasa členskú zák-
ladňu. Ich tradíciu treba živiť aj preto, že aj 
vďaka nim sa tvorí povedomie o športe.

Prebúdzanie sa zo spánku
Šéfka celého lyžovania však nemôže 

hovoriť len o zjazdovom. „V spolupráci so 
snoubordovou asociáciou sa nám podarilo 
zachytiť trend v  akrobatickom i  snoubor-

dovom slopestyle, ktoré sú veľmi atraktív-
ne pre mladú generáciu. Na  južnej strane 
Chopku sme vlani nainštalovali prekážky 
na tieto disciplíny, ale radi by sme ich pre-
miestili na svah Interski na Štrbskom Ple-
se,“ hovorí Gantnerová.

„Znovu ožívajú skoky na lyžiach v Ban-
skej Bystrici,“ pripomína. „Žiacke mos-
tíky máme len tam, záujem súkromných 
investorov však hádam po  dlhých rokoch 
preberie k  životu aj Králiky. Ožíva aj be-
žecké lyžovanie na Štrbskom Plese. Minulú 
zimu sme v organizovaní súťaží zaskakovali 
za Čechov aj Poliakov. Podieľanie sa na or-
ganizácii Svetovej zimnej univerziády 2015 
spolu so španielskou Granadou nám môže 
pomôcť zlepšiť infraštruktúru. Na  Štrb-

skom Plese sa majú konať behy, skoky aj 
severská kombinácia. Chystá sa zlepšenie 
zasnežovania bežeckých tratí a  vybudo-
vanie chladenia stredného mostíka. Obe 
športoviská sú vo vlastníctve obce Štrba. 
Aj Osrblie si v niečom pomôže usporiada-
ním univerziádnych biatlonových súťaží. 
Na sánkovanie a boby nemáme žiadnu drá-
hu. A šorttreku sa venujú málokde.“

Špecifiká zimných športov
Janka Gantnerová ako veľmi vážny prob-

lém vníma prechod zo žiackej do  junior-
skej kategórie. „V tomto období máme ob-
rovský odlev detí. Zimné športy sú výrazne 
drahšie ako letné a  keďže v  juniorskom 
veku sa finančná nákladnosť prípravy, sú-
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málO náS,  
málO náS
Podľa športového riaditeľa 
SOV Romana Bučeka sa 
v prvom desaťročí tisícro-
čia s dvojkou na začiatku 
počet aktívnych športovcov 
v individuálnych zimných 
odvetviach znížil o 33 
percent (počet letných 
naopak narástol o 7 per-
cent), pričom lyžovanie 
zaznamenalo 48-percent-
ný a krasokorčuľovanie 
46-percentný úbytok. Súhrn 
aktuálne vykazovaných poč-
tov v zimných olympijských 
odvetviach je pod hranicou 
dvanásťtisíc. Pred ZOH 2014 
zväzy uvádzali tieto údaje: 
biatlon 291, lyžovanie 1397, 
hokej 9320, krasokorčuľova-
nie 619, rýchlokorčuľovanie 
134, sánkovanie 94 a boby 
10. Curling, ktorý v Soči 
nemal zastúpenie, v Kronike 
športu 2010 vykazoval 234 
športovcov. Celkove – bieda.

lyžovanie –  
aTleTIKa 49:47
V programe ZOH 2014 bolo 
až 49 lyžiarskych disciplín 
(rovná polovica z celko-
vých 98)! V lyžovaní sa už 
rozdeľuje viac medailových 
kolekcií ako na letných 
hrách v kráľovnej športov 
– atletike (47). „Vo svete 
je váha lyžovania veľká, 
u nás malá,“ tvrdí Gant-
nerová a má pocit, že jej 
argumenty a požiadavky 
kolegovia v rade ministra 
školstva pre šport (za mi-
nistra Mikolaja jej šéfovala, 
za Čaploviča je jej členka) 
akosi nechcú počúvať. „Štát 
význam lyžovania nevníma 
a nášmu športu negarantuje 
žiadne športovisko. Všade 
sme odkázaní na dohodu so 
súkromným prevádzkovate-
ľom. Okrem toho, ako šéfku 
slovenského lyžovania ma 
veľmi mrzí, že sa zabúda 
na to, že lyžovanie, atletika, 

plávanie a gymnastika 
predstavujú základné športy, 
dôležité pre všetky ostatné 
športy a najmä pre zdravý 
vývoj mladej generácie. 
U nás sa to počnúc školami 
prestalo akceptovať.“

česi zacHovali 
SySTém
Ľadový hokej, biatlon, rých-
lokorčuľovanie, zjazdové, 
bežecké aj akrobatické 
lyžovanie, skoky na lyžiach, 
snoubording, krasokorčuľo-
vanie, severská kombinácia 
– to je spolu 10 z 15 zim-
ných olympijských odvetví, 
v ktorých sa v uplynulom 
desaťročí mohli viacerý-
mi svetovými úspechmi 
pochváliť Česi. Čo robia 
naši susedia, s ktorými sme 
desaťročia mali spoločný 
systém prípravy talentova-
ných športovcov, lepšie než 
my? Ako to, že sú veľmoc 
v zimných športoch a my 

máme len pár jednotlivcov?
„V Česku si zachovali sys-
tém. Zostala im silná telový-
chovná organizácia aj telo-
výchovná škola, majetky, 
príjmy z lotérií a hazardných 
hier, lepšie fungujúce stre-
diská vrcholového športu 
aj centrá prípravy vrátane 
mládežníckych, systém 
telovýchovného lekárstva 
aj športové vydavateľstvo. 
Je tam lepší marketingový 
potenciál, vyššie príjmy 
obyvateľstva, väčší trh 
a zimné športy sú tam oveľa 
viac v televízii ako u nás. 
Vybudovali nové špičkové 
aj mnohé ďalšie kvalitné 
športoviská a organizujú 
oveľa viac významných 
podujatí. To všetko vytvára 
synergický efekt,“ myslí si 
Janka Gantnerová. Keďže 
o lyžovaní vie najviac, dodá-
va, že Český zväz lyžiarov 
je akcionár vo viacerých 
lyžiarskych strediskách, 
z čoho mu plynú príjmy.

Adam Žampa, najmilšie sočské 
prekvapenie – v superkombinácii 

piaty a v slalome šiesty.
 FOTO JAKUB SÚKUP



ťaží, vybavenia, aj časová náročnosť veľmi 
zvyšuje, mnohé deti so športovaním kon-
čia,“ hovorí. Podľa nej by mohol pomôcť 
aj štát – napríklad tým, že by umožil vyu-
žívať individuálne študijné plány aj talen-
tovaným športovcom mimo športových 
škôl. Ďalší problém nastáva pri prechode 
z  juniorskej do seniorskej kategórie. Počet 
zimných športovcov v strediskách vrcholo-
vého športu predstavuje len malý zlomok 
z  počtu letných. Bez určitého sociálneho 
zabezpečenia v stredisku vydrží pri športe 
máloktorý.

Ďalší problém nastáva v  prechode 
z  juniorskej do seniorskej kategórie. Špor-
tový riaditeľ SOV Roman Buček v Olympij-
skej revue pred štyrmi rokmi napísal, že je 
potrebné zmeniť kritériá podpory zimných 

športov tak, aby boli primerané, zohľadnili 
špecifiká jednotlivých disciplín a umožňo-
vali zaradiť do systému aj športovcov s re-
latívne nižšou výkonnosťou (v  porovnaní 
s  letnými športmi). Žiaľ, prakticky nič sa 
nezmenilo. Iba to, že ministerstvo začalo 
brať do  úvahy aj celkové poradie vo Sve-
tovom pohári. Pre lyžovanie sa tým aspoň 
čiastočne môže kompenzovať absencia eu-
rópskych šampionátov v spojení s faktom, 
že MS sa konajú len raz za dva roky.

O  čo ide pri vnímaní špecifík zimných 
športov? Šírka konkurencie v  niektorých 
kľúčových zimných odvetviach (zjazdo-
vé aj bežecké lyžovanie, biatlon) je reál-
ne podstatne väčšia než vo veľkej väčšine 
letných individuálnych športov. Preto je 
dosť nepresné aj nespravodlivé pri výbere 

do  systému podpory športovcov len čisto 
matematicky hľadieť na umiestenia na sve-
tových súťažiach, bez zohľadnenia šírky 
konkurencie. 

Na ilustráciu Gantnerová uvádza príklad 
päťnásobného olympionika v  bežeckom 
lyžovaní Martina Bajčičáka. V Soči sa v 36 

rokoch predstavil v dobrom svetle a v záve-
rečnom maratóne na 50 km skončil po skve-
lom výkone štrnásty, ani nie 40 sekúnd 
za  víťazom. „Nebol však v  prvej osmičke, 
takže medzi vybraných športovcov sa nedo-
stal. Názor zväzu ministerských úradníkov 
nezaujímal. Ešteže ho ponechali v stredisku 
ministerstva vnútra, kde jeho sočský výsle-
dok považujú za úspech,“ dodáva.

V  domácom „hryzovisku“, kde sa kaž-
dý zväz bije o štátne dotácie, zimné športy 
(s  výnimkou ľadového hokeja, ktorý má 
výsadné postavenie) dlhodobo očividne 
ťahajú za kratší koniec.

Vedúca sočskej výpravy upozorňuje, že 
proti zimným športom hrá aj matematika. 
Keď zimný športovec dosiahne výrazný 
výsledok trebárs vo februári – ako teraz 
na  olympiáde Adam Žampa, do  systému 
podpory sa dostane až ďalší rok, keď už 
má za  sebou prípravu na  novú sezónu. 
Z  čoho ju má financovať, nikoho nezau-
jíma. Vzhľadom na  režim financovania 
v kalendárnych rokoch je u  letného špor-
tovca čakanie na systémovú podporu o pol 
roka kratšie.

ĽUBOMÍR SOUČEK
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 keď zimný šPortovec 
dosiaHne výrazný výsledok 
trebárs vo februári,  
dO SySTému pOdpOry  
sa dostane až ďalší rok  

Petra Vlhová dva roky po slalomárskom triumfe na premiérových 
olympijských hrách mládeže v Innsbrucku debutovala ako 18-ročná  
na „veľkej“ olympiáde – v slalome skončila devätnásta.  FOTO JAKUB SÚKUP

Vedúca výpravy Janka Gantnerová s bronzovým 
biatlonistom ZOH 2010 Pavlom Hurajtom,  

ktorý po Soči ukončil kariéru.
FOTO JAKUB SÚKUP

Bežec Martin Bajčičák štartoval ako 
21-ročný už v Nagane 1998. „Žiaľ, 
za mnou je takmer dvojgeneračná 
diera,“ pokrčil plecami na piatej 
olympiáde.  FOTO Ján SÚKUP  
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Svet 
nám v zime uteká. 

Prečo?
V ankete na tému 
problémov zimných športov 
a ciest zlepšenia stavu 
v nich smerom k ZOH 2018 
v Pjongčangu sme oslovili 
viacero ľudí z praxe. Ich 
monológy nevystihujú 
realitu v celom komplexe, 
ale vypovedajú veľa.

ĽADOVÝ HOKEJ

ERNEST BOKROŠ, hlavný tréner tímu 
SR 20: Hokejový svet nám ušiel, pretože 
máme malú základňu. Do  tímu SR 20 
vyberáme len z polstovky chlapcov, ktorí 
spĺňajú kritériá. V Česku si môžu vybrať 

z tristo, v Kanade, 
USA či v  Rusku 
viac než z  tisícky! 
My z  minima ťa-
žíme maximum. 
Je to zázrak. Pro-
jekt SR 20 sa zro-
dil z  poznania, že 
naše mládežnícke 
tímy môžu kon-
kurovať len vtedy, 

keď spojíme všetky sily a  utvoríme cen-
trálnu prípravu pre 50 chlapcov. Určite 
pomáha rastu ich výkonnosti. V  minu-
losti na  tomto princípe práce fungovali 
Dukly, v ktorých talenty mali na rast za-
bezpečené všetko – bývanie, stravovanie, 
tréning, regeneráciu aj lekársku starost-
livosť. Konkurovať však tímom, z  kto-
rých mladíci pravidelne hrávajú kvalitnú 
mužskú súťaž, je čoraz ťažšie. Napríklad 
v  USA zostavujú družstvo do  20 rokov 
zo 6 tímov tejto vekovej kategórie. V cen-
trálnej príprave majú chlapcov už od  17 
rokov, môžu s nimi robiť tri roky. My len 
päť mesiacov. Navyše, keď majú nastúpiť 
pred mnohotisícovým publikom, nemajú 
na to byť ako mentálne pripravení. Mno-
hé slovenské kluby sa už dlhšie trápia 
s existenčnými problémami. Hokej u nás 
je šport číslo jeden, obľúbený aj politikmi. 
Preto treba nájsť možnosti, ako mu v ťaž-
kej ekonomickej situácii pomôcť. Extra-
ligové tímy by pre mládežnícke mužstvá 
mali byť vzorom. Ale ako, keď v nich hráči 

nedostávajú pravidelne výplaty?! Tréneri, 
ktorí odvádzajú dobrú robotu, sú na tom 
rovnako – a  sú živitelia rodín. Finanč-
né problémy klubov výrazne ovplyvňujú 
úroveň nášho hokeja. Na zlepšenie stavu 
treba v  prvom rade stabilizovať ich eko-
nomickú situáciu.

ZJAZDOVÉ LYŽOVANIE
TOMÁŠ ŽAMPA, tréner a  otec olym-
pionikov Adama a  Andreasa: Zjazdové 
lyžovanie na tom v porovnaní s ostatný-
mi zimnými športmi momentálne nie je 
najhoršie, ale len vďaka obetavosti nie-
koľkých rodičov, ktorí sa celkom prispô-
sobili kariére svojich detí. V prípade indi-
viduálnych športovcov by mal byť rozvoj 
talentu asi do  14 rokov záležitosťou ro-
diny. Potom by však za nádeje mali vziať 
zodpovednosť centrá talentovanej mláde-
že či centrá olympijskej prípravy – ktoré 
sa zrušili. Zastúpiť ich má Slovenská ly-

žiarska asociácia, 
ale tá v  podpore 
talentov nedife-
rencuje. Finančne 
podporuje veľký 
počet pretekárov, 
ktorí dostávajú 
približne rov-
nako. Reálne je 
podporovať šty-

roch seniorov a štyroch juniorov, ostatní 
nech na nich zozadu tlačia. Buď sa medzi 
elitou udržia, alebo z  nej vypadnú. Aký 
zmysel má naliať tisíc eur do klubu, kde 
sa pripravuje tridsať pretekárov? Tých tri-
dsať eur na osobu miniete za deň... Keby 
vybrali jeden talent, tých tisíc eur určite 
pomôže viac. Niekedy mám dojem, že vo 
vedení úseku alpských disciplín SLA sú 
aj amatéri, ktorí nemajú o  vrcholovom 
športe žiadnu predstavu. Ešteže so sociál-
nym zabezpečením nám pomohla Dukla. 
Slovenský šport trpí na finančnú podvý-
živu. Chýbajú mu peniaze z lotérií, ktoré 

si pred rokmi privlastnil štát. Ten pritom 
dáva do športu ešte menej ako v minulos-
ti a náklady neustále rastú. Zimné športy 
sú navyše finančne náročnejšie než let-
né. Doma sa na snehu pripravovať nedá, 
forma sa tu dá akurát vyladiť v krátkom 
období okolo Vianoc. Ak chcete patriť 
k  špičke, v  lete vám už nestačí ľadovec 
v Rakúsku, kde je teplo a veľká nadmor-
ská výška, ale musíte ísť trénovať na južnú 
pologuľu, čo je finančne aj časovo veľmi 
náročné. Uvidíme, čo prinesie pripra-
vovaný zákon o  športe, lebo momentál-
ne športovec na  Slovensku neznamená 
prakticky nič. Nemá sociálne zázemie 
a ľudia sa o neho začnú zaujímať, až keď 
dosiahne výsledok. Kladiem si otázku, či 
štát vôbec má záujem o  športovú repre-
zentáciu. 

BIATLON
JURAJ SANITRA, dlhoročný tréner 
žien, od júna vedie mužský tím SR: Sú-
časný stav biatlonu v  očiach verejnosti 
výrazne prikrášľujú olympijské medaily 
Kuzminovej a  Hurajta. Za  nimi však už 
nenasleduje taká kvalita. Najlepšie to 
vidno na  ústupe z  medailových pozícií 
v  juniorských 
a  dorasteneckých 
vrcholných súťa-
žiach. Naši mladí 
nestačia na  me-
dzinárodnú kon-
kurenciu predo-
všetkým bežecky. 
So svetom stráca-
me kontakt práve 
v  tom, v  čom sme niekedy boli dobrí. 
Naše najlepšie ženy patrili bežecky medzi 
svetovú špičku. Chýba nám aj moderna 
v  kondičnej príprave. Nemáme kvalitnú 
dráhu na kolieskové lyže. Tá v Osrblí už 
nevyhovuje medzinárodným predpisom. 
Takisto chýba naozaj komplexne zariade-
né stredisko na  výchovu talentov. Areál 

Zimné športy sú drahšie,  
ale štátne dotácie to nezohľadňujú
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v  Osrblí treba dokončiť, modernizovať 
a  prispôsobiť vysokému medzinárodné-
mu štandardu. Len tak dokážeme udr-
žať krok so svetom. Musíme sa zlepšiť aj 
v  metodike, intenzite a  dôslednosti tré-
ningu. Príprava na vrcholné súťaže je vo 
vyspelých krajinách oveľa dynamickejšia, 
náročnejšia a komplexnejšia, než ju doká-
žeme zabezpečiť my. Hry v Soči ukázali, 
že rozdiely medzi najlepšími spočíva-
jú naozaj iba v  detailoch. Samozrejme, 
všetko sa odvíja od stavu financií. Ak má 
biatlon naďalej patriť medzi najúspešnej-
šie zimné športy, musíme v ňom predo-
všetkým včas a  správne zachytiť svetové 
trendy. Evidentne sa zmenil spôsob biat-
lonovej streľby. Najlepší pretekári strie-
ľajú expresne rýchlo a  presne. Musíme 
sa tomuto trendu prispôsobiť. Ak sa to 
podarí, slovenská miešaná štafeta môže 
v  Pjongčangu skončiť aj na  lepšom ako 
piatom mieste v Soči.

BEŽECKÉ LYŽOVANIE
MICHAL MALÁK, športový riaditeľ 
bežeckého úseku SLA: Chýba diferen-
covanie financovania letných a zimných 
športov. Zimné sú celkove drahšie. SLA 

zastrešuje sedem 
odvetví, ale jej 
rozpočet je po-
rovnateľný s  roz-
počtom zväzov, 
ktoré zabezpečujú 
len jedno. Finanč-
ne podvyživené 
zimné disciplíny 
u  nás logicky vy-
mierajú. Začalo 

sa to severskou kombináciou, pokračo-
valo skokmi a ohrozené je aj bežecké ly-
žovanie. Tretí rok sa snažíme investovať 
energiu, čas a  peniaze do  mládeže. Ak 
chceme obnoviť kluby, musíme zaplatiť 
mládežníckych trénerov. Problém sa však 
začína už na základných školách. Pri sú-
časnom počte hodín telesnej výchovy de-
ťom chýba všeobecná príprava. Navyše, 
kedysi mala takmer každá škola dostatok 
lyžiarskeho výstroja a  lyžovanie patrilo 
k  základnému výcviku. Sklady sa však 
neobnovovali a  výstroj doslúžil. Každý 
šport, ktorý má na  Slovensku výsledky, 
sa odráža od zázemia. My však momen-
tálne nemáme kde „zložiť hlavu”. Pýšime 
sa kilometrami zasnežených zjazdoviek, 
ale trate pre bežcov chýbajú. Tri zasneže-
né kilometre sú len v biatlonovom cen-
tre v  Osrblí. Pritom máme na  bežecké 
lyžovanie výborné prírodné podmienky. 
Ideálne by bolo vybudovať 2,5 km okruh 
na  Skalnatom plese, nemuseli by sme 
cestovať na ľadovec Dachstein. Chýba aj 
koliesková dráha. Za  socializmu sa ich 
vybudovalo niekoľko. Momentálne je je-
diná pri Kremnici, nemá však dostatočný 

profil ani dĺžku. Naša špička musí platiť 
za prípravu vonku.

KRASOKORČUĽOVANIE
AGNESA BÚŘILOVÁ, bývalá úspešná 
trénerka: Vytrácajú sa nám pretekári. 
Máme síce relatívne dosť žiakov, lenže 
vekom sa množina talentov zužuje. Sama 
neviem, či je to náročnosťou tohto športu, 
alebo zmeneným štýlom života. Prenájom 

ľadových plôch 
na  štadiónoch je 
veľmi drahý a pre-
tekári si ho nemô-
žu dovoliť v  po-
trebnom rozsahu. 
Krasokorčul iar 
potrebuje byť mi-
nimálne tri hodi-
ny denne na  ľade. 

Naši korčuľujú jednu, maximálne dve. 
Nové hodnotenie krátkych programov 
a voľných jázd zvýšilo nároky na prípra-
vu. Každý prvok má koeficient náročnosti 
a naši nemajú dostatok času na ich doko-
nalé natrénovanie. Veľký problém je roz-
trieštenosť hnutia. Na zväzovej úrovni sa 
neraz nerieši šport, ale rôzne „žabomyšie 
vojny“. Výkonný výbor nemôže systema-
ticky pracovať, pretože neustále čelí ne-
dôvere a pokusom o odvolanie. Ukážkou, 
že to nefunguje dobre, boli udalosti okolo 
nominácie Rajičovej, resp. Simančíkovej 
na ZOH. Chápem emócie, ale situácia sa 
mala posudzovať objektívne a racionálne. 
Ako zlepšiť stav? Zjednotiť zázemie tak, 
aby sa dalo systematicky pracovať bez 
ohľadu na klubové záujmy. Súčasne uro-
biť všetko pre to, aby sme udržali mladých  
pretekárov, čo predpokladá zlepšiť im 
podmienky.

    
SÁNKOVANIE

RASTISLAV DRAJNA, tréner reprezen-
tácie: Situácia v menšinových športoch je 
obrazom ich finančných možností. Najmä 
v  zimných, ktoré sú drahšie, ale kritériá 
štátnych dotácií či zaraďovania do vrcho-
lových stredísk 
to nezohľadňujú. 
Keby tí, čo ich 
určujú, poznali 
zázemie, vyzerali 
by inak. V  olym-
pijskej zime malo 
naše sánkovanie 
tri kvalitné dvo-
jice, pár mesia-
cov po  nej už len 
jednu (Zemaníka s  Petrulákom, v  Soči 
dvanástych), a  aj tá má existenčné prob-
lémy. Jedenásta dvojica z Vancouvru 2010 
(Harniš – Regec) po vyradení zo strediska 
skončila kariéru a  rieši svoju budúcnosť. 
Podobne Stuchlák, Solčanského partner 
zo šestnástej dvojice ZOH 2014 – bez 

perspektívy dostať sa do strediska odišiel 
za  prácou do  Londýna. Ak neskončíte 
na  jednocifernej pozícii, kompetentných 
nezaujímate. Takýmto štýlom si však ne-
udržíme ani posty v  druhej svetovej de-
siatke! Doma máme len štartovací trenažér 
a chýbajú peniaze najmä na viac tréningov 
špičky, ale aj detí na  dráhach v  cudzine. 
V helcmanovskom klube aj v škole (Draj-
na je riaditeľ – pozn. autora), kde sme udr-
žali športové stredisko, robíme všetko pre 
to, aby rodičia na deti nemuseli doplácať 
– ani si to nemôžu dovoliť. Výstrojovo sme 
už stabilizovaní, zišlo by sa však ešte pár 
juniorských saní, ktorých cena stále rastie. 
Kysuce, kde je liaheň v  Čadci, sú ekono-
micky na  tom skoro ako naša Hnilecká 
dolina. Na druhej strane oni ani my nemá-
me takú konkurenciu iných športov. Takže 
keď talentom už na ZŠ ponúkneme šancu 
vycestovať do zahraničia, kde majú mož-
nosť sa otestovať aj v  cudzích jazykoch, 
vážia si to deti aj ich rodičia.

ŠORTTREK
IGOR BODÓ, podpredseda SRZ, bývalý 
tréner olympioničky Bodóvej: Šorttrek 
nikdy nebude masový. Je to šport s  dra-
hým výstrojom, v  ktorom sa veľa cestu-
je po  svete. Doma sú v  sezóne len dvoje 
preteky v Spišskej Novej Vsi, ďalších viac 
než dvadsať absolvujú aj deti v  zahrani-
čí. Na  zimných štadiónoch sa musíme 
zmestiť k  hoke-
jistom, čo sa nám 
v  Spišskej darí. 
Ešte v  Prešove 
sa venujú najmä 
mladým a  deťom. 
Chýbajú nám tré-
neri pre detské 
i staršie kategórie. 
Trénerská špecia-
lizácia pre rých-
lokorčuľovanie sa na  Slovensku, ale ani 
v Česku, kde majú Sáblíkovú, nedá získať. 
Možno by pomohli školenia pre malé 
športy. Reprezentáciu momentálne tré-
nuje Bulhar Kiril Pandov, ktorý sa márne 
snažil prebojovať do  Soči ako pretekár. 
Peniaze sú vážny problém. Na  zabezpe-
čenie pretekov a  domáceho tréningu ich 
ešte relatívne máme, ale je veľmi ťažké 
udržať pretekárov, keď prechádzajú medzi 
seniorov a  musia riešiť svoju budúcnosť. 
Rodičia to ťažko utiahnu.  Dcéra nedávno 
so súťažným šorttrekom skončila, pretože 
v stredisku jej dávali plat na úrovni mini-
málnej mzdy. Keby reprezentanti dostáva-
li aspoň 700 - 800 eur mesačne, mali by 
motiváciu zostať pri športe. Ďalší problém 
je, že si nemôžeme dovoliť výjazdy s pod-
porným tímom. Stačil by fyzioterapeut, ak 
už nie lekár, ale ani na to nemáme.

(šž, bv, špn, mo, dš)
FOTO JÁN SÚKUP (5), JAKUB SÚKUP (1), 

ĽUBOMÍR SOUČEK (1)



Februárové XXII. zimné olympij-
ské hry sa pre slovenské olym-
pijské hnutie skončili až v apríli. 

Najprv 11. apríla krstom knižnej pa-
mätnice Soči 2014 a  Večerom olym-
pionikov v Radošinskom naivnom di-
vadle, potom 25. apríla na 47. valnom 
zhromaždení SOV, kde vedúca našej 
výpravy Janka Gantnerová predložila 
oficiálnu hodnotiacu správu.

Samozrejme, správa akcentovala 
predovšetkým výkony biatlonistky 
Anastasie Kuzminovej a zjazdára Ada-
ma Žampu. Dvaja sočskí hrdinovia 
boli logicky aj protagonistami knižné-
ho krstu i galavečera.

Tradícia slovenských knižných 
olympijských pamätníc pokračuje. Tá 
sočská je už jedenásta v  nepretržitom 
rade, takže zmapované máme všetky 
hry s  účasťou výpravy samostatného 
Slovenska od Lillehammeru 1994. 

Kniha Soči 2014 sa premiérovo zro-
dila v spolupráci SOV s vydavateľstva-
mi Perex a Fortuna Libri. Zaznamenáva 
pre históriu nielen pamätné a najemo-
tívnejšie chvíle zimných hier, ale aj celé 
účinkovanie slovenskej výpravy. 

„Knihe želám, aby každý, kto ju bude 
držať v rukách, mal radosť a príjemne 
si zaspomínal na  sočskú olympiádu. 
Verím, že čitatelia z  nej budú čerpať 
pozitívnu energiu,“ povedala Anastasia 

Kuzminová, ktorá výpravnú publikáciu 
na 152 stranách pokrstila vedno s Ada-
mom Žampom posypaním snehom 
a  ľadom (na snímke Michala Svítoka / 
TASR).

Plnofarebná knižná publikácia Soči 
2014 vyšla na  152 stranách formátu 
A4. Zostavil ju Milan Vranka, jej zod-
povedný redaktor bol Ľubomír Souček. 
Knihu graficky upravil Peter Buček/
Artwell Creative. 

Texty napísal autorský kolektív v zlo-
žení Ľubomír Souček, Pavol Komár, 
Boris Vanya, Marián Šimo, Stanislav 
Ščepán, Rastislav Hríbik, Vojtech Jur-
kovič, Peter Fukatsch, Peter Pašuth, 
Milan Vranka, Peter Račko a  Štefan 
Žilka. Prispela aj členka MOV Danka 
Barteková. Predslov napísal prezident 
SOV František Chmelár. Autormi foto-
grafií sú Ján a Jakub Súkupovci, Ľubo-
mír Souček, Ivana Motolíková a TASR, 
resp. TASR/AP. 

Kniha vyšla s  finančnou podporou 
Olympijskej solidarity Medzinárodné-
ho olympijského výboru a Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu SR.
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najlePšie výsledky  
slovákov v soči
BIATLON: 1. Anastasia Kuzminová  
(7,5 km), 5. miešaná štafeta (Jana Gereková, 
Anastasia Kuzminová, Pavol Hurajt, Matej 
Kazár), 6. Kuzminová (stíhacie preteky  
na 10 km), 15. Matej Kazár – 15 km s hromad-
ným štartom, 19. Kazár (20 km),  
23. Kazár (stíhacie preteky na 12,5 km),  
26. Kuzminová (12,5 km s hromadným 
štartom), 27. Kuzminová (15 km), 28. Pavol 
Hurajt (20 km) – okrem pretekov s hromad-
ným štartom všetko umiestenia v prvej tretine 
štartového poľa.
ZJAZDOVÉ LYŽOVANIE:  
5. Adam Žampa (superkombinácia),  
6. Adam Žampa (slalom), 19. Petra Vlhová 
(slalom), 22. Adam Žampa (obrovský slalom), 
24. Vlhová (obrovský slalom), 32. Andreas 
Žampa (obrovský slalom) - všetko umiestenia 
v prvej tretine štartového poľa.
BEH NA LYŽIACH: 14. Martin Bajčičák 
(50 km voľne), 23. Bajčičák (15 km klasicky) - 
umiestenia v prvej tretine štartového poľa.
SÁNKOVANIE: 10. miešaná štafeta (Jozef 
Ninis, Marián Zemaník, Jozef Petrulák, Viera 
Gbúrová), 12. Zemaník, Petrulák (dvojice),  
16. Marek Solčanský, Karol Stuchlák (dvoji-
ce), 20. Ninis (jednotlivci).
AKROBATICKÉ LYŽOVANIE:  
18. Natália Šlepecká (slopestyle)
KRASOKORČUĽOVANIE:  
24. Nicole Rajičová (ženy)
ŠORTTREK: 29. Tatiana Bodóová (1500 m)
BOBY: 25. štvorboby (25. Milan Jagnešák, 
Petr Nárovec, Lukáš Kožienka, Juraj Mokráš).
ĽADOVÝ HOKEJ: 11. Slovensko

odmeny: 130 230 eur
Na Večere olympionikov odovzdali pred-
stavitelia SOV, Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu SR a marketingových part-
nerov spolu za päť umiestení v prvej šestke 
pre najúspešnejších športovcov a členov ich 
realizačných tímov symbolické šeky celkove 
na 130 230 eur brutto. Jednu polovicu tejto 
sumy vyplatil SOV, druhú ministerstvo.
Najvyššie odmeny získala pochopiteľne 
Kuzminová: za olympijské víťazstvo v pre-
tekoch na 7,5 km 45 000 eur a za šieste 
miesto v stíhacích pretekoch na 10 km 8 000 
eur. Členovia jej realizačného tímu si za tieto 
výsledky rozdelili 14 850, resp. 2 640 
eur. Najúspešnejšia žena našej olympijskej 
histórie spolu s Janou Gerekovou, Pavlom 
Hurajtom a Matejom Kazárom (poslední dva-
ja na fotografii Jána Súkupa s prezidentom 
SOV Františkom Chmelárom) participovala 
aj na piatom mieste miešanej štafety, ktorá 
získala prémiu vo výške 32 500 eur (plus 
realizačný tím 3 300 eur). Adam Žampa si 
za piate miesto v superkombinácii vyslúžil 
10 000 a za šieste miesto v slalome 8 000 
eur (realizačný tím 3 300, resp. 2 640 eur).
 (sou)

Olympijskú 
pamätnicu 
č. 11 krstili 
snehom  
a ľadom

na facebooku súťažilo  
vyše 5-tisíc fanúšikov
Slovenský olympijský výbor zorganizoval vo februári na sociálnej sieti Face-
book prostredníctvom aplikácie SME JEDEN TÍM rovnomennú online súťaž. 
Spojil v nej fanúšikov športu, ktorí podporovali našich olympionikov na XXII. 
ZOH v Soči. Súťaž slúžila na podporu olympijského posolstva, šírenia olympiz-
mu a hrdosti na našich reprezentantov. Išlo najmä o snahu komunikovať ino-
vatívnym a zábavným spôsobom. Stačilo nahrať svoju fotografiu, ktorá vzapätí 
prišla na e-mail súťažiaceho označená symbolom „Fandím našim olympionikom 
– SOČI 2014“. Súťažiaci si ju zároveň mohol nahrať ako profilovú fotografiu 
na svojom Facebooku. Celkovo bolo v rámci aplikácie nahraných 544 fotografií, 
ktoré získali dovedna 5141 likes (páči sa mi to).  Každý účastník hral o vecné 
ceny, ktoré sa žrebovali týždenne. Prvú cenu, fanúšikovský dres Slovenského 
olympijského tímu Soči, získal Samuel Marunčiak z Lieskovca. Jeho fotografia 
získala až 375 hlasov. Počas sočských hier vzrástol počet fanúšikov Facebook 
stránky SOV o viac než 5 000 ľudí. Viac na www.olympic.sk.
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Namiesto pušky šikovne 
obracala v ruke pero. 
Na sponzorskej akcii 
na kanáli Divoká voda 
v Čunove trpezlivo rozdávala 
autogramy a s úsmevom 
pózovala na desiatkach 
spoločných fotografií. 
Po takmer trojhodinovej 
fuške si vzdychla: ,,Som 
unavená.“ Aj takto vyzerá 
leto dvojnásobnej olympijskej 
víťazky v biatlone Anastasie 
Kuzminovej. Ale aj inak.
Trúfli by ste si prejsť kanál s divokou 
vodou?

„To sotva, ale do  kajaku sa posadím. 
Samozrejme, na  pokojnej hladine. Je to 
súčasť prípravy.“

Boli ste už aj na nejakom splave?
„Už dlhšie sa chystáme splaviť Hron, ale 

zatiaľ nám to časovo nevychádza.“

Ako vyzerá vaša letná dovolenka?
„Ani pri mori nedokážem vylihovať. 

Rada si zabehám po pláži, jazdím na bi-
cykli, robím ďalšie aktivity. Manžel Da-
niel je celkom iný typ. Po  raňajkách si 
ľahne na pláž, občas si zapláva, číta kniž-
ku a spí. Takže stále ho naháňam, aby sa 
ku mne pridal a šiel niečo robiť. A jemu 
sa nechce...“

Kam pôjdete tohto roku?
„Túto jar som si príliš neoddýchla. Spo-

ločenské akcie či stretnutia so sponzormi 
bývajú niekedy zaujímavé, ale aj vyčer-
pávajúce. Preto sa veľmi teším na  zájazd 
do Grécka, ktorý sme dostali ako darček 
od ministra obrany za úspechy na zimnej 
olympiáde v Soči.“

Minulé roky ste zvykli jar tráviť 
na Kamčatke. Čo ste tam robili?

„Veľa sme lyžovali, denne štyridsať-päť-
desiat kilometrov. Keď bolo zlé počasie, 
tak sme pozerali filmy alebo sme oddy-
chovali v teplých prameňoch. Nenaháňali 
sme sa. Je to iné ako počas sezóny, keď 
lyžujeme pod tlakom. Na Kamčatke sme 
uvoľnení, lyžujeme v plavkách.“

V plavkách? Tam ľudia bežne lyžujú 
v plavkách?

„Čudné by bolo, keby lyžovali oblečení. 
Asi len málo ľudí si to vie predstaviť. Tam 
je cez deň trinásť-pätnásť stupňov a v noci 
aj mínus desať, takže sa v pohode drží aj 
metrová vrstva snehu.“

Anastasia Kuzminová:

zbieram veže. 
mám už štyri
Dvojnásobná olympijská šampiónka o obľúbených spôsoboch  
leta – v tomto sa po úspešnej zime a hektickej jari teší do Grécka

V máji si z rúk prezidenta 
Ivana Gašparoviča  

prevzala Rad Ľudovíta 
Štúra I. triedy.

Leto so synom  
Jelisejom – v člnku  
na Štrbskom plese.
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Banskobystrické námestie  
po návrate Kuzminovej zo Soči: 
mamine ruky nad hlavou, zlato 
na prsiach a synov hrdý pohľad 
vozvysok.
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Máte počas sezóny či na sústredeniach 
čas aj na spoznávanie krajín?

„Väčšinou si to tak naplánujeme, že 
keď ideme na  sústredenie, na  jeden-dva 
dni sa zastavíme a pozrieme si mesto. Nie 
je to veľa, ale aspoň získame predstavu 
o  ľuďoch, ktorí tam žijú a  o  ich kultú-

re. Navštívili sme takto novozélandský 
Auckland, Sydney, Singapur, kanadské 
Calgary. V Aucklande sme si pozreli zau-
jímavé etnografické múzeum.“

Najkrajšie mesto, ktoré ste videli?
„Oslo. Nikde inde nenájdete väčšiu 

symbiózu zimných športov s  veľkým 
mestom. Páči sa mi aj srdečný vzťah Nó-
rov k  zimným športom, do  ničoho ich 
nemusíte tlačiť, prídu sami. Poskytujú 
tiež najlepšie podmienky pre športovcov 
počas súťaží aj mimo nich. Podstatné veci 
– dobrý hotel, kvalitná strava. Sme vďač-
ní slovenskému veľvyslanectvu v  Nórsku 
za  skvelú prehliadku Osla po  pretekoch 
Svetového pohára. Mali sme na ňu len pár 
hodín, no veľa sme toho stihli.“

Z kontinentov vám do svetobežníckej 
kolekcie chýba asi už len Afrika...

„A ešte Južná Amerika. Po tom, čo sme 
absolvovali treking v  Nepále, chceli sme 
vyskúšať niečo podobné v  Peru. Každý 
deň bežíš alebo ideš rýchlou chôdzou 
s palicami vo vysokej nadmorskej výške. 
Bolo to však finančne náročné a  zatiaľ 
sme to odložili. Prvého júla cestujeme 
štvrtýkrát na Nový Zéland.“

Podnikáte aj nejaké krátkodobé vý-
lety?

„Cez veľkonočné prázdniny sme vyra-
zili na  štyri dni do  Berlína. Daniel zvy-
kol chodiť ako dieťa s  rodičmi do  NDR, 
tak nám chcel ukázať mesto. Jelisej bol 
nadšený z Berlínskej veže. Prezradím, že 
s Danielom »zbierame veže«. Pred dvoma 
rokmi som dostala na  narodeniny veče-
ru na  Aucklandskej veži, vlani sme boli 
na  večeri na  Sydney Tower a  nenechali 
sme si ujsť ani možnosť vyliezť na  vežu 
v Calgary. Štyri veže už máme a hľadáme 
ďalej.“

Aká ste šoférka? Jazdíte veľa autom aj 
v zahraničí? 

„Mám síce vodičský preukaz, ale zatiaľ 

naSTIn leTOpIS
1984
Ako prvorodené dieťa v športovej rodi-
ne Šipulinovcov sa narodila 28. augusta 
v západosibírskom meste Ťumeň. 
1999
Z bežeckého lyžovania prešla na biat-
lon – začala s ním u trénera Sergeja 
Šestova.
2002
Premiéra na juniorských MS: o.i. bola 
členkou striebornej ruskej štafety  
4 x 6 km.
2005
Posledný štart za Rusko na juniorských 
MS, v rokoch 2002 – 2005 na nich 
získala sedem medailí (2 – 4 – 1). 
2006
Osudové zoznámenie sa v lanovke 
v Dachsteine s Danielom Kuzminom, 
kamčatským rodákom s izraelským 
pasom žijúcim v Banskej Bystrici. 
2007 
V apríli sa vzali a v júni sa im narodil 
syn Jelisej.
2008
Koncom roka dostala slovenské ob-
čianstvo.
2009
V premiére za Slovensko na MS 
v Pjongčangu získala striebornú me-

dailu (12,5 km s hromadným štartom) 
a na ME do 26 rokov v Ufe dve zlaté 
(na 7,5 km a v stíhacích pretekoch 
na 10 km).
2010
Vo Vancouvri sa hneď v úvodný súťažný 
deň ZOH stala šampiónkou na 7,5 km 
a v stíhacích pretekoch na 10 km do-
behla na striebornej pozícii. Vyhlásili ju 
za slovenskú športovkyňu roka.
2011
Na MS v Chanty-Mansijsku získala 
bronzovú medailu na 7,5 km. 
2012
K dvom bronzom v letnom biatlo-
ne z MS (2009 a 2011) pridala dve 
striebra na ME v Osrblí (v šprinte 
a v stíhacích pretekoch).
2013
Na MS v Novom Měste na Moravě jej 
k bronzu na 15 km chýbalo len 13 
sekúnd.
2014
Ako prvá biatlonistka v histórii obhájila 
olympijské zlato: v Soči zopakovala 
vancouverský triumf v rýchlostných 
pretekoch. V stíhačke skončila tentoraz 
šiesta. Rovnako aj v celkovej klasifiká-
cii Svetového pohára. V máji si z rúk 
prezidenta republiky prevzala vysoké 
slovenské štátne vyznamenanie – Rad 
Ľudovíta Štúra I. triedy.

 ani Pri mori nedokážem 
vyliHovať. rada si zabeHám 
Po Pláži, jazdím na bicykli, 

robím ďalšie aktivity. 
manžel daniel je celkom 

iný tyP. 

S pôvabom zvládla aj rolu servírky.



šoférujem veľmi málo. Väčšinou drží volant 
manžel, lebo za ním je potrebná veľká kon-
centrácia a  my sa presúvame po  veľkých 
vzdialenostiach. Práve v aute využívam čas 
pre seba a dokážem tu vyriešiť veci, na kto-
ré nemám čas na pretekoch alebo doma.“

Ako vyzerá váš bežný letný deň, keď 
ste doma?

„Náš program vypĺňa najmä turistika. 
Máme radi Šachtičky či Králiky, radi gri-
lujeme. Vyrážame v trojici, lebo Jelisej už 

dokáže s nami držať krok – v zime na bež-
kách aj v lete na pešej túre. Aby mal mo-
tiváciu, vždy máme v batôžteku nabalené 
ovocie, zeleninu a zastavíme sa na piknik.“

Máte pochodené okolie Banskej 
Bystrice?

„Viac chodia po  okolí Danielovi rodi-
čia – a  tí nám potom odporúčajú, kam sa 
máme vybrať. Nedávno sme sa boli pozrieť 
v  kúpeľoch na  Sliači, videli sme kúpeľný 
dom Slovensko a bolo nám ľúto, v akom je 

stave. Keby sme tak mali možnosť zohnať 
nejakého investora... Banskobystrický kraj 
má družbu s Chanty-Mansijskom, rozmýš-
ľame prilákať kapitál z Chanty-Mansijské-
ho regiónu, aby sa zastavil úpadok. V okolí 
Sliača je veľa možností, ako tráviť voľný čas 
– turistika, cykloturistika, v zime bežky. Je 

škoda, že to tak vyzerá. Akoby sme sa vráti-
li do minulosti.“

To je stará bolesť Slovenska a Slová-
kov. Nedokážeme prírodné bohatstvo 
či historické pamiatky ukázať svetu, 
nevieme sa predať.

„Ale viete, to počúvam v  poslednom 
čase stále. My sme Slováci, my to nevie-
me, sme nešikovní. Znie to ako výhovor-
ka. Akoby tu chýbala ľuďom rozhodnosť 
alebo odhodlanie do  niečoho sa pustiť. 
Som z toho smutná.“

Veľa Slovákov trávi voľný čas v ná-
kupných centrách. Chodíte rada na ná-
kupy? V akom obchode sa najdlhšie 
zdržíte?

„Do  obchodu chodím nakupovať len 
základné potraviny. Nie som typ, ktorý 
trávi voľný čas v  nákupných centrách. 
Radšej vybehnem niekam von do prírody, 
kde sa cítim lepšie.“

Aký máte vzťah k adrenalínovým 
druhom zábavy?

„Na Vianoce som dostala ako darček let 
balónom. Leteli sme nad Nitrou, bolo to 
skvelé.“

Majstrovstvá sveta v letnom biatlone 
sa tento rok uskutočnia vo vašej rod-
nej Ťumeni. Bude mať podujatie pre 
vás špeciálny nádych?

„Určite. Rodičia majú tristo metrov 
od biatlonového štadióna penzión, kde aj 
prechodne bývajú. Každý Slovák je tam 
vítaný!“

V akom letnom športe by ste vynikali – 
okrem letného biatlonu?

„Myslím si, že by som sa venovala plá-
žovému volejbalu. Aj keď ho nehrávam 
často, je to šport, ktorý ma veľmi baví.“

BORIS VANYA
FOTO JÁN MIŠKOVIČ (2),  

TASR – PAVEL NEUBAUER,  
TASR – MARTIN BAUMANN,  

ARCHÍV N. KUZMINOVEJ   
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V nórskom Osle, podľa nej najkrajšom meste sveta – aj s manželom Danielom.

Najmohutnejší poolympijský aplauz na Slovensku zožala, keď v apríli v Bratisla-
ve vhadzovala čestné bully na úvod medzištátneho hokejového zápasu s Ruskom 
– medzi hokejky kapitánov Miroslava Šatana a Denisa Denisova.

 najkrajšie mesto? oslo. 
nikde inde nenájdete väčšiu 
symbiózu zimnýcH šPortov  
s veľkým mestom. Páči sa 
mi aj srdečný vzťaH nórov  
k nim. 



Región Malopoľska a  naša Jasná 
prišli o  veľkú šancu, ak už nie 
získať hry, určite aspoň postúpiť 
do užšieho výberu, čo sa dosiaľ 

žiadnej poľskej ani slovenskej kandidatú-
re nepodarilo.

Starostov obrat
Krakovský starosta, právnik a  historik 

Jacek Majchrowski začal o  referende ve-
rejne hovoriť až deň po  tom, čo príprav-
ný výbor kandidatúry 25. marca oficiálne 
predstavil koncept i  logo. Muž, ktorý ako 
nezávislý šéfuje radnici od roku 2002 a pre-
sadil podanie kandidatúry na  ZOH 2022, 
urobil obrat o 180 stupňov. Pôvodne tvrdil, 
že referendum nie je potrebné, zrazu však 
vytiahol tému konsenzu a – navrhol všeľu-
dové hlasovanie. 

Mestskí poslanci starostov návrh schvá-

lili a vypísať referendum vyzvali aj Zakopa-
né a ďalšie tri obce, na ktorých teritóriu sa 
rátalo s olympijskými súťažami. Ale nepo-
chodili. Mimochodom, keď sa Zakopané 
samo uchádzalo o ZOH 2006, kandidatúru 
v  referende podporilo až 83 percent jeho 
obyvateľov.

Krakovčania 25. mája spolu s  voľbami 
do  Európskeho parlamentu odpovedali 
na otázku, či súhlasia s kandidatúrou a or-
ganizovaním ZOH 2022 a až 67,92 percenta 
z hlasujúcich povedalo hrám – nie. Keďže 
účasť prekročila 30 percent požadovaných 
na  platnosť referenda (35,92), v  piatok  
30. mája na stretnutí v Krakove kandidatú-
ru definitívne „odpískali“ aj predstavitelia 
národných olympijských výborov Poľska 
a Slovenska.

Krakovčania však nehlasovali len o zim-
nej olympiáde. Odpovedali aj na  ďalšie 

tri otázky – či sú za  vybudovanie met-
ra (za  55,11% ), či chcú monitorovací 
systém na  zvýšenie bezpečnosti v  mes-
te (za  69,73%) a  či sa má vybudovať viac 
cyklotrás (za  85,18% ). Jedine v  odpovedi 
na  otázku týkajúcu sa ZOH 2022 zaznelo 
jednoznačné – nie!

Arogancia a korupcia
Prečo v hlasovaní kandidatúra neuspela? 
„Referendum sa organizuje pred poda-

ním prihlášky. Prehru zástancov olympij-
ského projektu zapríčinila arogancia šéfa 
krakovskej radnice. Nech pán Majchrowski 
nerozpráva nezmysly, že prehrala olympij-
ská idea. Prehral v prvom rade on!“ – na-
písal v  internetovej diskusii nemenovaný 
obyvateľ Krakova.

Keď Poliaci na  jeseň 2012 oživili myš-
lienku kandidatúry na zimné hry, mala po-

reFerendum 
– nočná mora olympiád

Po Švajčiaroch a Nemcoch stopli olympijské ambície 
mesta v ľudovom hlasovaní aj obyvatelia Krakova

Sen o zimných olympijských hrách 2022 s centrom v Krakove a so zjazdárskymi súťažami 
v Jasnej sa rozplynul podobne rýchlo ako poľská strana na jeseň 2012 expresne oživila víziu 
tragicky zosnulého exprezidenta Poľského olympijského výboru Piotra Nurowského o spoločnej 
kandidatúre so Slovenskom. Viac než dve tretiny Krakovčanov, ktorí hlasovali v referende, sa 
vyslovili proti olympiáde.



merne veľkú podporu nielen v Krakove, ale 
v celom Poľsku. Majchrowski dokonca ešte 
aj v deň, keď začal verejne hovoriť o  refe-
rende, tvrdil, že prieskumy verejnej mienky 
naznačujú jej podporu.

Prečo s referendom v protiklade so zdra-
vým rozumom vyrukoval až 11 dní po po-
daní oficiálnej prihlášky už aj s technickými 
analýzami projektu, o tom sa len špekuluje. 
V  zákulisí sa hovorí, že túži ostať na  čele 
krakovskej radnice aj vo štvrtom volebnom 
období, preto pred tohtoročnými jesenný-
mi komunálnymi voľbami využil situáciu 
na zvýšenie svojej šance na znovuzvolenie.

Inak asi ani nemohol, lebo po škandále 
manžela bývalej šéfky kandidatúry a  pos-
lankyne parlamentu Jagny Marczułajtiso-
vej-Walczakovej, ktorý ponúkal novinárom 
peniaze, aby o krakovskom projekte refero-
vali pozitívne, podpora kandidatúry začala 
rapídne klesať.

„Výsledok referenda je dôsledok premr-
hanej dôvery zo strany predošlého príprav-
ného výboru kandidatúry,“ citoval starostu 
Krakova portál insidethegames.biz „Na ra-
dikálnu zmenu nám ostalo málo času. Je mi 
ľúto, že nepokračujeme, ale bez podpory 
verejnosti v projekte, ktorý bol veľmi dôle-
žitý pre rozvoj celého regiónu, nemôžeme 
ísť ďalej.“

Majchrowski sa pustil aj do občianskych 
aktivistov z iniciatívy „Krakov proti hrám“, 
ktorí dosť vehementne vystupovali proti 
olympiáde.

„Na  jednej strane sú pozitívne názory 
expertov na hry, na druhej je skupina mla-
dých ľudí, ktorí v živote ešte nič poriadne 
neurobili, ale sú proti. Práve oni udávali tón 
verejnej diskusii a vplývali na miestne mé-
diá, ktoré potom robili hon na čarodejnice 
a tvrdili, že ideme plytvať peniazmi mesta,“ 
posťažoval sa Majchrowski v rozhovore pre 
rozhlasovú stanicu Radio TOK FM.

Referendové katastrofy
Referendum nepochovalo iba krakovskú 

kandidatúru. O olympiádu 2022 sa pre od-
por obyvateľov nebudú uchádzať ani veľkí 
favoriti Mníchov a  švajčiarske mestá St. 
Moritz s Davosom. Obe kandidatúry mali 
o  to väčšiu šancu, že najbližšie troje hry 

budú mimo Európy (Rio de Janeiro 2016, 
Pjongčang 2018, Tokio 2020).

St. Moritz s Davosom vypadli z hry ešte 
vlani na začiatku marca. Plebiscit sa skončil 
tesným výsledkom, proti minutiu milióna 
švajčiarskych frankov na kandidatúru bolo 
52,66 percenta obyvateľov celého kantónu 
Graubünden. Samotné mestá však olym-
pijský projekt podporili, áno mu povedalo 
56,2 percenta Davosanov a 61 percent oby-
vateľov St. Moritzu. 

Hoci Švajčiarsko je ekonomicky silná 
krajina s  vynikajúcou infraštruktúrou pre 
zimné športy, obyvatelia po  tretej olym-
piáde v krajine (predtým 1928 a 1948 v St. 

Moritzi) netúžia. Referendum stoplo už 
kandidatúru Bernu na ZOH 2010.

Desiateho novembra 2013 sa skončil aj 
mníchovský sen. Vo všetkých štyroch lo-
kalitách v Bavorsku, kde sa mali hry usku-
točniť, zaznelo nie. V Mníchove bolo proti 
51,2, v  Garmisch-Partenkirchene 51,6, 
v oblasti Berchtesgadenu 54 a v Traunstei-
ne až 59,7 percenta obyvateľov.

Ďalší vážny kandidát Štokholm vzdal 
kandidatúru v  polovici januára z  ekono-
mických dôvodov, takže zo silného európ-
skeho kvarteta ostalo v hre len Oslo. Lenže 

ani Nórom, hoci vlani v  septembri sa 55 
percent obyvateľov metropoly vyslovilo 
za usporiadanie zimných hier po siedmich 
desaťročiach (Oslo ich hostilo v roku 1952), 
sa do  projektu veľmi nechce. Vláda sa 
zdráha dať finančné garancie, proti agituje 
najmä Strana pokroku. Postoj zdôvodňuje 
vysokými nákladmi, na financovanie ZOH 
by vraj doplatilo zdravotníctvo a školstvo. 

„Veriť, že zimné olympijské hry v  Osle 
by stáli menej ako 6,7 miliardy eur, je ako 
veriť v Santa Clausa. Najmä keď Rusi vra-
zili do Soči takmer desaťnásobok,“ vyhlásil 
pos lanec Atle Simonsen. 

Aj verejná mienka sa postupne preklápa 
v neprospech podporovateľov hier v Osle. 
Marcový prieskum ukázal, že referendo-

vých 55 % podporovateľov hier sa za  pol 
roka zmenilo na 55,8 % proti nim.

Ak odskočí aj Oslo, v hre o ZOH 2022 
ostane už len kazašské Almaty, ukrajinský 
Ľvov a čínsky Peking.

Zlý vplyv Soči
Športový svet zaplavili neúspešné olym-

pijské referendá. Kým z  kandidátskych 
miest na  ZOH 2010, 2014 a  2018 stiahlo 
svoj záujem iba jediné (spomínaný Bern 
uchádzajúci sa o hry 2010), teraz obyvatelia 
stopli až tri sľubné projekty.

Prečo? Jednu z  možných odpovedí 
ponúka prezident Slovenského olympij-

ského výboru František Chmelár: „Veľa 
zla narobilo Soči. Na  jednej strane sme 
zažili perfektne pripravenú olympiádu, 
no na  druhej všade rezonovali obrovské 
náklady, vraj až 50 miliárd dolárov. Či 
chceme, alebo nie, táto hrozba sa prenáša 
na  ďalších potenciálnych organizátorov 
a to je dosť nebezpečné.“

Nad neúspešnými referendami sa za-
myslel aj prominentný novinár z  talian-
skeho športového denníka Gazzetta dello 
Sport a šéf Medzinárodnej asociácie špor-
tovej tlače (AIPS) Gianni Merlo. Vo svojej 
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  ZA  PROTI
ST.MORITZ/DAVOS 47,34 % 52,66 %
MNÍCHOV 45,88 % 54,12 %
KRAKOV 30,28 % 69,72 %
OSLO 55,10  % 44,90 % 

referendá v kandidátskycH mestácH

 voliči nemali Problém s navrHovanou koncePciou 
kandidatúry, no v našom regióne i v celom nemecku 
cítiť čoraz silnejší odPor k veľkým šPortovým 
Podujatiam.  CHrISTIan ude, (ex)primátor mníchova

FOTO TASR / AP 



úvahe „Olympijské kandidatúry padajú 
ako muchy. Prečo?“ dospel k podobnému 
záveru ako šéf SOV.

„Dianie okolo Soči a Ria 2016 má ne-
pochybne veľmi negatívny vplyv. Verej-
nosť začína vnímať olympijské hry ako 
niečo, čo vyžaduje obrovské investície. 
V čase recesie sa bojí premárniť veľké fi-
nancie na takéto projekty,“ myslí si Merlo. 
„Nepomáhajú ani argumenty prezidenta 
MOV Thomasa Bacha, že priame náklady 
na hry v Soči boli podobné ako vo Van-
couvri 2010 a nemali by sa k nim počítať 
výdavky ruskej vlády na výstavbu bežnej 
infraštruktúry. Aj v minulosti sa objavilo 
viacero škandálov s  neefektívnym využí-
vaním peňazí a ľudia nezabúdajú.“

Pohodlný „západ“
Ďalší faktor, ktorý môže mať výraz-

ný vplyv na  výsledky olympijských re-
ferend, je akási pohodlnosť obyvateľov 
rozvinutých regiónov s vysokou životnou 
úrovňou. Ľudia v nich žijú pomerne bez-

starostný život a  komfort si nemienia zni-
žovať rôznymi obmedzeniami súvisiacimi 
s prípravou hier a v prípade úspechu kan-
didatúry ich organizáciou. 

Pritom práve v týchto regiónoch západ-
nej a severnej Európy nehrozia enormné 
náklady typu Soči, keďže výrazná väčšina 
športovísk už existuje a aj mimošportová 
infraštruktúra je na vysokej úrovni. 

Ďalší nezanedbateľný argument odpor-
cov je environmentálny. Napríklad opo-
nenti kandidatúry kantónu Graubünden 
(St. Moritz / Davos) postavili antikampaň 
najmä na  negatívnom vplyve výstavby 
nových budov, štadiónov, lanoviek a ďal-
šej infraštruktúry na  životné prostredie 
v  Alpách. Podobnými nábojmi pálili aj 
odporcovia hier v Mníchove, pridali však 
aj teóriu o extrémnych nákladoch na prí-
pravu, zamiešali do toho príliš veľkú ko-
mercializáciu športu i  samého MOV a – 
ľudia im uverili.

„Myslím si, že voliči nemali problém 
s  navrhovanou koncepciou kandidatúry, 

no v  našom regióne i  v  celom Nemecku 
cítiť čoraz silnejší odpor k  veľkým špor-
tovým podujatiam,“ skonštatoval po  ne-
úspešnom referende vtedajší primátor 
Mníchova Christian Ude. Vidiac do hláv 
krajanov zrejme trafil podstatu.

Samozrejme, na verejnú mienku a ná-
sledné referendá vplýva aj politika: lokál-
ne i celoštátne šarvátky politických strán, 
pričom olympiáda je nepochybne vďačná 
a atraktívna téma. 

Neistá budúcnosť
Situácia je naozaj kritická a uvedomuje 

si to aj MOV. Referendá začínajú byť váž-
nou hrozbou olympiád. 

Ako ďalej? Gianni Merlo navrhuje 
skončiť s  megalomanstvom, poľudštiť 
olympiády tak, aby mali vyvážené roz-
počty a  optimálne, v  čo najširšej miere 
využívali už existujúce športoviská. Iste 
by pomohol aj zvýšený finančný príspe-
vok od  Medzinárodného olympijského 
výboru – mal by prehodnotiť súčasný kľúč 
rozdeľovania zisku z  predaja televíznych 
a  marketingových práv z  olympijských 
hier tak, aby sa viac ušlo organizátorom.

Slovenský olympijský šéf František 
Chmelár si myslí, že MOV sa už nevy-
hne tomu, aby sa začal seriózne zaoberať 
diverzifikáciou organizácie zimných či 
letných olympijských hier. Podľa neho 
sú spoločné kandidatúry dvoch a  viace-
rých krajín nevyhnutnosť, lebo inak sa 
budú hry konať buď len v bohatých, alebo 
v málo demokratických štátoch: „A to nie 
je správna cesta, to je veľmi zlá perspek-
tíva!“

GABRIEL BOGDÁNYI
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Iba jediný raz v histórii 
nehostilo olympijské hry 
mesto, ktorému ich MOV 
pridelil. Denver v americ-
kom štáte Colorado získal 
12. mája 1970 právo uspo-
riadať ZOH 1976, no o dva 
a pol roka, 15. novembra 
1972, z projektu náhle 
vycúval. Po referende... 
Mal v ňom prsty mladý 
právnik Dick Lamm. Začal 
sa zaujímať o rozpočet hier 
a zistil, že pôvodné náklady 
14 miliónov dolárov sa 
viac ako zdvojnásobili – až 
na 35 miliónov. Nepáčilo sa 
mu, že štát Colorado by mal 
vydať dlhopisy v hodnote 
piatich miliónov, vďaka kto-
rým by sa ZOH financovali 
z ďalších verejných zdrojov. 

„Všimol som si čosi 
znepokojujúce: väčšina 
miest, ktoré dovtedy hostili 
olympijské hry, skonči-
la s nemalými dlhmi,“ 
spomínal po rokoch Lamm, 
ktorý sformoval občian-
ske združenie Občania 
pre budúcnosť Colorada 
a masívnou kampaňou 
sa mu podarilo dosiahnuť 
vypísanie referenda.  
Siedmeho novembra 1972 
Denverčania odmietli 

navyšovanie rozpočtu: až 
59,4 percenta si neželalo 
míňať ďalšie peniaze daňo-
vých poplatníkov na ZOH. 
Proti olympiáde hlasovalo 
514 228 obyvateľov, za bolo 
350 964. Bez štátnej dotácie 
nemohla prísť ani federálna, 
takže Denver sa vzdal práva 
na hry – MOV ich napokon 
presunul do Innsbrucku, 
ktorý vďaka tomu hostil 
ZOH v rozpätí 12 rokov až 
dvakrát (1964 a 1976).

Niekdajší guvernér Co-
lorada John Vanderhoof 
tvrdí, že odmietnutie ZOH 
v referende zapríčinili tri 
faktory: silný tlak environ-
mentálneho hnutia, ktoré 
bolo vtedy v Spojených 
štátoch na vrchole, nedo-
statočne vypracovaný plán 
financovania hier a pribú-
dajúce správy o finančných 
stratách organizátorov 
predchádzajúcich olympiád. 
„Na takú silnú antikampaň 
sme neboli pripravení,“ 
priznal vo svojich spomien-
kach. „Ostali sme príliš 
pokojní. Nik si nepripúšťal, 
že môže dôjsť k obratu 
a utŕžime hanbu v očiach 
celého sveta.“
 (gb)

denverská 
Hanba

Krakovský starosta Jacek Majchrowski 
v rozhovore s prezidentom SOV 
Františkom Chmelárom. Za stolom 
vľavo trojnásobná olympijská 
šampiónka v atletike a členka MOV 
Irena Szewińska a prezident Poľského 
olympijského výboru Andrzej 
Krasńicki.
 FOTO WIESŁAW MAJKA 
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škoda šance, zhodujú sa tatranci

Referendové „nie olympiáde” 
v Krakove zmarilo šancu 
vidieť na Slovensku aspoň 
zjazdárske olympijské súťaže 
v Jasnej. Aj časť verejnosti 
u nás sa potešila. Je však 
naozaj čo oslavovať?

Po  zverejnení výsledkov zaplavili inter-
netové diskusné fóra aj takéto odkazy „od-
borníkov na všetko“: „Konečne je ten olym-
pijský nezmysel minulosťou.“ „Poliakom 
gratulujem k  úspešnému referendu. Jeho 
výsledok naozaj potešil.“ „Odmietnutie 
kandidatúry je skvelá správa pre všetkých 
triezvo uvažujúcich ľudí.“

Trio olympijských harcovníkov z  Vy-
sokých aj Nízkych Tatier, ktorí boli úzko 
spojení s  kandidatúrami Popradu-Tatier 
na ZOH 2002 a 2006, má na vec diametrál-
ne iný pohľad.

 
Šanca na technologický skok

„Štúdie z  regiónov, v  ktorých sa v  mi-
nulosti uskutočnili ZOH, hovoria, že tech-
nologická úroveň týchto lokalít skočila 
o  dvadsať rokov dopredu. Doprava, uby-
tovanie, športoviská, doriešenie likvidácie 
odpadu – na všetko boli použité najnovšie 
technológie,“ rozhovoril sa generálny sek-
retár kandidatúry Popradu-Tatier na ZOH 
2002 a  o  štyri roky generálny riaditeľ prí-
pravného výboru Peter Chudý.

„Jasná mohla kompletne dobudovať in-
fraštruktúru,“ pritakáva Peter Sisák, ktorý 
tiež stál pri oboch kandidatúrach. „Olym-
piáda je katalyzátor všeobecného rozvoja. 
Keby sme uspeli v  kandidatúre 2002, mali 
by sme v predstihu diaľničné prepojenie Po-
pradu s Liptovským Mikulášom. Keby nám 
pridelili hry 2006, už pred ôsmimi rokmi 
sme mohli jazdiť po diaľnici do Košíc.“ 

Aj primátor Liptovského Mikuláša Ale-
xander Slafkovský to vidí v  širších súvis-
lostiach: „Dlhodobé investície, ako zokru-
hovanie ciest v  Jasnej smerom na  Repiská 
a rekonštrukcia kanalizácie v Demänovskej 
doline, by prospeli celému regiónu. Výstav-

ba novej zjazdovky by všetkým výrazne 
zlepšila lyžiarske možnosti v  Jasnej. Neza-
nedbateľný je motivačný efekt pre generácie 
Slovákov, ktorí by sa zapojili do  športovej 
alebo organizačnej prípravy hier.”

Zviditeľnenie krajiny
Olympiáda by logicky zviditeľnila región 

a krajinu. „Slovensko je pre mnohých ľudí 
stále ešte terra incognita,“ myslí si Sisák. 
„Imidž je nesmierne dôležitý, a  ten nám 
chýba azda najviac. Tí, ktorí k nám prídu, 
vidia na  vlastné oči, čo všetko tu máme 
a pochopia, že sme normálna civilizovaná 
krajina ako hociktorá iná v Európe.“ 

Chudý sa opiera o prieskumy: „Výrazne 
by to pomohlo propagácii regiónu i krajiny. 
Narástol by počet návštevníkov a  zvýšila 
by sa aj zamestnanosť v regióne.“ Cestovný 
ruch pod Tatrami by podľa neho pridele-
ním olympiády získal nový impulz: „Jasná 
by sa mohla stať špičkovým svetovým stre-
diskom zjazdového lyžovania a  zlepšili by 
sa podmienky na organizáciu ďalších sve-
tových zimných podujatí.“

Ekologická katastrofa nehrozila
Proti usporiadaniu zjazdárskych súťaží 

v Jasnej sa vyslovili ochranári. Bola by olym-
piáda skutočne ekologickou katastrofou? 

„Žiadna katastrofa, a  už vôbec nie eko-
logická, nehrozila,“ usmial sa pri otázke 
Slafkovský. „Je pravda, že nová zjazdovka je 
zásah do prírody, ale Jasná je dnes v sezó-
ne taká zaplnená lyžiarmi, že pre ich bez-
pečnosť je nutné rozšíriť možnosti lyžova-
nia, aby sa znížil počet lyžiarov na  hektár 
zjazdoviek. Nová zjazdovka je tak či tak 
v  územnom pláne. Dopravné zariadenia 
sú vybudované, zasnežovanie je hotové až 
po vrchol Chopka a olympijská dedina pre 
zjazdárov mala byť vo vojenskej akadémii 
v Liptovskom Mikuláši.“ 

Aj Sisák má iný pohľad ako environmen-
talisti: „Keby ochranári súhlasili s usporia-
daním olympijských súťaží, strácali by kre-
dit. Keď po nedávnej veternej smršti padli 
státisíce stromov, väčšina ľudí to zobrala 
ako fakt. Na vybudovanie novej zjazdovky 
by bolo treba v  porovnaní s  tým vyrúbať 
len zanedbateľný zlomok. Propagátori tej-
to myšlienky sa však stali pre časť národa 
takmer triednymi nepriateľmi.“  Téma novej 
zjazdovky na  severných svahoch Chopka 
ležala na stole už pri kandidatúre na ZOH 
2006. „Bolo to spojené s  čiastočným vý-
rubom lesa. Dnes už vieme, ako sa takéto 
dopady na životné prostredie dajú elimino-
vať na  minimum. Tribúny pre divákov sú 
montovateľné, takže v  lete po hrách nájde 
návštevník na ich mieste pasúce sa ovečky 
na zelenej tráve,“ poznamenal Chudý.

„Krakov mal šancu, akú nebude mať 
žiadne karpatské stredisko najbližších 20 
rokov. Bola škoda ju prepásť,“ povzdychol 
si Slafkovský. „Poliaci to mali ako na tácke,” 
súhlasí Sisák. „Medzinárodný olympijský 
výbor presadzuje myšlienku menej pom-
péznych hier a  Krakov mohol byť prvým 
organizátorom, čo by túto víziu naplnil.“ 
Podľa Chudého „Slovensko malo v  spolu-
práci s  Poľskom doteraz najväčšiu šancu 
získať právo usporiadať na  svojom území 
aspoň časť olympijských súťaží“.

ZDENO SUCHÝ

2020 KANDIDATÚRY ZOH 2022 

Na krakovské stop rea-
goval aj šéf Slovenského 
prípravného výboru ZOH 
Krakov 2022 a predseda 
Žilinského samospráv-
neho kraja Juraj Blanár 
(na snímke TASR/  
Pavol Ďurčo):
„Výsledok referenda v Kra-
kove hovorí jasnou rečou. 
Kandidatúru podávajú 
mestá a nie štáty, čiže 
hlavná ťarcha je na nich. 
Ak ju voliči odmietli, tak to 
treba rešpektovať.
Stiahnutie kandidatúry 
Krakova neohrozí rozbeh-
nuté investície. Slovenská 
republika má naplánovanú 

do roku 2022 postupnú 
výstavbu diaľnic a rých-
lostných ciest tak, že by to 
bolo postačovalo na uspo-
riadanie jednej časti 
olympijských hier, ktorá sa 
mala uskutočniť v lyžiar-
skom stredisku Jasná. Či 

už vybudovanie rýchlost-
nej cesty R3 v určitých 
úsekoch alebo dobudova-
nie diaľnice D1 s prepo-
jením až na Ivachnovú, 
to všetko už beží, takže 
koniec kandidatúry na to 
nemá dopad. Iná otázka 
je rekonštrukcia areálu 
Akadémie ozbrojených 
síl v Liptovskom Mikuláši, 
ktorý mal byť olympijskou 
dedinou. Bola to jedna 
z najväčších plánovaných 
investícií, ale bude sa mu-
sieť uberať iným smerom 
a ministerstvo obrany 
nájsť na rekonštrukciu iné 
zdroje.”

stoP Hrám, nie výstavbe

Na archívnej fotografii delegácia Prípravného výboru kandidatúry Popradu-
Tatier na ZOH 2002 pred lausannským sídlom MOV: zľava primátor Popradu 
Štefan Kubík, vtedajší minister životného prostredia Jozef Zlocha, primátor 
Liptovského Mikuláša Alexander Slafkovský, predseda výboru Ján Madáč, 
Peter Sisák, Janka Gantnerová a Peter Chudý.  FOTO ĽUBOMÍR SOUČEK
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Medzinárodný olympijský výbor čakajú po dlhšom období 
malých zmien znovu reformy. Tie predošlé boli vynútené 
turbulentným obdobím ku koncu minulého  storočia. Aké 
budú tie nové, o tom prebieha široká diskusia v rámci Agendy 
2020. Inicioval ju novozvolený prezident MOV Thomas 
Bach. So svojimi návrhmi prispel do diskusie aj Slovenský 
olympijský výbor.

Od vzniku MOV uplynulo 
už 120 rokov (presne 
23. júna). Za  tú dobu 
sa zo zdanlivo idealis-

tických ideí Pierra de Coubertin a  jemu 
blízkych ľudí stalo až neuveriteľne veľké, 

vplyvné a rozšírené hnutie. Možno je to aj 
nepriame potvrdenie Platónovej tézy, že 
prvotná je vždy idea.

Medzinárodné olympijské hnutie však 
nebolo, ani dnes nie je osamotený ostrov, 
ktorý si žije svojím vlastným životom. Nie 
je to ani nedobytná a  nedotknuteľná pev-

nosť, ktorá nemusí brať do úvahy to, čo sa 
okolo nej deje. A tak, ako už viackrát v mi-
nulosti, i dnes rieši olympijské hnutie dile-
mu – ako ďalej. Pred 120, 60 rokmi, ale aj 
pred 20 rokmi bol svet totiž iný, ako je dnes.

Ak sa právom tvrdilo, že olympizmus 
patrí k  celosvetovým fenoménom 20. sto-
ročia, potom si musíme uvedomiť, že v sú-
časnosti žijeme už v 21. storočí – a v ňom to 
takto automaticky byť nemusí.

Iniciatíva predvídavého vizionára
Je radostné, že si to uvedomuje aj no-

vozvolený prezident Medzinárodného 
olympijského výboru Thomas Bach. Hneď 

Nový prezident inicioval širokú diskusiu o budúcnosti MOV  
a olympijského hnutia pod hlavičkou Agenda 2020 

olympizmuS
na Bachovej križovatke
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Obsahom atraktívnejšie, pritom formou skromnejšie, menej 
pompézne olympijské hry, ktoré by mohli organizovať aj menej 
bohaté krajiny. Azda tak by sa dala jednou vetou zjednodušene 
zostručniť podstata najvýznamnejších námetov, ktoré Slovenský 
olympijský výbor poslal do lausannského ústredia MOV na päť tém 
Agendy 2020. V skrátenej podobe uvádzame najpodstatnejšie z nich. 

1. JEDINEČNOSŤ OLYMPIJSKÝCH HIER

• Doplniť pravidlo 34 Olympijskej charty 
tak, aby bolo možné usporiadať OH aj 
ZOH na území susediacich krajín. Geo-
grafické a topografické dôvody uplatňova-
né pri zimných olympijských hrách uplatniť 
aj pre letné a rozšíriť o dôvody sociálne 
a trvalého využitia objektov. 
• Nad rámec kvót medzinárodných špor-

tových federácií umožniť štart v olympij-
ských súťažiach jednotlivcov a iden-
tických dvojíc aktívnym olympijským 
víťazom v športoch a disciplínach, v kto-
rých dosiahli víťazstvo na predošlých OH, 
resp. ZOH. 
• V niektorých letných individuálnych špor-
toch so súčasným obmedzením účasti 
na jedného športovca, resp. dvojicu z kra-

jiny v disciplíne umožniť štart na OH nie 
len jednému, ale 2 - 3 z jednej krajiny 
v disciplíne v prípade, že patria do ab-
solútnej svetovej špičky. 
• Zvážiť implementáciu rovnovážneho 
zastúpenia pohlaví, aby sa zamedzilo 
znižovaniu atraktivity športov. (Napríklad 
Medzinárodná kanoistická federácia plá-
nuje odstrániť z olympijského programu 
mužské disciplíny v rýchlostnej kanois-
tike K2 200 m a K2 1000 m a kategóriu 
C2 mužov na divokej vode a nahradiť ich 
ženskými disciplínami v C1 a C2. Malo by 
sa zvážiť, či by nebolo vhodnejšie zarade-
nie atraktívnejších disciplín, napríklad K2 
žien na 200 m, alebo miešané disciplíny.) 
Na druhej strane odstrániť neodôvodne-

Slovenské námety do Agendy 2020 



po svojom nástupe do funkcie inicioval vý-
znamné stretnutie predstaviteľov najvplyv-
nejších organizácií a  federácií svetového 
športu. Partneri na  ňom uznali líderské 
postavenie a koordinačné pôsobenie MOV 
vo svetovom športe.

Už v tom sa prejavila schopnosť a pred-
vídavosť Thomasa Bacha. Nie je len skúse-
ný športový funkcionár, výborný právnik, 
úspešný manažér a športový diplomat, ale 
má aj autoritu olympijského víťaza. Dnes 
mu môžeme pokojne priznať aj schopnos-
ti predvídavého vizionára. Inicioval totiž 
prípravu reformného programu MOV pod 
názvom Agenda 2020. Zatiaľ je v  podo-
be navrhnutých piatich tém a v  ich rámci 

ďalších podtém, o ktorých žiadal prezident 
MOV diskutovať v celom medzinárodnom 
olympijskom hnutí.

V  súčasnosti sa všetky pripomienky 
a  návrhy spracúvajú v  štrnástich pracov-
ných skupinách, ktoré vymenoval. Členkou 
jednej s názvom Olympizmus v akcii a mlá-
dežnícka stratégia, ktorú vedie argentínsky 
člen MOV Gerardo Werthein, je aj Danka 
Barteková. Aj v  tejto, podobne ako v  ďal-
ších, pôsobia tiež uznávaní experti mimo 
hnutia – napríklad poradca generálneho 
sekretára OSN pre šport Wilfried Lemke 
či marketingový riaditeľ firmy Coca Cola 
Emmanuel Seuge. 

V  decembri tohto roku by členovia 

MOV mali prediskutovať a  schváliť ucele-
ný program Agenda 2020 na  mimoriad-
nom zasadnutí v  Monte Carle. O  tom, že 
Thomas Bach správne vycítil naliehavosť 
zmien, svedčí množstvo návrhov a  pripo-
mienok z celého sveta, ako aj nevšedne bo-
hatá diskusia na túto tému na februárovom 
zasadnutí MOV počas zimných olympij-
ských hier v Soči.

Hlavné témy Agendy 2020
Pripravovaný reformný program sa te-

maticky v  prvom rade obracia na  proble-
matiku olympijských hier. Pochopiteľne, 
veď hry sú od vzniku olympizmu jeho hlav-
ným prostriedkom. Prinášajú hnutiu naj-
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né diskriminačné rozdiely v niektorých 
disciplínach, keď je účasť žien z jednej 
krajiny početne limitovaná v porovnaní 
s rovnakou disciplínou mužov (napríklad 
broková streľba).
• V programe OH limitovať počet špor-
tov na 26 a zaradenie ďalších 2 športov 
spomedzi uznaných stanoviť na základe 
návrhu organizátora OH, pričom ponuka 
týchto športov by bola súčasťou kandidát-
skej knihy. Otvorí sa tak šanca rotovať via-
ceré nové športy. 
• Zvážiť napr. miešané štafety aj v atleti-
ke a plávaní, miešané súťaže tímov v streľ-
be, mix v tenise a pod., čo by otvorilo viac 
možností aj pre športovo slabšie krajiny.
• V prípade zaradenia nových športov či 
disciplín do programu alebo v prípade po-
volenia štartu úradujúcich olympijských ví-
ťazov by sa umožnila rotácia športovcov 
a sprievodu počas hier, aby sa napriek ur-

čitému nárastu celkového počtu účastníkov 
zachovala dnešná dopravná, ubytovacia aj 
stravovacia kapacita.
• Umožniť členom MOV oficiálnu (or-
ganizovanú) návštevu miest kandidujú-
cich na usporiadanie OH či ZOH v urče-
nom období, aby sa pri hlasovaní o dejisku 
mohli opierať o vlastné poznatky, a nie len 
o sprostredkované informácie.
• Vykonať prieskum využitia olympij-
ských športovísk, trvale monitorovať ak-
tivity (medzinárodné a národné podujatia) 
organizované v bývalých hostiteľských 
mestách na uľahčenie rozhodovania o po-
tenciálnych organizátoroch. Týmto spôso-
bom tiež podnecovať usporiadateľov stavať 
dočasné športoviská.

2. ŠPORTOVCI
• Všetky medzinárodné športové fe-
derácie by mali mať povinne komisiu 

športovcov. Jej zriadenie sa odporúča aj 
národným olympijským výborom, v prípade 
malých NOV aspoň kooptácia zástupcu 
športovcov do riadiaceho orgánu.
• Umožniť rovnaké právo prípravy 
na novovybudovaných olympijských 
športoviskách všetkým športovcom. 
Alebo neumožniť ju žiadnym športovcom, 
ani z hostiteľskej krajiny.
• Program duálnej kariéry športovcov 
by mal byť posilnený o reálnu pomoc pri 
hľadaní zamestnania po skončení ich aktív-
nej kariéry.
• V niektorých športoch poskytnúť konti-
nentálnym multišportovým hrám štatút 
kontinentálnej kvalifikácie na OH (bez 
nutnosti ďalšej komplikovanej kvalifikácie).

3. OLYMPIZMUS V AKCII
• Podporujeme špeciálny Olympic 
TV Channel a Olympic Big Data, ktoré 
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väčší a  mnohostranný profit. Aktuálne sa 
však pod vplyvom politických, sociálnych 
a  ekonomických vplyvov dostali akoby 
do slepej uličky.

Jedinečnosť olympijských hier je téma, 
o ktorej sa v hnutí určite diskutuje najviac. 
A  je o čom. Gigantizmus, priveľké výdav-
ky a  investície, okázalé ceremoniály, dĺž-
ka a  neaktuálnosť športového programu, 
opodstatnenosť futbalu na  hrách v  exis-
tujúcej podobe, priveľa VIP-hostí vrátane 
sprievodu členov MOV, zvyšujúce sa náro-
ky na bezpečnosť, atď. – to sú horúce témy 
súčasnosti, na ktoré očakáva svetová špor-
tová verejnosť odpovede.

Tradičná, ale vysoko aktuálna téma sa 
týka športovcov ako srdca olympijského 
hnutia. I  keď MOV v  tomto smere urobil 
už veľa, stále to ešte nie je dosť. Viazne naj-
mä realizácia starostlivosti o športovcov zo 
strany viacerých medzinárodných športo-

vých federácií a  národných olympijských 
výborov.

Ďalšia tradičná a  stále aktuálna téma 
je Olympizmus v  akcii. V  tejto oblasti sa 
za  posledné obdobie vykonalo asi najviac 
užitočného. Napriek tomu je stále čo robiť 
v spájaní športu s ideami fair play, solidarity, 
humanizmu, ochrany životného prostredia, 
priateľstva, mieru, atď. Žiada sa najmä vyu-
žívať nové, moderné metódy a prostriedky, 
ktorým porozumie mládež ako rozhodujú-
ca cieľová skupina olympizmu.

Otváranie trinástej komnaty?
Posledné dve témy akoby otvárali trinás-

tu komnatu. O problémoch, ktoré nastoľu-
jú, sa v  olympijskom hnutí už veľmi dlho 
vie a v kuloároch aj hovorí, ale vôľa pustiť 
sa otvorene do ich riešenia doteraz chýbala.

Téma s  názvom Úloha MOV – jedno-
ta v  rôznorodosti nastoľuje otázky etiky, 

transparentnosti, demokracie, integrity 
aj identity vnútri olympijského hnutia. 
Boj za  autonómiu športu, vzťahy so štát-
nymi orgánmi, spolupráca medzinárod-
ných športových federácií a  národných 
olympijských výborov, rovnováha medzi 
komerčnými a  nekomerčnými záujmami 
a podobne – to sú citlivé otázky existencie 
a  ďalšieho rozvoja olympijského hnutia, 
na ktoré je nevyhnutné hľadať odpovede.

Štruktúra a organizácia MOV ako téma 
nadväzuje na  predchádzajúcu. Ak si naj-
vyšší orgán hnutia chce zachovať a  ďalej 
rozvíjať svoju spoločenskú autoritu i  ve-
dúce postavenie vo svete športu, musí sa 
reformovať. V  súčasnej podobe stále ešte 
elitného, výberového klubu nebude mať 
v  demokratickom svete takú vážnosť, aká 
by mu prislúchala.

Podnetmi prispel aj SOV
Aj Slovenský olympijský výbor reagoval 

na výzvu prezidenta MOV. Vo výkonnom 
orgáne sme prerokovali návrhy a  pripo-
mienky k predloženým témam a zaslali ich 
Medzinárodnému olympijskému výboru aj 
Asociácii národných olympijských výbo-
rov. O  našich námetoch a  pripomienkach 
sme koncom apríla informovali tiež dele-
gátov 47. valného zhromaždenia SOV. 

Nevieme, či a ako budú akceptované pra-
covnými skupinami MOV. Sme však pre-
svedčení, že na  viacero problémov máme 
podobné názory ako mnohé iné národné 
olympijské výbory, členovia MOV a  ďalší 
členovia hnutia. Takáto názorová sila by 
mohla pohnúť stojacimi ľadmi. Aj preto, že 
poznáme názory nového prezidenta MOV 
Thomasa Bacha, ktorý s návrhmi reforiem 
prišiel, a jeho odhodlanie sa za ne zasadiť.

FRANTIŠEK CHMELÁR,

prezident Slovenského olympijského výboru

budú slúžiť celému olympijskému hnutiu. 
Obsah Olympic TV Channel by sa mohol 
napĺňať v spolupráci s televíznymi spo-
ločnosťami – vlastníkmi vysielacích práv 
na OH / ZOH.

• Slovenský olympijský výbor má veľmi 
dobrú skúsenosť s uplatňovaním olympiz-
mu v praxi prostredníctvom 20 olympij-
ských klubov na celom území krajiny. Aj 
iným NOV odporúča iniciovať utvorenie 
siete regionálnych olympijských klu-
bov.
• Definovať pozíciu Olympijského mú-
zea v Lausanne ako hlavného metodického 
zdroja pre všetky športovo zamerané mú-
zeá na svete.

4.  ÚLOHA MOV –  
JEDNOTA V RÔZNORODOSTI

• Prehlbovať pozíciu MOV ako ústrednej 
autority nielen olympijského, ale celého 
športového hnutia.
• MOV by mal vyvíjať tlak na NOV, aby 
presadili vo svojich krajinách prijatie  
zákona o ochrane olympijskej symboli-
ky, ktorý by umožňoval zasahovať aj proti  

firmám so zahraničnými vlastníkmi neopráv-
nene používajúcim olympijskú symboliku.

5. ŠTRUKTÚRA A ORGANIZÁCIA MOV
• Rozšíriť počet členov MOV na 143: 
70 individuálnych členov, 15 športovcov 
– členov komisie, rozšíriť počet zástupcov 
federácií na 33 (každý z 26 stálych športov 
na OH a 7 na ZOH by mal svojho zástupcu) 
a počet zástupcov NOV na 25 (po 5 na kaž-
dý kontinent).
• Stanoviť vekový limit členstva v MOV 
na 70 rokov a volebné obdobie ponechať 
na 8 rokov s možnosťou opätovného vo-
lenia. Ak člen MOV v priebehu volebného 
obdobia dovŕši 70 rokov, ostane členom až 
do jeho skončenia.
• Pravidelne zvolávať Olympijský kon-
gres – raz za funkčné obdobie prezidenta 
MOV – ako vrcholné fórum nielen olympij-
ského, ale tiež športového hnutia. 

MOV /  AGENDA 2020 24

Thomas Bach
FOTO TASR / AP



intersport.sk

Obliekame

slovenskych

olympionikov,

oblecieme aj vas!
v

/

/

ĎAKUJEM TI, 
VIETOR!

SK_Ins_PRAVDAOlympiade_Mai_Marketing_198x285.indd   1 23.05.14   11:23



Kde sú hranice 
rozumnej obmeny  
programu  
olympijských hier?

Čiastočne určite áno. Dôležitejšie 
otázky však znejú inak. Prospie-
vajú zmeny olympijským hrám? 
Olympijským ideálom? Olympij-

ským tradíciám? Má MOV právo podliehať 
módnym trendom, prípadne „adrenalíno-
vým úletom“ športovania? Či naopak – ne-
priviedol by olympijské hry na priedomie 
zániku, keby ich ignoroval?  

„Šport je skvelou motiváciou. Mladým 
ľuďom dáva možnosť vykro-
čiť z  rodnej krajiny do  veľ-
kého sveta. Presadiť sa, vy-
stúpiť jedného dňa na vrchol 
svojich túžob,“ vyznával sa 
na prelome storočí dvojnásobný 
olympijský víťaz v behu na 10 000 m 
Etiópčan Haile Gebreselassie. 

„Často riskujeme pre zábavu a silné 
emócie,“ priznala v  Soči kanadská ví-
ťazka skikrosu Marielle Thompsonová.

Vnímate ten rozdiel? 

Začiatky plné kuriozít
Úžasná, úchvatná, neopakovateľná. 

Taká býva atmosféra na olympijských 
hrách. Miestami doslova fascinujúca, 
inokedy dojímavá, ale takmer vždy 

nabitá emóciami. Množstvo zážitkov, ne-
uveriteľných príbehov športovcov a  ľudí 
okolo nich, veľa skvelých výhier nad sú-
permi aj nad sebou samým, ale aj ne-
málo sklamaní – to všetko ponúka 
obrovskú mozaiku inšpirácií pre 
každého z nás. 

Rozdiel je len v tom, že inak vníma hry 
generácia pamätníkov a inak tí, pre ktorých 
je akákoľvek história vzdialenou galaxiou.

Kto by dnes „riešil“, že až do  roku 
1920 bolo súčasťou programu 

olympijských hier aj preťaho-
vanie sa lanom šesťčlenných 
družstiev. Alebo, že sa kedysi 

súťažilo aj v  skoku do  diaľ-
ky z miesta a v Štokholme 
1912 dokonca v  hodoch 

pravou aj ľavou rukou a vý-
sledky sa sčítavali. 

Kuriozít nájdeme v his-
tórii neúrekom. Pri obno-
vovaní antických hier sa 

do  programu novovekých, 
zavše zviazaných so svetovými 

výstavami, votreli aj výstrelky – v  Pa-
ríži 1900 sa súperilo v  rybolove, v  streľbe 
z kanóna, na živé holuby alebo v behu dvo-
jíc na troch nohách. Pozabávali sa aj tí, čo 
občas odvrknú v štýle – vyskoč mi na hrb. 
Jednou z  neoficiálnych súťaží bolo totiž aj 
skákanie cez chrbát.

Žiadna z týchto pochabostí napokon ne-
získala štatút oficiálnej olympijskej súťaže. 
Našťastie. No ktovie, či by niektorá z nich 

KlasiKa na ústupe,

Trend je 
adrenalín
Tradicionalisti krútia hlavami. Niektorí zveličujúco 
varujú, že olympijské hry sa môžu zmeniť na cirkus. 
Predchádzajúci prezident Medzinárodného 
olympijského výboru Jacques Rogge spočiatku 
presadzoval líniu nerozširovať program hier.  
Napriek tomu len na posledných zimných v Soči 
pribudlo dvanásť nových disciplín! Skeptici odporúčajú 
zabudnúť na olympijské hry, aké sme poznali  
v minulosti. Majú pravdu?  
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nemala šancu v dnešnom svete ko-
mercie, rafinovaným marketingom 
vyzbrojených sponzorov a  silných 
médií. 

Ideály, tradícia a – biznis
Kde sú hranice únosného prog-

resu nových dravých športov, resp. 
topornosti športových odvetví, 
ktoré lipnú na svojich tradíciách? 

Angličania ako prví pochopi-
li význam olympijských hier pre 
šport vo svete. Nielenže pred Lon-
dýnom 1908 vopred pripravili pre-
hľad pravidiel všetkých vtedajších 
olympijských športov, no snažili 
sa aj o čo najväčšiu informovanosť 
aktívnych účastníkov aj verejnosti. 
Zmyslom pre poriadok a sklonom 
ku konzervatizmu vdýchli hrám 
vážnosť aj novú šancu rozvíjať sa.

V zlatej ére povojnových olym-
piád mala tradícia olympijských 
ideálov a  „klasických“ športových 
odvetví zrejme najvyššiu hodno-
tu. Atletika, plávanie, gymnastika, 
prípadne krasokorčuľovanie či 
zjazdové lyžovanie si udržali svoj 
kredit nepochybne dodnes. Am-
bície organizátorov olympijských 
hier sa však v posledných desaťro-
čiach menia. Ich úspech sa meria 

nielen dokonalosťou organizácie 
a počtom získaných medailí špor-
tovcami hostiteľskej krajiny. Čoraz 
nástojčivejšie sa objavuje imperatív 
– čo najlepšie ich zobchodovať.

Kľúč držia televízie
Stačilo jediné storočie, aby sa 

vrcholový šport stal „priemyslom“ 
a  jedinečným nosičom reklamy. 
Mediálne štúdie potvrdili, že celko-
vá sledovanosť televízie v  českých 
domácnostiach stúpla počas ZOH 
v Soči o 10 percent. Druhým najsle-
dovanejším médiom bol – internet.

Spoločnosť NBC zaplatila za ex-
kluzívne vysielacie práva z  OH 
2012 v  Londýne do  USA astro-
nomických 1,18 miliardy dolárov. 
Svoj reklamný čas však ešte pred 
ich začiatkom predala za  1,3 mi-
liardy dolárov. Cena za 30-sekun-
dový spot sa v najexponovanejšom 
čase vyšplhala až na 900 tisíc dolá-
rov. Nepredstaviteľné, no veľavrav-
né. Kľúč k atraktívnemu programu 
olympijských hier držia v  rukách 
čoraz viac silné televízne spoloč-
nosti a  ich schopnosť „predávať“ 
hry s výnosnou reklamou. Či skôr 
naopak? Reklamu vďaka hrám?  

Istý druh „vazalstva“ si MOV, 

pochopiteľne, nepripúšťa. So že-
leznou pravidelnosťou však pred-
kladá správy o  svojej ekonomic-
kej prosperite. Nesporne aj vďaka 
schopnosti prispôsobiť sa novým 
trendom...

Jeho výsosť Adrenalín
Hitom posledných rokov sú 

pre mladú generáciu adrenalíno-
vé športy. „Je zaujímavé sledovať, 
ako dynamicky sa niektoré z nich 
rozvíjajú a  ako úspešne vstupu-
jú do  olympijských programov,“ 
pripomína profesor Scott Martyn 
z  univerzity vo Windsore. Prvou 
lastovičkou v  tomto smere bol 
windsurfing. MOV ho zaradil 
do  programu hier v  Los Angeles 
v roku 1984. Uchytil sa vďaka po-
pularite aj vďaka svojmu silnému 
komerčnému zázemiu. 

Podobne ako akrobatické lyžo-
vanie v  Albertville 1992. V  hor-
skom stredisku Tignes mala vtedy 
z troch disciplín olympijský štatút 
jediná – súťaž na terénnych nerov-
nostiach, tzv. moguls. Hoci niekto-
rí z  olympijského pléna sledovali 
premiéru skepticky, pravdu mali 
tí, ktorí akrobatickému lyžovaniu 
predpovedali dobrú budúcnosť. 

roman BučeK, 
športový  
riaditeľ sov:

nové je 
atraktívne, 
ale aj  
zraniteľné
„Olympizmus sa 
nemôže uzatvárať 
vo svojej ulite, no 
netrúfam si pozitívne 
ani negatívne hodno-
tiť jeho smerovanie 
v súvislosti s nástu-
pom nových špor-
tových odvetví. Ne-
sporne sú zaujímavé 
a najmä pre mladých 
ľudí aj atraktívne, ale 
zdá sa, že aj zrani-
teľné. Mám na mysli 
napríklad slopestyle. 
Na prvý pohľad je 
možno zaujímavejší 
než klasické skoky 
na lyžiach, lenže 
hodnotenie výkonov 
je málo zrozumiteľné 
a značne subjektív-
ne. V Soči mu neraz 
nerozumeli ani sami 
pretekári, nieto 
diváci. 
Sporné sú tiež 
ambície niektorých 
športových odvetví. 
Podaktoré ešte len 
vznikajú, respek-
tívne si iba hľadajú 
optimálnu podobu 
súťaží. Napríklad pre-
teky na kolieskových 
korčuliach, na skate-
boarde alebo rôzne 
obmeny akrobatickej 
gymnastiky, pripo-
mínajúce artistov 
v cirkuse. Niektoré sa 
dostali aj do progra-
mu premiérových 
Európskych hier 
v Baku. Nehovo-
riac už  o tancovaní 
pri žrdi, ktoré tiež 
proklamuje ambíciu 
vstúpiť do olympijskej 
rodiny.
Nespochybňujem 
náročnosť prípravy 
ani estetickú hodnotu 
podobných odvetví, 
no napriek rôznym 
trendom by nemali 
nahrádzať športy 
s veľkou tradíciou. 
Napríklad zápasenie, 
ku ktorému majú 
zjavne rôznorodý 
postoj aj viacerí 
členovia MOV.“

roky zmien  
1984 premiéra windsurfingu na OH v Los Angeles
1992 vstup akrobatického lyžovania a rýchlokorčuliarskeho šorttreku na scénu ZOH 
 (Albertville) a bedmintonu i bejzbalu do programu OH (Barcelona) 
1996 v Atlante zažil debut plážový volejbal, horská cyklistika i softbal a všetkých 
 päť odvetví moderného päťboja sa prvý raz odohralo v jeden deň
1997 v USA s veľkým, aj komerčným úspechom usporiadali prvé X-Games 
1998    v Nagane premiéra snoubordingu a návrat curlingu (v programe bol len na 
 I. ZOH v Chamonix 1924)
2000 v Sydney debutovali tri odvetvia na T – triatlon, taekwondo a trampolíny
2002 do programu ZOH sa v Salt Lake City vrátil skeleton, bol v ňom len dvakrát, 
 vždy v Sankt Moritzi (1928 a 1948)
2008 pekinská premiéra bikrosu  
2010 v Singapure sa uskutočnili prvé letné olympijské hry mládeže, o dva roky 
 v Innsbrucku aj zimné, niektoré ich experimentálne disciplíny sa stali inšpiráciou 
 inovácií v programe ZOH
2012 na londýnskych letných hrách prvý raz klesol počet športov – po vyradení bejzbalu 
 a softbalu ich bolo len 26  
2014 rekordný prírastok 12 disciplín do programu ZOH (v Soči), o. i. premiéra skokov 
 na lyžiach žien a súťaží miešaných družstiev
2016 v Riu de Janeiro sa do programu OH vráti golf (naposledy 1904) a ragby (1924),
 pravda, v sedmičkovej podobe, a počet športov bude opäť 28 
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V Soči 2014 už súťažilo v desiatich disciplí-
nach 267 pretekárov. 

Niektoré extrémne športy evident-
ne nezapustili zdravé korene. Napríklad 
rýchlostné lyžovanie, v Savojských Alpách 
ukážkové odvetvie s meraním maximálnej 
zjazdárskej rýchlosti. „Pravdou je, že sme 
trochu blázni,“ priznal víťazný Francúz Mi-
chel Prüfer, ktorý zosvišťal svahom v  Les 
Arcs rýchlosťou 229,299 km/h. Kostolné 
zvony v  olympijskej dedine Brides Les 
 Bains  zvestovali v posledný deň ZOH 1992 
začiatok zádušnej omše za zosnulého Nico-
lasa Bochataya. Asi aj v dôsledku Švajčiaro-
vej tragédie v tomto prípade MOV cúvol. 

„Necítim nič iné, len opojenie z rýchlos-
ti. Je úžasné prekonávať bariéry neprekona-
ného,“ povedala ešte pred nešťastím svetová 
rekordérka Fínka Tarja Mulariová. Čomu 
veriť? Napoleonovmu výroku, že človek bez 
odvahy je len predmetom? Alebo vyjadre-
niu Bochatayovej manželky, že to všetko je 
len krutý hazard s ľudským životom?   

Čo spôsobili zimné X-Games
Napriek úskaliam a  riziku sa takzvané 

extrémne športy začali presadzovať čoraz 
viac. V  roku 1997 zorganizovala televízna 
spoločnosť ESPN v  Big Bear Lake prvý 
ročník zimných X-Games. S  obrovským 
úspechom. Televízia aj organizátori vyťažili 
po  komerčnej stránke maximum a  olym-
pijskí bossovia zjastrili pozornosť. Vysiela-
cie práva na  zimné hry sa totiž predávajú 
ťažšie než na letné. 

Oživenie v  podobe nových adrenalíno-
vých disciplín sa ukazovalo ako vítané. Na-
priek tomu, že s premiérou snoubordingu 
v  Nagane 1998 bola spätá marihuanová 
kauza olympijského víťaza Rossa Rebaglia-
tiho. Kanaďan sa bránil, že sa len nadýchal 
dymu na  rozlúčkovom večierku pred od-
letom do  Japonska. Pre MOV neprijateľ-
ná záležitosť, a  predsa svoje rozhodnutie 
o odobratí zlatej medaily po piatich dňoch 
zrušil. Nakázal mu to Športový arbitrážny 
súd pre absenciu exaktnej formulácie THC 
na  zozname zakázaných látok, napriek 
tomu šlo o  jasný signál, že snoubording  
čoskoro presiakne ešte hlbšie do  olympij-
ského programu.  

Móda „odsúdená na úspech“
Snoubordový slopestyle sa mal pôvod-

ne dostať do  olympijského programu až 
v roku 2018. Keď sa však potvrdilo, že snou-
bordové finále na U-rampe bolo v USA naj-
sledovanejším prenosom z  vancouverskej 
olympiády 2010, vedenie MOV urýchlilo 
zaradenie nových súťaží v slopestyle. Adre-
nalínové športy zvyšujú sledovanosť, s kto-
rou rastú nielen výnosy z  reklamy, ale aj 
hodnota televíznych práv a dvíha sa záujem 
top-partnerov olympijského hnutia.

„Sponzori minú viac peňazí zo svojich 
marketingových rozpočtov, ak sa uvidia 

v  televízii,“ oprel sa o známu rovnicu Ka-
naďan Ryan Meyer, bývalý akrobatický ly-
žiar, ktorý pôsobí ako športový moderátor 
vo Whistleri. „Je to špirála. Viac peňazí 
od  sponzorov zlepší podmienky pre pre-
tekárov, tí prejavia viac emócií a vášní, čo 
vygeneruje väčší záujem divákov, ktorých 
chcú sponzori osloviť.“ Meyer tvrdí, že ex-
trémne športy sú „odsúdené na úspech“. 

Podľa spoločnosti Nielsen pri súťažiach 
v  akrobatickom lyžovaní vzrástla sledova-
nosť ZOH 2010 divákmi vo veku od 18 do 24 
rokov o 48 percent! Dokonca aj na Sloven-
sku sa prenos zo ženského slopestylu dostal 
do  TOP 20 najsledovanejších programov 
RTVS z tohtoročných ZOH v Soči. 

Olympijské hnutie potrebuje mladých 
divákov. Sponzori a reklamní partneri ešte 
viac...

Zhrozené a prebudené 
Tradičné olympijské športy sa formujú 

do  obranných pozícií. Rozhodnutie exe-
kutívy MOV z  februára 2013 odporučiť 

vyradenie zápasenia z programu OH 2020 
vyvolalo v jeho federácii paniku a v ďalších 
nepoznaný pocit ohrozenia. Viaceré sú to-
tiž finančne bytostne závislé od príspevkov 
z olympijského ústredia. 

Moderný päťboj, ktorého opodstatnenosť 
v  olympijskom programe sa začala spo-
chybňovať ešte oveľa skôr, reagoval na stav 
ohrozenia už na atlantskej olympiáde 1996 
zredukovaním pôvodne päťdňovej súťaže 
na jednodňovú. Aj zápasenie sa vlani v krí-
zovej situácii zomklo, zmenilo šéfa aj pra-
vidlá. Či to dlhodobo oživí záujem oň, sa 
ešte len ukáže, ale od členov MOV na zasa-
daní v Buenos Aires dostalo dôveru a bude 
figurovať v programe OH 2020 aj 2024.

Slopestyle sa stal súčasťou programu 
akrobatického lyžovania na ZOH  
premiérovo v Soči, podobne  
aj jeho snoubordová podoba.

Aj skeleton je adrenalínový.
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Neistota vykoľajuje aj istých
Viac adrenalínu – viac šancí na  preži-

tie. Kde je však miera únosnosti a kde už 
vchádzanie do krajiny „absurdistanu“? Zdá 
sa, že v tomto smere nemajú jasno ešte ani 
všetci členovia MOV.

V  roku 2005 prišli o  olympijský punc 
bejzbal a softbal. Doplatili na absenciu naj-
lepších hráčov zo zámorskej MLB. Z  po-
dobných dôvodov sa na  súpiske ohroze-
ných tradičných športov ocitol dokonca aj 
populárny futbal limitujúci účasť na olym-
pijskom turnaji vekovou hranicou.

Tápu však aj niektoré svetové športové 
federácie, ktoré nie sú v ohrození. Jachtár-
ska sa v  máji 2012 rozhodla v  programe 
olympiády 2016 v Riu de Janeiro vymeniť 
windsurfing, ktorý stál na  prahu adre-
nalínových zmien, za  medzičasom ešte 
módnejší kitebording – o  pol roka však 
zrušila svoje rozhodnutie a  nechala zo-
znam disciplín v pôvodnej podobe. Ottavio 
Cinquanta, taliansky dosluhujúci prezident 
Medzinárodnej korčuliarskej únie, nedáv-
no navrhol v krasokorčuľovaní zrušiť krát-
ky program a  v  klasickom rýchlokorčuľo-
vaní na najdlhších tratiach zaviesť masový 
štart typický pre šorttrek, na  400-metro-
vom ovále neslávne známy z  jeho jedinej 
olympijskej aplikácie v  Los Angeles 1932.  
Ozvenou sú výzvy, aby odstúpil ešte pred 
skončením mandátu.

Hľadanie moderného strihu
Ak si olympizmus v 21. storočí šije mód-

ny kabát, nemal by mať diery. Hry trpia 
gigantizmom a mnohé súťaže „únavou“ ro-

kov. To však neznamená, že sa musia viac či 
menej, rýchlejšie či pomalšie vzdávať svo-
jich tradícií.

„Konštatujeme impozantný rozvoj olym-
pijského hnutia, ktorý možno prirovnať 
k  realizácii obrovského celosvetového de-
veloperského projektu. Nám všetkým však 
musí ísť aj o to, aby krásne budovy, kance-
lárie a  apartmány tohto projektu neostali 
prázdne a  nevyužité,“ povedal slovenský 
olympijský prezident František Chmelár už 
v roku 2010.

Nové športy majú nárok bojovať 
o miesto v olympijskom programe. Tobôž, 
ak sú rozšírené, populárne a  aj komerč-
ne úspešné. Patria k nim však aj bowling, 
netball, tanečný šport, squash, wu-šu, 
športové lezenie či športy na kolieskových 
korčuliach, ktoré sa okrem iných uchádzali 
o vstup na scénu OH 2020?

Bývalý šéf MOV Jacques Rogge ini-
cioval zrod olympijských hier mládeže. 
Okrem zvyšovania záujmu mladej gene-
rácie o olympiády sa stali aj akýmsi „teste-
rom“ noviniek. „Som fanúšikom miešaných 
súťaží mužov a  žien a  niektoré zaradíme 
aj do  programu veľkých hier,“ avizoval 
na sklonku funkčného obdobia. Biatlon za-
reagoval promtne. Krasokorčuliari prišli so 
súťažou družstiev, sánkári s  miešanou šta-
fetou. Uvažujú o nej aj plavci a triatlonisti. 
Zjazdári majú miešanú tímovú súťaž na MS.

Otázka je, ktorá z  noviniek, módnych 
trendov, olympijskému modelu pomô-
že a ktorá ublíži. MOV je príliš váženou 
inštitúciou, aby si mohol dovoliť cestu: 
pokus – omyl. Olympijský program po-
trebuje nové impulzy. No nielen pod dik-
tátom zvyšovania jeho ceny na  komerč-
nom trhu. 

Mladšie a bláznivejšie?
V  každom prípade zabudnime na  tra-

dičné hry z  polovice minulého storočia. 
Nostalgia sa nenosí. Hitom je adrenalín, no 
dúfajme, že tradičné vyššie, rýchlejšie, sil-
nejšie sa nezmení na – mladšie, dynamic-
kejšie, bláznivejšie. Aby sa z hier nedajbože 
naozaj nestal „cirkus“.   

Motivácia nových športov koketovať 
s  olympijskou perspektívou je zjavná. Už 
len ich zaradenie na  „čakačku“ zvyšuje 
záujem médií a  následne sponzorov. Nie-
ktoré federácie si uvedomujú, že ich šport 
ešte nedozrel na zaradenie do olympijské-
ho programu. Napriek tomu ho promujú 
všetkými spôsobmi, vrátane podsúvania 
olympijských ambícií, aby sa presadili 
v konkurencii športovej ponuky. Objavujú 
sa signály, že viac než teritoriálne rozšíre-
nie, hodnotné výkony a popularita športu 
môže uspieť skvelý marketing. Ak by sa to 
zmenilo na  trvalý trend, šport v  dnešnej 
podobe čaká záhuba...

 STANO ŠČEPÁN   
FOTO ŠTARTFOTO / JÁN SÚKUP, JAKUB SÚKUP,  

TASR / AP

Horská cyklistka  
Janka Števková štartovala  
v cross country na až na troch 
olympiádach (2004, 2008  
a 2012).

V skikrose sa prvý raz  
súťažilo na vancouverskej 

olympiáde 2010. 

Bikros zažil olympijskú  
premiéru v Pekingu 2008. 
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 klaňali svetu, svet im

na tokijských  
Hrách Xviii. olympiády  

sa zo sedemnástich Slovákov 
až trinásti pričinili  

o medailu
V krajine vychádzajúceho slnka napokon vyšlo aj 

olympijské. Na prvý pokus ho zatmili vojnové chmáry. 
Hry 1940 sa neuskutočnili ani vo zvolenom Tokiu, ani 
nikde inde. Pred polstoročím sa však olympijskej šance 

dočkala aj Ázia a Japonci sa piatim kruhom a ich 
hosťom klaňali ešte hlbšie a úctivejšie, než im káže 

zdvorilostná etiketa.

Pocta zapálenia ohňa pred 
polstoročím pripadla  

Jošinori Sakaiovi, ktorý sa narodil  
v deň zhodenia atómovej  
bomby na Hirošimu.
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„Veľká šanca Tokia a  Japon-
ska na  obnovu po  devastácii 
spôsobenej druhou svetovou 
vojnou,“ skonštatoval denník 

Japan Times, ktorý 27. mája 1959 vyšiel 
s palcovým titulom cez všetkých osem stĺp-
cov: Olympiáda konečne príde do Ázie. Re-
dakcia o  pridelení Hier XVIII. olympiády 
vedela skôr než tokijská delegácia vyslaná 
na zasadanie MOV do Mníchova, ktorá sa 
šuchtala v  hoteli nepredpokladajúc, že sa 
rozhodne už v  prvom kole. Tokio v  ňom 
dostalo 34 z 58 hlasov, Detroit 10, Viedeň 
9 a Brusel 5.

O  päť rokov svet otváral oči, Japonsko 
bolo viac než len „tranzistorová veľmoc“. 
V  metropole vojnovou prehrou poníženej 

krajiny sa vozil po eskamotérskych estaká-
dach (22 nových mimoúrovňových križo-
vatiek) a mimo nej v luxusnom superexpre-
se Šinkanzen, ktorý trielil z Tokia do Osaky 
na  tú dobu závratnou rýchlosťou 210 km 
za hodinu. 

High-tech a katedrály
„S  Japoncami olympizmus rezolútne 

vstúpil do elektronickej éry,“ skonštatovali 
francúzski autori pamätnice k  storočnici 
olympijských hier. V Tokiu 1964 sa prvý raz 
merali dosiahnuté časy na stotiny sekundy, 
premiéru mal fotofiniš aj dohmatové dosky 
na koncoch deviatich dráh jedného z troch 
bazénov v najväčšom plaveckom komplexe 
sveta National Gymnasium.

Dielo ikony japonskej architektúry Ken-
za Tangeho v parku Jojogi zvonka pripomí-
nalo prevrátenú loď a  znútra chrám. Pre-
zident MOV Avery Brundage pri pohľade 
naň k svojmu obľúbenému zvratu „z olym-
pizmu sa stalo náboženstvo 20. storočia“ 
dodal: „A teraz už má aj katedrály.“ Ame-
ričan bol vo sfére piatich kruhov bezkon-

kurenčný puritán, ale v stavebníctve, ktoré 
vyštudoval, vedel oceniť aj modernu.

Geostacionárny satelit „zavesený“ 35 a pol 
kilometra nad Pacifikom umožnil prvé tele-
vízne interkontinetálne prenosy, aj keď len 
do  Ameriky, ešte nie do  Európy. Koncern 
Macušita namontoval médiám na pulty tele-
vízory, na ktorých sledovali aj dianie na špor-
toviskách, na ktoré sa nestihli premiestiť...

Podľa amerického magazínu Sports 
 Illustrated, Hry 1964 stáli toľko, čo deväť 
predošlých dokopy. Tri miliardy americ-
kých dolárov. Japonci však náklady nikdy 
neoľutovali, tvrdia, že bez nich by sa sko-
kom neposunuli tam, kam potrebovali. Te-
raz kujú plány na nový technologický skok 
pri príležitosti tokijských OH 2020.

Marikin odkaz po 50 rokoch
Na  Národnom štadióne pred polsto-

ročím zaviala olympijská vlajka dĺžky to-
tožnej so zlatým trojskokom Mikia Odu 
na antverpskej olympiáde 1928 (15,21 m). 
Hirošimčan Oda vtedy ešte žil, práve do-
končoval profesúru, oheň však zapaľova-
lo iné „dieťa Hirošimy“ – míliar Jošinori 
Sakai, ktorý sa narodil presne v deň zhode-
nia atómovej bomby (6. augusta 1945). 

Japonci sa s hlavným štadiónom minulý 
mesiac dojemne lúčili – čaká ho demolácia, 
na Hry 2020 postavia nový. Ale nielen oni, 
na diaľku aj mnoho cudzincov. 

„Všimla som si správu na  facebooku, 
tak som naň pyšne napísala: Kráčala som 
po  jeho dráhe v  šesťdesiatom štvrtom 
a bola som a aj dnes som na to hrdá,“ vraví 
Marianna Némethová, na  tokijskej olym-
piáde pod rodným priezviskom Krajčírová 
najmladšia členka československej výpravy. 
„Tokijské ceremoniály boli nádherné. Pre-
teky sme brali ako prácu, ale slávnosti sme 
si všetci úžasne užívali.“

 ostal vo mne krásny Pocit ľudskej  
a šPortovej sPoluPatričnosti – 
olymPizmus, to je aj kus ducHovna. 

anTOn urban, kapitán striebornej futbalovej jedenástky

Slováci v Tokiu 1964
ATLETIKA: Eva Lehocká (neskôr Glesko-
vá) na 100 aj 200 m skončila v semifinále 
(rozbeh 11,8, medzibeh 11,6, semifinále 
11,9, resp. rozbeh 24,2, semifinále 24,5).
CYKLISTIKA: Daniel Gráč v cestných pre-
tekoch s hromadným štartom obsadil 22. 
miesto, najlepšie z čs. štvorice.
FUTBAL: Československé mužstvo vyhra-
lo bez prehry C-skupinu (Južná Kórea 6:1, 
Egypt 5:1, Brazília 1:0), vo štvrťfinále nad 
Japonskom 4:0, v semifinále nad NDR 2:1 
a vo finále prehralo s Maďarskom 1:2. Z 
rodákov zo Slovenska v ňom boli: František 
Schmucker, Anton Švajlen – Anton Urban, 

Vladimír Weiss, Štefan Matlák, Ján Geleta, 
Vojtech Masný, Ivan Mráz, Ľudovít Cvetler, 
Jan Brumovský (nebol Slovák, ale narodil 
sa v Leviciach). V kádri zlatého tímu Maďar-
ska bol aj košický rodák Ferenc Nógrádi.
PLÁVANIE: Ivan Ferák na 200 m znak 
skončil v rozplavbách (2:20,0).
ŠPORTOVÁ GYMNASTIKA:  Pavel Gajdoš 
bol člen čs. družstva, ktoré skončilo šies-
te, vo viacboji jednotlivcov obsadil 106. 
miesto, František Bočko len cestujúci ná-
hradník. Marianna Krajčírová (neskôr Né-
methová) ako členka čs. družstva získala 
striebornú medailu, v dvojboji skončila na 

22. mieste (bradlá 8., preskok 15., kladina 
31., prostné 40.). Na Slovensku (v Nových 
Sadoch) sa narodila aj ďalšia z tímovej šes-
tice – Jana Posnerová (neskôr Kubičková). 
VESLOVANIE: Osemveslica s Júliusom 
Točekom získala bronz.
VOLEJBAL: Čs. družstvo s Bohumilom 
Golianom vybojovalo striebornú medailu 
– jeho členom bol aj Jozef Labuda, ale 
pre chorobu nehral. A tiež Pavel Schenk, 
rodák z Moravy, ktorý sa neskôr ako 
hráč aj tréner zaslúžil o veľké volejbalové 
úspechy Bratislavy (EPM, PVP), v ktorej 
dodnes žije.

Bohuš Golian a Jozef Labuda – vtedy ešte netušili, že druhý z nich dostane žltač-
ku a prežije olympiádu v nemocnici.



„Ostal vo mne krásny pocit ľudskej 
a športovej spolupatričnosti – olympizmus, 
to je aj kus duchovna,“ zhutnil dojmy fut-
balový kapitán Anton Urban. „Prial by som 
všetkým, čo športujú, aby mali to šťastie as-
poň raz štartovať na olympiáde. 

V  celoživotnom oduševnení pre olym-
pizmus tromfol Urbana z našincov v tokij-
skej výprave azda len volejbalista storočia 
Bohuš Golian, žiaľ, už nebohý. Svojho času 
z pamäti vylovil aj spomienku zo zoradiska 
výprav pred nástupom na otvorenie: 

„Japonci pôvodne mienili olympiádu 
usporiadať v  júni, ale vzhľadom na daždi-
vé počasie jej termín napokon posunuli až 
na október. Desiateho desiaty, v deň otvo-
renia, just visel dážď vo vzduchu. Zrazu sa 
však na oblohe objavilo pár lietadiel, ktoré 
mraky rozohnalo. Keď už sme boli na šta-
dióne, priletelo ďalšie a na nebi vykreslilo 
päť pôvabných farebných kruhov.“

Pod sieťou dráma o zlato
Prvé Hry na  ázijskom kontinente majú 

v našich olympijských dejinách výnimočné 
postavenie, lebo zo sedemnástich Slovákov 
v  107-člennej československej výprave sa 
až trinásti pričinili o medaily. Dokopy síce 
len o štyri (tri strieborné a  jednu bronzo-
vú), ale pánbohzaplať, bol to rekordný po-
čet prekonaný až na  bojkotom oklieštenej 
olympiáde v Moskve 1980.

V  šesťdesiatych rokoch bolo Česko-
slovensko silné v  letných kolektívnych 
hrách: od  futbalu cez basketbal, hádzanú 

až po volejbal. Hádzaná však ešte nefiguro-
vala v programe OH, basketbal len mužský 
a volejbal sa doň dostal až v Tokiu 1964.

„Keby sa to udialo skôr, asi by som bol 
zažil už Melbourne 1956,“ ľutoval Golian, 
ktorý ako jediný Slovák hral v onom roku 
v  Paríži v  základnej šestici čs. tímu maj-
strov sveta. Do  Tokia vedno s  rodákom 
z horehronskej Moštenice, vtedy už v Kris-
tových rokoch, cestoval aj o vyše desať ro-
kov mladší Bratislavčan Jozef Labuda, vý-
borný smečiar. Pred prvým zápasom, keď 
už figuroval na 12-člennej súpiske, mu však 
diagnostikovali žltačku a olympiádu strávil 
v nemocnici.

Volejbalisti pod vedením trénera Josefa 
Broža, Golianovho spoluhráča zo zlatého 
parížskeho tímu, sa sprvu trápili, pár zá-
pasov vyhrali až v piatom sete, ale Japon-
cov pred očami ich cisára Hirohita zdolali 
jasne 3:1. Sovieti s  nimi naopak prehrali, 
naši však vzhľadom na horšie skóre potre-
bovali na zlato vyhrať aj nad ZSSR. „Prvé 
dva sety sme prehrali, vyrovnali sme na 2:2 
a v piatom viedli 6:1. Ibaže potom sme už 
uhrali len bod a dvaaštvrťhodinová dráma 
mala zlý koniec. Ak však mám byť úprim-
ný, neboli sme v  takej forme ako rok-dva 
predtým a museli sme byť radi aj striebru,“ 
s nadhľadom zhodnotil Golian.

Štyri tímové medaily
Aj futbalisti, mužstvo s  prevahou Slo-

vákov, skončili druhí. Vo futbale paradox-
ne dostali medaily len tí, čo hrali finále, 

kým vo volejbale aj ten, čo vôbec nehral... 
A  v  gymnastike? Jedna medaila pre celé 
družstvo! 

Tá československá strieborná, o ktorú sa 
zaslúžila aj Krajčírová, ostala v  Čechách, 
ale Věra Čáslavská vlani nezištne venovala 
Slovensku jednu zo svojich troch tokijských 
zlatých – ba aj jednu zo štyroch, ktoré zís-
kala v Mexiku 1968! 

Štvrtý tokijský kov mal podobu bron-
zu. Na kanáli v Tode ho získala osemves-
lica, v  ktorej ako druhý najmladší sedel 
25-ročný Július Toček. Rodák z  výcho-
doslovenských Margecian začal na  vode 
v  Bratislave ako učeň Čs. plavby dunaj-
skej, ale na lodníka dorástol v západočes-
kom Děčíne a na majstra vesla v Terezíne 
(kde v Dukle vojenčil) a v Prahe. Dostal 
sa do lode, čo mala obhájiť bronz z Ríma 
1960, no pár dní pred štartom v sedle jed-
ného z  päťtisíc bicyklov, ktoré hostitelia 
ponúkli na dopravu v rozľahlej Olympij-
skej dedine, zavadil nohou o auto a hrozi-
lo, že nenastúpi. Ranu mu museli zašívať 
a  vedenie výpravy vydalo zákaz bicyklo-
vania pod hrozbou straty denného vrec-
kového (vo výške 2,5 dolára...). Toček bol 
však tvrdý chlap a v lodi sú rozhodujúce 
ruky a  nie nohy, takže napokon všetko 
dobre dopadlo.

Mimochodom, po šesťdesiatom ôsmom 
zakotvil tam, kde Pavel Schmidt, zlatý bra-
tislavský dvojskifár z  rímskej olympiády 
1960 – vo Švajčiarsku. Žiaľ, už ani jeden 
z nich nie je nažive.

MARIÁN ŠIMO
FOTO TASR, ČTK, archív SOV,  

Múzea telesnej kultúry SOV,  
Bohuša Goliana a Antona Gajdoša 

Bronzová  tokijská osemveslica: Július Toček v lodi piaty, na brehu kormidelník 
Miroslav Koníček.
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Tokijské unikáty 
• Počet divákov prvý raz prekročil hranicu 
dvoch miliónov.
• Okrem volejbalu malo premiéru aj džudo 
– Japoncov suverénnym triumfom v open-
-kategórii ich národného športu šokoval 
holandský obor Antonius Geesink (198 
cm, 130 kg).
• Sovietska gymnastka Larisa Latyninová 
šiestimi medailami (2 – 2 – 2) skompleti-
zovala jedinečnú olympijskú zbierku na 18 
medailí (9 – 5 – 4). Tromfol ju až americký 
plavec Michael Phelps v Pekingu 2008 (po 
Londýne 2012 má bilanciu 18 – 2 – 2).
• Najviac zlatých získal americký plavec 
Don Schollander (4), zo žien čs. gymnast-
ka Věra Čáslavská (3 – 1 – 0).   
• Slávne hetriky: Američana Al Oertera v 
disku, austrálskej plavkyne Dawn Frase-
rovej na 100 m v. sp. („preslávila“ sa aj 
krádežou olympijskej vlajky) a sovietskeho 
veslára Viačeslava Ivanova v skife. 
• Prvá svadba v Olympijskej dedine: 
vzájomné áno si povedali dvaja Bulhari 
– diaľkárka Diana Jorgovová a gymnasta 
Nikola Prodanov.
• Premiéru mali piktogramy: Japonci 
namiesto slovného označenia športov či 
objektov zvolili obrázkové – odvtedy už 
nikto iný spôsob nepoužíval.



Marika, Marienka či Marička 
Krajčírová, podľa rodného lis-
tu i čerstvo vydaného občian-
skeho preukazu však Marian-

na, mala vtedy šestnásť. Bezstarostný vek.
„Majster príde, urobí a odíde,“ pred-

niesla v pozore a s vypnutou hruďou mu-
tujúcim hlasom Čáslavskej formulku po 
tom, čo od Věry aj od ostatných dostala pre 
šťastie štipanec na zadok. A odpochodova-
la ako prvá ku kladine, na ktorej českoslo-
venské družstvo začínalo olympijskú súťaž.

„Zacvičila ako boh. Po nej aj ďalšie. Ako 
keby ich nakazila svojím pokojom,“ skon-
štatovala gymnastická legenda v memoáro-
vej Ceste na Olymp.

„Prvá cvičenka nasadzovala známku, 
to bola česť aj zodpovednosť, ale tú som si 
našťastie nepripúšťala,“ vraví s odstupom 
polstoročia Marianna Némethová-Krajčí-
rová. „Na veľkých podujatiach som v celej 
kariére nespadla a žiadnu zostavu okato 
nepokazila. Možno aj preto, že trénerský 
pár manželov Matlochovcov sa nerozpako-
val dôverovať mi už v olympijskom debute. 
Na záverečnom sústredení sa z nás stal ko-
lektív, napriek vekovému rozpätiu bezmála 
desiatich rokov sme boli kamarátky, ktoré 
si navzájom priali.“

Tokiom si vytrucovala psa. Otec o ňom 
nechcel ani počuť. Ledaže sa dostaneš na 

olympiádu, poznamenal v slabej chvíli. 
Marika sa na ňu nielenže prebojovala 

(štvrtým miestom na čs. šampionáte vytla-
čila z tímu „divu“ Evu Bosákovú), ale pri-
činila sa aj o striebornú medailu družstva 
s odstupom necelého bodu za sovietskou 
zbornou a na bradlách získala ôsme najvyš-
šie hodnotenie.

Aj ste psíka po návrate dostali? „Samo-
zrejme, otec bol vojak, zvyknutý dodržať 
slovo – malý bastardík sa stal na čas obľú-
bencom ulice a cez televíziu aj športových 
fanúšikov,“ smeje sa.

Okrem toho, že zbožňovala zvieratá, váš-
nivo fotografovala. Doma v tom čase letel 
Flexaret, z Japonska, elektronickej veľmoci, 
si však priniesla 72-obrázkový Olympus. 
„Prikúpila som si blesk a slúži dodnes,“ tvrdí.

Z tokijskej šestice sa na Slovensku, kon-
krétne v Nových Sadoch, narodila aj Jana 
Posnerová, ale tá sa ku gymnastike dostala 
až v Prahe a od roku 1968 ako Kubičková 
žije v Nemecku (za manžela si vzala býva-
lého úspešného čs. gymnastu, ktorý bol v 
r. 1975 – 1977 a 1986 – 1988 šéftrénerom 
nemeckej reprezentácie, zomrel v r. 2005).

Krajčírová začínala s gymnastikou v de-
viatich rokoch. „Na dnešné pomery veľmi 
neskoro, ale so skvelým rodičovským záze-
mím a pod vynikajúcim trénerom, aj preto 
som rýchlo vyletela,“ pripomína. V brati-

slavských Vinohradoch ju viedol trénerský 
nadšenec a fachman Ján Čížik, o ktorom 
hovorí, že bol jej druhý otec.

Narodila sa však v Košiciach. Stamodtiaľ 
je len vari dvadsať kilometrov do Kysaku, 
rodiska Antona Urbana. „No a to bol v To-
kiu zasa môj náhradný otec,“ žoviálne vraví 
o kapitánovi futbalovej reprezentácie, vtedy 
čerstvom tridsiatnikovi. 

O dva roky sa už z Krajčírovej stala re-
prezentačná opora a na dortmundských 
majstrovstvách sveta siahla na tímové 
zlato, historické prerušením dlhej reťaze 
úspechov sovietskej zbornej. O tri na eu-
rópskom šampionáte v Amsterdame vo 
viacboji aj na bradlách získala individuál-
ny bronz. V Mexiku 1968 jej len päť stotín 
chýbalo k bronzovej olympijskej medaile v 
preskoku a v prepočte na osobu (dokopy 
65 stotín) len dvakrát toľko aj k tímovému 
zlatu – ktovie, či nie zámerne uprenému v 
obave, že Čáslavská vyhrá všetko...

Trojnásobnú olympioničku a kapitánku 
bronzového tímu MS 1970 (už bez Čáslav-
skej) neskôr vyhlásili za slovenskú gym-
nastku storočia a v Petržalke po nej po-
menovali gymnastickú halu. Keď docvičia 
reprezentanti, Marika sa v nej venuje mla-
di. „Asi to nerobím najhoršie, keď ku mne 
dal svoju vnučku aj slovenský olympijský 
šéf,“ žmurkne. (mo)
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gymnastka storočia 
si Tokiom vytrucovala psa

Družstvo strieborných gymnastiek – Marianna Krajčírová na zábere  
piata zľava, legendárna Věra Čáslavská predposledná.

Krajčírová po návrate s trénerom 
Jánom Čížikom.
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Ofinále sa nikomu z nich ani ne-
snívalo, napriek tomu v  ňom 
hrali. Šťastie sadne na toho, kto 
si verí, vravieval futbalový mág 

Rudolf Vytlačil. Dva roky po čílskom sveto-
vom šampionáte doviedol do boja o primát 
aj olympionikov. 

Anton Urban naňho natrafil v päťdesia-
tom štvrtom v Krídlach vlasti. V stredu hral 
ešte za Slovan, ale vo štvrtok už ako „zák-
laďák“ salutoval v olomouckých kasárňach 
a na ďalší deň cestoval s armádnym muž-
stvom na ligový zápas. Toníku, môžeš hrať? 
spýtal sa ho v autobuse Vytlačil. Samozrej-
me, odvetil mu bez váhania Urban.

Keď o  desať rokov formoval káder 
do  olympijskej kvalifikácie, v  ktorom ne-

smeli figurovať hráči s praxou zo zápasov 
o Zlatú Niké, s neomylnou intuíciou vsadil 
na  obrancu belasých – dokonca ho určil 
za kapitána.  

V 17-člennom kádri na tokijský turnaj sa 
objavilo až desať rodákov zo Slovenska. „Vy-
tlačil ako viedenský Čech mal čistý, národ-
nostnými vzťahmi nezakalený zrak. Bolo mu 
jasné, v  čom sú prednosti Čechov a  v  čom 
Slovákov, že jedni sú nadaní technici a druhí 
od  prírody robotníci a  bojovníci. Vedel to 
zladiť,“ vraví Urban o jednom z 26 trénerov, 
ktorých rukami prešiel v bohatej kariére. 

Vytlačil neriešil problémy, lebo si ni-
jaké nepripúšťal – bol rodený optimista. 
A na olympiáde dlho ani nemal aké. Muž-
stvo hravo vyhralo skupinu po víťazstvách 
nad Kórejskou republikou 6:1 (po dva góly 
strelili Mráz a  Masný), nad Egyptom pod 
dobovým názvom Zjednotená arabská re-
publika 5:1 (Urban, Mráz, Cvetler), ba 1:0 
aj nad Brazíliou, ktorá v dôsledku predošlej 
remízy s Egyptom pre horšie skóre skonči-
la až tretia a vypadla. A vo štvrťfinále pre-

svedčivo zdolal aj domáce Japonsko – 4:0 
(Brumovský 2, Mráz). 

Vytlačil sa rozkričal až v  prestávke se-
mifinále. V  ňom tím narazil na  prvého 
európskeho súpera, tradične tvrdo hrajú-
cu reprezentáciu Nemeckej demokratickej 
republiky, ktorá vyhrala s  olympionikmi 
NSR baráž o právo reprezentovať jednotnú 
výpravu Nemecka – a  po  prvom polčase 
prehrával 0:1. „Necháte sa okopávať ako 
zelenáči!“ čertil sa.

Zabralo to. Do druhého polčasu Nemci 
nastúpili len desiati, lebo ku koncu prvého 

si kapitán Klaus Urbanczyk v zrážke s vlast-
ným brankárom Jürgenom Heinschom zlo-
mil nohu – a vtedy sa ešte striedať nesmelo. 
V druhej minúte Lichtnégl vyrovnal a v po-
slednej Mráz osvedčil nos na  góly. Urba-

novu polostrelu-polocenter Heinsch len 
vyrazil a najväčší fešák mužstva, hoci ties-
nený, loptu pravačkou ponad padajúceho 
brankára poslal do siete! Bol to najdôleži-
tejší z piatich gólov, ktoré najproduktívnejší 
útočník čs. olympijského výberu strelil.

Znamenal senzačný postup do  finále 
s  Maďarskom. V  Barótiho mužstve vtedy 
žiaril 19-ročný Ferenc Bene, na ceste do fi-
nále strelil 11 z 20 maďarských gólov (Ma-
roku všetkých šesť!). Vytlačil ho dal strážiť 
nekompromisnému Josefovi Vojtovi. Prvý 
polčas sa mu to darilo, skončil sa bez gó-
lov. Ani center, čo letel na začiatku druhé-
ho polčasu sa k Benemu nedostal – napriek 
tomu lopta skončila v  našej sieti. „Chcel 
som ju odkopnúť do bezpečia, ale nešťastne 

som nastrelil Schmuckera a od neho sa od-
razila do brány,“ kajal sa Vojta. 

O dvanásť minút sa Bene predsa dostal 
k  lopte a napokon strelil gól aj vo finále. 
Brumovský síce desať minút pred koncom 
znížil, ale vyrovnať sa nepošťastilo. „Ani 
mne, v  závere som mal šancu,“ prizná-
va Urban. „Maďari však boli objektívne 
o  pol góla lepší. V  päťdesiatych, ale ešte 
aj v  šesťdesiatych rokoch patrili medzi 
svetovú špičku. A  Československo tiež, 
veď dva roky predtým hralo s Brazíliou vo 
finále MS.“

Mimochodom, do  zápisu ako autora 
vlastného gólu chybne uviedli Weissa. Ten 
po olympiáde túžil v prvom rade konečne 
na vlastné oči, a nielen na fotografii vidieť 
syna, čo sa mu krátko pred odletom naro-
dil (ešte netušiac, že bude pokračovateľom 
rodinnej futbalovej ságy), a  nie demento-
vať štatistický omyl. Vytlačil zvažoval, či 
nepustiť mladého otecka zo záverečného 
sústredenia „na  otočku“ do  Bratislavy, no 
napokon povedal: Vláďo, kúp tri fľašky čer-
veného, oslávime to tu a bude pokoj...

S návratom z Tokia to napokon nebolo 
také prosté. Už cesta tam s viacerými me-
dzipristátiami ako keby nemala konca, ale 
spiatočná všetkým pripadala dlhšia ako 
olympiáda. „Leteli sme tučkom Českoslo-
venských aerolínií a  okrem plánovaných 
sme mali aj dve neplánované štácie – jednu 
niekoľkodňovú v  kambodžskom Phnom-
penhi, druhú v  Káhire,“ spomína Urban. 
„Slovenský kapitán Jokl, to meno vzhľadom 
na jeho chýrnosť vo futbalovom svete nikdy 
nezabudnem, nám ich vysvetlil nepriazni-
vým počasím raz nad Áziou, potom nad 
Európou. Až v Prahe priznal, že sa poško-
dila palivová nádrž a  zdržanie spôsobilo 
čakanie na jej výmenu...“ (mo)

Strieborný kapitán:
maďari boli o pol gólu lepší
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Kľúčový gól Ivana Mráza (v bielom) 
v poslednej minúte semifinále. Dolu 
kapitáni s medailami: Anton Urban, 
Tibor Csernai a Klaus Urbanczyk.
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Čas na skepsu? Skôr na budík!

Na Slovensku sa zo športového talentu stáva bezmála ohrozený 
druh. Ekológovia v prípade prírody v takej chvíli bijú na poplach. 
Rozparcelované športové hnutie osciluje medzi nariekaním a chválením 
sa „nás sa to (až tak alebo zatiaľ) netýka“. Je schopné sa zhodnúť, že 
chýba systém, ale už nie zomknúť sa v jeho (znovu)nájdení.

Na   vlaňajšej 
k o n f e r e n -
cii o  živote 
a  diele za-

kladateľa novovekých olym-
pijských hier baróna Pierra 
Coubertina trnavský župan 
a  bývalý výborný karatista Ti-
bor Mikuš skonštatoval, že si-
tuácia v  slovenskom športe je 
žalostná, jeho pár osobnostiam 
pribúdajú rôčky a talentov, kto-
rí by ich nahradili, jednoducho 
niet. „Vinu na  tom nesieme 
všetci, lebo sa tvárime, akoby 
sa nič nedialo,“ dodal a vyzval 
spoločne utvoriť mladej ge-
nerácii také podmienky, ako 

mala tá jeho pred štyridsiatimi 
rokmi... 

Voľakedy existovali školské 
športové strediská, športové trie-
dy, tréningové strediská mláde-
že, strediská vrcholového športu 
mládeže a  nad nimi strediská 
dospelých – jedno na druhé nad-
väzovalo. Bol to systém, aj keď 
tiež nie úplne dokonalý. 

Dnes však prevláda živelnosť. 
Nie tak dávno sme krstili Centrá 
olympijskej prípravy mládeže – 
a  už sú pochované. Motáme sa 
akoby v začarovanom kruhu. 

Slovenskí olympionici rôz-
nych vekových skupín, ktorých 
sme oslovili, sa zhodli, že dnešná 

mladá generácia má oproti pre-
došlým oveľa viac možností roz-
ptýlenia (Erbanovým zvratom 
povedané „rušivých momen-
tov“), ale oveľa menej pohybu. 
Dokonca aj chuti naň, túžby 
po ňom. Neodvykla si od špor-
tu – ona si naň nestihla zvyknúť. 
Len jej malá časť, ako postrehol 
Krnáč, získava návyky odmalič-
ka, vo veku, v ktorom sa rýchlo 
a trvalo osvojujú. 

Kto je tomu na  vine? Rodi-
na, škola a klub je svätá trojica 
športu, ktorá ideálne funguje 
len pospolu. U  nás si rodič, 
učiteľ a  tréner neraz navzájom 
hádžu výčitky, pričom každý 

má kus pravdy, ale ani jeden nie 
je bez viny.

Ani štát – je zodpovedný 
za  stav slovenského školstva 
a  čiastočne aj športu. V  ko-
nečnom dôsledku aj za  stav 
rodinných rozpočtov, čiže po-
tenciálu platiť náklady spoje-
né so športovým rastom detí, 
ba tiež za  možnosti privátnej 
sféry podporovať športovanie 
mládeže. Dať dieťa na finančne 
náročný šport je ťažký balvan 
pre rodiny, nevraviac o potrebe 
upraviť celý rodinný rytmus. 
Existujú aj príklady ich rozpa-
dov, trpkého vytriezvenia z ilú-
zií o budúcej sláve...

Ako teda ďalej v mimoriad-
ne dôležitej oblasti, akou je ob-
javovanie a  príprava talentov? 
Ktorým smerom sa vybrať, aby 
investície vložené do  ich rastu 
sa prípadne niekedy aj vrátili?  
Aj medzi olympionikmi, ktorí 

mlaď si neodvykla od šPortu 
 – ona si naň nestíha zvyknúť, lebo ju k nemu nevedieme

začarovaný kruH.

Zdeno Cíger s mlaďou vo svojej 
bratislavskej hokejovej akadémii.
FOTO TASR / MICHAL SVITOK
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sa po skončení aktívnej kariéry 
dali na výchovu nasledovníkov 
a  na  ktorých sme sa obrátili 
s dvoma otázkami, sú skeptici. 
Prevažujú však bojovníci, tí, 
ktorí vidia svetlo na  konci tu-
nela a nerozpakujú sa hľadať aj 
menej tradičné formy. 

1.  Aké sú kľúčové 
problémy 
odhaľovania, 
identifikovania 
a výchovy talentov 
na Slovensku?

2.  Čo by pomohlo zlepšiť 
súčasný stav?

   

JAN MATOCHA, legenda 
rýchlostnej kanoistiky, 
účastník olympijských hier 
1948 a 1952, neskôr tréner 
čs. reprezentácie, ktorý sa 
dlhé roky venoval výchove 
talentov v Tatrane Karlova 
Ves a Slávii UK:

1. Kedysi som mával v trénin-
govej skupine okolo 20 kajaká-
rov. Medzi nimi bola veľká kon-
kurencia, každý chcel byť lepší 
od  toho druhého a  to ich na-
háňalo dopredu. Lodenicu sme 
mali na  šlepe, o  čo sa zaslúžil 
Ladislav Čepčiansky, denne tam 
panoval veľký ruch. S dochádz-
kou na  tréningy neboli žiadne 
problémy, lebo vtedy každý 
chcel. Slávia UK patrila medzi 
najväčšie telovýchovné jednoty 
a mali sme vytvorené naozaj vý-
borné podmienky na  prípravu. 
Postupne som však začal pozo-
rovať odklon mladej generácie 
od  náročného tréningu. Chlap-
com sa akosi nechcelo namá-
hať telo a hľadali cestu ľahšieho 
odporu. Kedysi nemala mládež 
také široké možnosti rozptýle-
nia ako dnes a  šport bol vtedy 
veľkým motívom a  lákadlom, 
ako aj jednou z možností vyces-

tovať do  zahraničia. Naposledy 
som mal v  tréningovej skupine 
štyroch fešákov, ale tesne pred 
maturitami zostali doma, že sa 
musia na  ne pripravovať a  od-
vtedy som ich už nevidel... 

2. Rodičia by sa mali viac 
zainteresovať do  záujmu detí 
o  šport. Mali by ich k  nemu 
viesť najskôr sami a  potom 
kontaktovať športový klub a po-
núknuť ich trénerom mládeže.

ZDENO CÍGER, bývalý výbor-
ný hokejista so skúsenos-
ťami aj z NHL, reprezentant 
(tri medaily z MS), olym-
pionik 1998, neskôr úspešný 
tréner Slovana, v rámci pro-
jektu Stars for Stars vedie 
Hokejovú akadémiu Zdena 
Cígera:

1. My nemáme núdzu 
o chlapcov. Fungujeme už tretí 
rok, rodičia o  nás vedia a  pri-
nášajú svoje deti zo všetkých 
kútov Slovenska. Najmladší 
chlapci vo veku 5 – 6 rokov 
u  nás dostanú základy hokeja. 
Robíme pre nich rôzne kempy 
a pobyt na ľade im spestrujeme 
aj ďalšími zaujímavými aktivi-
tami. Mnohé z detí sa už uchy-
tili v rôznych družstvách. Cho-
dia k nám také typy, pre ktoré 
je hokej všetkým a s podporou 
rodičov sa stále zlepšujú. Táto 
robota ma baví, lebo je tvori-
vá, vidím ako mi chlapci pred 
očami výkonnostne rastú a  to 
sú najlepšie pocity a  odmena. 
Hokej je na  Slovensku veľmi 
obľúbený šport, prakticky kaž-
dý chlapec by sa rád stal ho-
kejistom a našou úlohou im je 
tieto sny približovať a dávať im 
reálnejšie kontúry.

2. Venujeme sa predovšet-
kým deťom zo sociálne slabších 
rodín, to znamená, že na  roz-
diel od  iných klubov neinka-
sujeme od  ich rodičov peniaze 
za trénerov a dokonca im bez-
platne poskytneme aj hokejový 
výstroj. O deti sa starajú dvaja 
tréneri a pomáha nám aj jeden 
z rodičov. Zatiaľ sa nám robota 
darí a  verím, že to bude takto 
pokračovať aj ďalej. 

JOZEF KRNÁČ, strieborný 
medailista aténskych OH 
2004 v džude, dnes tréner 
Slávie STU a slovenskej do-
rasteneckej reprezentácie:

1. Ja som začal s  týmto 
športom v  štyroch rokoch, 
teda odmalička a  myslím si, 
že je to optimálny vek na prvé 
kontakty. Vtedy získava dieťa 
aj návyky, ktoré si veľmi rých-
lo osvojí a  podvedome ich už 
používa. Súčasná situácia nie 
príliš ružová, lebo športu ne-
dávame toľko, čo by si zaslúžil. 
Chceme mať úspešných repre-
zentantov, ale pre ich výchovu 
robíme len veľmi málo. To platí 
všeobecne. Pochodil som svet, 
videl o som, ako sa inde starajú 
o  talenty a  máme čo doháňať. 
Nedávno som bol v  Baku, de-
jisku budúcoročných prvých 
Európskych hier, a otváral som 
oči, čo v  Azerbajdžane pre 
šport robia a aké má postavenie 
v  spoločnosti. V  našom klube, 
Slávii STU, našťastie netrpíme 
núdzou o  deti, máme ich vyše 
sto, a stará sa o ne aj zodpove-
dajúci počet trénerov. V  nie-

ktorých iných odvetviach, ako 
počúvam od  kolegov-trénerov, 
je to horšie.

2. Zlepšiť stav môžu predo-
všetkým učitelia telesnej výcho-
vy na základných školách, lebo 
tam dostávajú deti prvé návyky 
do  života – oni sú rozhodujú-
cim článkom pri prvej orien-
tácii dieťaťa. V  čase mojich 
začiatkov, len čo som prišiel zo 
školy domov, odložil som tašku 

a  vypadol von s  chlapcami, 
kde sme až do  večera hrávali 
buď futbal alebo hokej, prak-
ticky stále sme boli v  pohybe. 
Je pravda, že nás vtedy toľko 
nerozptyľovali rôzne iné akti-
vity a bezcieľne ponevieranie sa 
po sídlisku mi bolo cudzie. Keď 
bolo treba, tak som šiel starému 
otcovi pookopávať záhradu, aj 
tam som získaval fyzickú silu 
a zdalo sa mi to úplne normál-
ne a prirodzené. Postupne som 
sa však zameral na džudo a ve-
noval som mu všetok voľný čas.

JURAJ BENČÍK, bývalý 
chodecký reprezentant, 
olym pionik 1980, neskôr 
dlhoročný úspešný tréner 
slovenskej chodeckej špičky, 
odvlani má v Dukle Banská 
Bystrica na starosti nastu-
pujúcu generáciu:

1. V Banskej Bystrici máme 
už sedem rokov Žiacku cho-
deckú ligu, ktorá pozostáva 
z  piatich kôl, a  práve v  nej sa 
nám objavujú nádeje s  pred-
pokladmi vyrásť na  reprezen-
tantov. Základ všetkého je mať 
dobrý projekt a predložiť ho či 
už školským orgánom alebo 
iným subjektom s  načrtnutý-
mi cieľmi. Našťastie sa nám to 
darí a  výsledkom je okolo 70 
detí, ktoré pripravujeme či už 
v Bacúchu (tam ich je 22) alebo 
v Banskej Bystrici. V Dukle sa 
o chodcov od tých najmenších 
až po  reprezentantov starajú 
traja tréneri. Je radosť sa po-
zerať na  najmladších adeptov 
chôdze a  rovnakú radosť z  ro-
boty s  tými najmladšími mám 
aj ja a  napĺňa ma to. Veď ak 
chceme mať v  budúcnosti vý-
borných atlétov, inej cesty niet, 
len cieľavedomá a  každoden-
ná práca s  tými najmladšími. 
Chceme ich vychovávať k  pra-
videlnému tréningu, aby tak 
získali aj návyky do každoden-
ného života. Lebo ak je človek 
úspešný v  športe, tak je veľký 
predpoklad, že bude aj v  bež-
nom civilnom živote. 

2. Od  detí nevyberáme 
za  tréningy ani cent, rodičia 
ich vybavia akurát maratón-
kami, teplákmi a  dresom. 
Rozhodujúci je tréner a  jeho 
osobná angažovanosť. Lebo 
tréner je zodpovedný za  vy-
hľadanie talentovaného pre-
tekára, on najlepšie vie, či má 
perspektívu rastu a zodpovedá 
za neho. Často okolo seba po-

 rOdIna, ŠKOla a Klub  
je svätá trojica,  

ktorá ideálne funguje  
len PosPolu. 



čúvam, že nedá sa, nie sú pe-
niaze a podobne. Áno, situácia 
nie je jednoduchá, ale všetko 
je v  našich rukách a  hlavách. 
Každý máme možnosť zosta-
viť zmysluplný projekt, osloviť 
správnych ľudí na  správnych 
miestach, argumentovať a  vy-
svetľovať filozofiu práce s  ta-
lentmi, klopať na dvere a cho-
diť a chodiť...   

RÓBERT ERBAN, štvornásob-
ný olympionik v rýchlostnej 
kanoistike (1992 – 2004), 
tréner kajakárov Strediska 
štátnej športovej reprezen-
tácie MV SR v Piešťanoch:

1. Dnešná mládež je vy-
stavená oveľa väčším rušivým 
momentom, ako to bolo ke-
dysi. My sme zamlada hneď 
po  príchode zo školy išli von 
a  kopali sme do  lopty, hrali 
hokej alebo nesmelo nazerali 
do vodáckej lodenice na Sĺňa-
ve. Teraz aj keď nejaké talenty 
nájdeme a zlákame, len málo-
ktorý vydrží pri náročnom tré-
ningu. Kanoistika nie je až taký 
vychytený a  atraktívny šport 
ako napríklad hokej či futbal, 
takže zrejme aj preto tak nelá-
ka mladých. 

2. Nie je dobre postara-
né o  tých športovcov, ktorí sa 
nedostanú hneď z  juniorky 
do  úzkej skupiny profesioná-
lov. Pre nich by mali vytvoriť 
viac tzv. tabuľkových miest, aby 
po skončení školy nemali oba-
vy o  budúce živobytie. V  tom 
vidím veľké rezervy.

ALŽBETA HAVRANČÍKOVÁ, 
bývalá vynikajúca bežkyňa 
na lyžiach, účastníčka 
štyroch ZOH (1988 – 1998), 
neskôr trénerka mládeže:

1. Lyžiarske talenty som 
trénovala päť rokov vo Svite, 
avšak po  zmenách vo fabrike 
Chemosvit to išlo s podporou 
nášho športu dolu vodou. Ro-
dičia mi boli nápomocní, ale 
to nestačilo. Žiaľ, šport prestal 
byť zaujímavý pre zodpoved-
ných ľudí na  rôznych stup-
ňoch. Deti nevideli perspek-
tívy rastu a tréningová skupina 
sa zákonite rozpadla. Bola som 

z toho veľmi smutná, ale muse-
la som pochopiť krutú realitu 
a prispôsobiť sa novej situácii. 
Odhliadnuc od tejto skúsenos-
ti, neviem si dobre predstaviť 
budúcnosť bežeckého lyžo-
vania u  nás. Ani kedysi nešlo 
o  masový šport, ale bolo nás 
viac a  fungovala konkurencia. 
Na  bežkách som prežila krás-
ne chvíle a rada by som to do-
priala aj nasledovníčkam alebo 
nasledovníkom, len či sa takí 
nájdu. Momentálne všetko sto-
jí len na fanatizme niekoľkých 
jedincov, čo je žalostne málo. 

2. Učím na  základnej škole 
v  Liptovskej Tepličke telesnú 
výchovu, biológiu a  čiastočne 
aj dejepis a  popritom vediem 
na  škole rôzne krúžky – stre-
lecký a  flórbalový. Máme aj 
krúžok mladých záchranárov. 
Škola akoby suplovala špor-
tový klub a  nebyť nej, tak sa 
deti vôbec nehýbu. Záleží len 
na  učiteľoch, či ich k  športu 
privedú a  ako sa dokážu pre 
deti obetovať. Celkovo som 
dosť skeptická, akým smerom 
ide  náš šport. Nevidím žiadne 
zlepšenie. Zrejme osud mladej 
generácie nikoho nezaujíma, čo 
je veľká chyba...  

PETER BUČEK 

OLYMPIONICI  NA TÉMU TALENT38

 nIe je dObre pOSTarané  
o týcH šPortovcov, ktorí sa nedostanú 

Hneď z juniorky do úzkej skuPiny 
Profesionálov. 

Juraj Benčík, historicky 
najúspešnejší slovenský atletický 
tréner, sa s rovnakou vášňou ako 
donedávna svojim svetoznámym 
chodcom venuje omladine – treba 
dodať, že sa o ňu kontinuálne 
zaujímal celú trénerskú kariéru.
FOTO ŠTARTFOTO / JÁN SÚKUP
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olympijská mlaď
zasa mieri do Ázie
„Boli to naozaj inšpiratívne 
hry,“ povedal na záverečnom 
ceremoniáli I. olympijských 
hier mládeže v Singapure 
2010 vtedajší prezident MOV 
a „otec“ podujatia Jacques 
Rogge. Po zimnej ouvertúre 
v Innsbrucku 2012 nás 16. – 
28. augusta čaká prvá letná 
repríza – znovu v Ázii.

Čína je športová (aj ekonomická) 
superveľmoc. A  osemmilióno-
vý Nanking je jej bývalé hlavné 
mesto. Samozrejme, mládežnícke 

hry nechystá s takouto pompou ako metro-
pola Peking tie „veľké“ v roku 2008, ale aj 
tak na  veľmi vysokej úrovni. Olympijská 
dedina s výškovými budovami je parádna 
a športovci sa môžu tešiť na bezplatné wifi 
pripojenie na každej izbe. Otvorenie bude 
na  štadióne pre 62  000 divákov, moderné 
sú aj mnohé ďalšie športoviská. 

„Našli sme ich v perfektnom stave,“ kon-
štatoval po  návrate z  marcového seminára 
v Nankingu vedúci našej výpravy, päťnásob-
ný olympionik v športovej streľbe (dvakrát 
bronzový medailista) Jozef Gönci, predseda 
komisie športovcov a člen exekutívy SOV.

Naša najväčšia výprava
Gönci povedie doteraz najpočetnejšiu 

slovenskú mládežnícku výpravu. V  čase 
uzávierky Olympijskej revue ešte nebolo 
jasné, či medzinárodná plavecká federácia 
dá miestenku aj jednému Slovákovi s B-li-
mitom, ale 34 športovcov bolo istých – 18 
členiek družstva futbalistiek, po traja atléti 
(1 chlapec, 2 dievčatá), plavci (1+2) i vodní 
slalomári (2+1), dve cyklistky plus boxer, 
lukostrelec, gymnasta, strelkyňa a  tenist-
ka. Futbalistky odletia 9. augusta, ostatní 
o dva dni neskôr.

Na porovnanie: v Singapure 2010, kam  
sa nenominoval kolektív, sme mali 17 
športovcov a  na  I. ZOHM v  Innsbrucku 
2012 vďaka účasti hokejistiek rovných 30.

V Nankingu sa bude súťažiť vo všetkých 
28 športoch, ktoré sú v programe OH 2016 
v Riu de Janeiro – vrátane golfu a sedmič-
kovej verzie ragby. Dovedna 3808 špor-
tovcov z 204 krajín čaká 222 disciplín: 109 
chlapčenských, 95 dievčenských a 18 mie-
šaných. Počet účastníkov vzrástol o  viac 
než dvesto, čo súvisí s  prírastkom dvoch 

športov. Väčšina musela splniť kvalifikač-
né kritériá svetových federácií, ale zhruba 
pätina (z exotických krajín) dostane právo 
štartu v rámci uplatňovania olympijského 
princípu univerzality.

Laboratórium noviniek
Viaceré súťaže budú výrazne odlišné 

od OH, pretože OHM slúžia aj ako testovacie 
„laboratórium“ noviniek. Napríklad basketba-
lové turnaje sa budú takisto ako v Singapure 
hrať v streetballovom formáte (traja na troch), 
ale v programe sú aj súťaže v individuálnych 
zručnostiach. Volejbal bude len v plážovej for-
me. Vodný slalom bude prebiehať na hladkej 
vode, pričom súťaži medzi bránkami pred-
chádza hladký šprint jeden proti jednému. 
Podobný hybrid je aj v cyklistike, kde chlapci 
aj dievčatá budú súťažiť v trojkombinácii cest-
nej, horskej a bikrosovej. Veľmi atypické sú aj 
miešané súťaže s účasťou chlapcov a dievčat 

z rôznych krajín v spoločných štafetových či 
tímových disciplínach.

Novinky majú za cieľ predovšetkým po-
silniť v mladých ľuďoch pocit olympijskej 
vzájomnosti a  spolupatričnosti (v  zmysle 
všeobjímajúceho symbolu piatich preple-
tených kruhov), ale svojou nezvyčajnosťou 
aj prilákať mladé publikum.

„Premiéru miešaných súťaží pred štyr-
mi rokmi mnohí očakávali s rozpakmi, ale 
práve v nich bola búrlivá atmosféra a veľké 
povzbudzovanie,“ pripomína vedúci vý-
pravy na  I. OH mládeže Vladimír Miller. 
Spojenie rôznorodého a predtým nespoje-
ného zafungovalo.

Aj kultúra a vzdelávanie
Formát mládežníckeho podujatia sa líši 

aj kultúrno-vzdelávacím programom pod 
heslom „learn and share“ (uč sa a  zdie-

V Nankingu, na rozdiel od Singapuru, budeme mať aj kolektív – futbalistky.  FO
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ľaj), ktorému Medzinárodný 
olympijský výbor prikladá 
rovnakú dôležitosť ako športu. 
Má inšpirovať mladých, aby 
sa venovali športu, vyznávali 
olympijské hodnoty a dobre sa 
pripravovali aj na  mimošpor-
tové pôsobenie a  ďalší život. 
Obsahom je päť hlavných tém 
– olympizmus, rozvíjanie zruč-
ností, zdravie a zdravý životný 
štýl, sociálna zodpovednosť, 
prejav a  vyjadrovanie. Kultúr-
no-vzdelávací program bude 
mať podobu workshopov (na-
príklad debaty so šampiónmi) 
aj rôznorodých aktivít, vrátane adrenalí-
nových.

„Naši športovci sa do týchto aktivít veľ-
mi intenzívne zapájali a  mali z  toho ob-
rovskú radosť. Všade získavali potvrdenia, 
ktoré si potom vymieňali za rôzne darčeky, 
napríklad športové potreby. Až sme nieke-
dy museli ich nadšenie brzdiť, aby to nebo-
lo na úkor športového výkonu, ak ho ešte 
mali pred sebou,“ osviežuje singapurské 
spomienky Vladimír Miller.

Fašungová v stopách Bartekovej
Veľmi aktívnym účinkovaním v  Sin-

gapure 2010 odštartovala medzinárod-
nú funkcionársku kariéru naša úspešná 
strelkyňa Danka Barteková. Pôsobila 

ako jeden z mladých národných ambasá-
dorov, ktorých úlohou bolo hlavne odu-
ševňovať mlaď, aby sa aktívne zapájala 
aj do  kultúrno-vzdelávacieho programu. 
Na  zimných OHM v  Innsbrucku túto 
úlohu plnila zjazdárka Petra Gantnerová. 
V Nankingu bude mať Slovensko mladú 
ambasádorku aj do  tretice: bedmintono-
vú účastníčku londýnskych OH 2012 Mo-
niku Fašungovú.

Kým v  Singapure pôsobilo len 30 ná-
rodných ambasádorov, do  Nankingu ich 
vyšle až 104 národných olympijských vý-
borov, teda viac než polovica. Okrem nich 
sa účastníkom budú venovať aj 39 špičkoví 
športovci zo všetkých 28 letných olym-
pijských odvetví, ktorých ako účastníkov 
programu Athlete Role Models (Športové 
vzory) nominovali medzinárodné fede-
rácie. Stretnú sa s nimi aj viacerí členovia 
komisie športovcov MOV. 

 ĽUBOMÍR SOUČEK

v singaPure šesť 
medailí slovákov
Pred štyrmi rokmi Slováci vybojovali 
šesť medailí: zlatú, dve strieborné a tri 
bronzové. O zlatú sa v atypickej súťaži 
miešaných družstiev chlapcov aj diev-
čat z rôznych krajín postarala džudistka 
Andrea Krišandová. Strieborné pridali 
kajakár Miroslav Urban (vo vodnom 
slalome na hladkej vode) a dvojica 
tenistiek Jana Čepelová a Chantal Ška-
mlová v štvorhre. Bronz získali džudista 
Arpád Szakács do 81 kg, Čepelová 
v dvojhre a Jozef Kovalík s Filipom 
Horanským v tenisovej štvorhre.

najviac atlétov 
a Plavcov
Účastníci OHM v Nankingu majú 15 
– 18 rokov, čiže sú ročníky narodenia 
1996 – 1999. Najstriktnejšie vekové 
obmedzenie má futbal – len ročník 
1999. Rovný tucet z 28 športov má 
vekové rozpätie účastníkov dvojročné, 
sedem trojročné a až osem (bedmin-
ton, pozemný hokej, plávanie, volejbal, 
streľba, tenis, stolný tenis a moderný 
päťboj) maximálne – štvorročné. Naj-
viac bude atlétov (680) a plavcov (400, 
spolu so skokanmi do vody 448).

jao ming, leclos  
aj Wieová
Celosvetovými ambasádormi olympij-
ských hier mládeže v Singapure boli 
megahviezdy – americký plavec Mi-
chael Phelps, jamajský šprintér Usain 
Bolt a ruská žrdkárka Jelena Isinba-
jevová. Tú MOV angažoval aj do Nan-
kingu, lenže pre tehotenstvo vypadla 
z hry. O propagáciu podujatia sa tak 
starali americká golfistka kórejského 
pôvodu Michelle Wieová a juhoafrický 
plavec Chad LeClos. Na poslednú 
chvíľu sa ambasádorom stala aj čínska 
basketbalová superstar Jao Ming.

prvá zlatá je slovenská
Všetky medaily, ktoré v Nankingu rozdajú 
mladým olympionikom, budú mať slovenský 
rukopis. Celosvetovú súťaž na dizajn medailí 
totiž s dielom Track of the Winners (Dráha 
víťazov) vyhral 22-ročný študent Fakulty 
architektúry Slovenskej technickej univerzity 
v Bratislave Matej Čička. Aj tretie miesto ob-
sadil študent tejto školy – 28-ročný Csaba 
Szitás s dielom Stripes of Victory (Pruhy ví-
ťazstva). Do súťaže sa zapojilo viac než 300 
dizajnérov z 50 krajín sveta. Prebiehala ešte 
vlani, výsledky zverejnil MOV 20. decembra.
„Zadanie vymyslieť a nakresliť dizajn medailí 
sme dostali na škole. Inšpiroval som sa 
atletickou dráhou. Vložil som ju do svojho 
návrhu a využil som rôzne tvary, ktoré pred-
stavujú triumfujúcich športovcov a pódium 
pre víťazov. A napokon som vymyslel názov 
– Dráha víťazov,“ opísal mladý Slovák svoj 
projekt, na ktorom pracoval dva týždne. 

Jeho pedagógmi sú Jozef Turlík a Michala 
Lipková z Ústavu dizajnu FA STU.
Porota bola vskutku reprezentatívna. 
Figuroval v nej slávny dizajnér Thomas 
Heatherwick (autor známeho olympijského 
„kotla“ v Londýne 2012), dvojnásobná 
olympijská víťazka v skoku o žrdi Jelena 
Isinbajevová, strieborná olympijská me-
dailistka v šerme a predsedníčka komisie 
športovcov MOV Claudia Bokelová či zlatá 
medailistka prekážkového behu na OHM 
2010 Aurélia Chaboudezová. 
Matejov návrh vybrala porota spomedzi 300 
návrhov z viac ako 50 krajín sveta a víťaznú 
prácu označila za „modernú, sviežu a dyna-
mickú“. Čičku organizátori za odmenu pozvali 
do Nankingu na úvodných päť dní. Ako dar-
ček dostane okrem vstupeniek kompletnú 
medailovú sadu a tablet. Prvá nankinská zlatá 
medaila je tak s určitosťou slovenská.

FOTO NYOGOC

Hlavný štadión druhej letnej 
mládežníckej olympiády  

v čínskom Nankingu.

Slovenský víťaz  
svetovej súťaže na  
dizajn medailí Matej Čička  
a ich podoba.    FOTO MOV
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věra čáslavská je čestnou členkou sov

Aprílové 47. valné 
zhromaždenie Slovenského 
olympijského výboru 
jednomyseľne zvolilo  
za čestnú členku SOV  
Věru Čáslavskú. 

Legenda československého i  svetové-
ho športu (sedemnásobná olympij-
ská víťazka, štvornásobná majster-

ka sveta a  11-násobná majsterka Európy 
v  športovej gymnastike), posledná pred-
sedníčka Československého olympijského 
výboru a  čestná predsedníčka Českého 
olympijského výboru dostala túto poctu 
ako vôbec prvá osobnosť bez slovenského 
občianstva. Januárové 46. VZ SOV zvolilo 
za  čestného člena aj Ivana Gašparoviča, 
v  tom čase ešte prezidenta Slovenskej re-
publiky.

Čáslavská (na snímke Ľubomíra Součka 
v  spoločnosti slovenských olympijských 
šampiónov Jána Zacharu a  Miloša Me-
čířa) sa za  mimoriadne zásluhy o  rozvoj 
olympizmu a  športu i ako morálna auto-
rita stala aj držiteľkou Zlatého odznaku 
SOV. Rovnaké vyznamenanie si prevzali 
aj Čáslavskej niekdajšia gymnastická ko-
legyňa Marianna Némethová-Krajčírová, 
prezident Slovenskej gymnastickej federá-
cie Ján Novák a ďalšia legenda svetového 
športu z  Česka, fenomálny oštepár Jan 
Železný, ktorý prvé roky hviezdnej kariéry 
prežil na Slovensku. (Noví nositelia Zlaté-
ho odznaku na  fotografii Jakuba Súkupa 

v  spoločnosti prezidenta SOV Františka 
Chmelára a  členky MOV Danky Barte-
kovej.)

Valné zhromaždenie schválilo správu 
o  hospodárení SOV za  rok 2013 aj roz-
počet na tento rok. SOV vlani hospodáril 
vyrovnane, s  príjmami aj výdavkami vo 
výške 1 666 443 eur. Z verejných zdrojov 
(dotácie MŠVVŠ SR) pochádzalo 56 per-
cent jeho príjmov. Zvyšných 44 percent 

získal z vlastného marketingu a zo zdrojov 
Medzinárodného olympijského výboru. 
Najviac výdavkov išlo na športové projek-
ty – 718 188 eur. Náklady na rozvoj olym-
pizmu boli 224  878, na  činnosť komuni-
kačného oddelenia 134 653 a prevádzkové 
a fixné náklady spolu 588 724 eur.

Aj rozpočet na tento rok je koncipovaný 
ako vyrovnaný – vo výške 1  555  614 eur. 
Naplnenie jeho príjmovej časti sa predpo-
kladá na 61 percent z dotácií rezortného   Ü

• ZLATÝ ODZNAK SOV (za výnimočný 
prínos pre olympijské hnutie a šport): 
Marianna Némethová-Krajčírová, 
Ján Novák, Jan Železný
• STRIEBORNÝ ODZNAK SOV 
(za výrazný prínos pre olympijské hnu-
tie a šport): Natália Hejková, Pavol 
Mlynár, Branislav Slamka
• BRONZOVÝ ODZNAK SOV (za dl-
hodobú prácu a prínos pre rozvoj 
olympijského hnutia a športu): Pavel 
Anetta, Stanislav Baluch, Jaroslav 
Burian, Juraj Kadnár, Vladimír 
Kolář, Vojtech Král, Daniel Kuzmin, 
Félix Masár, Július Nyárjas, Ivan 
Piaček, Štefan Sedláček, Vladimír 
Slamka, Miroslav Stanovský st.
• MEDAILA SOV (pre úspešných 
účastníkov OH a ZOH): Martin 
Bajčičák, Jana Gereková, Pavol 
Hurajt, Milan Jagnešák, Jaroslav 
Jokeľ, Matej Kazár, Patrik Pollák, 
Veronika Sabolová, Ľubomír Švaj-
len, Adam Žampa
• PLAKETA SOV (za významný prí-
spevok k rozvoju olympizmu a športu): 
Ján Mokoš

vyznamenania sov



Olympijské festivaly v novom formáte
  Začiatkom apríla Slovenský olympijský vý-
bor vyhlásil 7. ročník Olympijských festiva-
lov Slovenska (OFS) – najväčšieho dlho-
dobého projektu SOV, ktorý v  predošlých 
šiestich ročníkoch niesol názov Olympijské 
festivaly detí a  mládeže Slovenska 
(OFDMS). Festivaly pod tradičným heslom 

„Rýchlejšie, vyššie, silnejšie, čestne a v priateľstve“ sa už udomácni-
li v  širokom spektre olympijských aktivít, ale potrebovali určitú 
inováciu. Prešlo sa z režimu školských rokov na kalendárne roky, 
rozdelené do dvoch období: 16. – 29. júna a 22. septembra – 5. ok-
tóbra 2014. V nich sa majú koncentrovať kľúčové festivalové aktivi-
ty na  školách každého typu, medzi ktorými sú experimentálne 
prvý raz aj vysoké školy.
Festivaly sú súťažou krajov. Najúspešnejší v celkovom hodnotení 
– s najnižším súčtom umiestení v kategóriách materských, základ-
ných a stredných škôl – získa putovný pohár OFS. Prvé tri kraje 
v jednotlivých kategóriách škôl dostanú poháre a diplomy. Na ce-
loštátnom vyhodnotení budú osobitne ocenené aj najaktívnejšie 
školy a  pedagógovia z  každého kraja. Podrobnejšie informácie 
o OFS sú zverejnené na www.olympic.sk.

konferencia sov  
o spoločenskom význame športu
V  rámci osláv premiérového Medzinárodného dňa športu pre 

rozvoj a mier (od tohto roku je ním na zá-
klade rozhodnutia Organizácie Spojených 
národov 6. apríl) usporiadal SOV konferen-
ciu o  spoločenskom význame športu. Jeho 
prezident František Chmelár sa v úvodnom 
príspevku venoval vplyvu športu na celosve-
tovú mierovú politiku. Uviedol, že jednou 
z hlavných úloh športu je prekonávať hrani-
ce a prispievať k mierovému nažívaniu náro-
dov. Na konferencii ďalej vystúpili Branislav 

Antala (Úloha športu vo vzdelávacom procese pri výchove mla-
dej generácie), Miroslav Bobrík (Šport a výchova), Štefan Šlachta 

(Šport, kultúra a umenie), Branislav Delej (Šport a zdravie), Juraj 
Bobula (Šport a  životné prostredie), Ján Grexa (Šport, sociálna 
integrita, národná identita a medzinárodné porozumenie), Ľuboš 
Vančo (Šport, ekonomika a  sociálny rozvoj – na  snímke Ľubomíra 
Součka), Ivan Štubňa (Šport a cestovný ruch) a Zdenko Kríž (Šport 
a médiá). Zborník z konferencie je dostupný na www.olympic.sk.

granty pre mladých športovcov

Nadácia Slovenského olympijského výboru, Slovenská olym-
pijská marketingová (SOM), a. s., a marketingoví partneri, spo-
ločnosti Procter&Gamble a Coca-Cola, spustili v marci projekt 
podpory mladých športovcov v  individuálnych olympijských 
športoch. Odborná komisia spomedzi 51 žiadateľov vybrala 10 
držiteľov grantov pre olympijské nádeje v juniorskom veku – sú 
nimi rýchlokorčuliarka na krátkej dráhe Alica Porubská, kraso-
korčuliar Marco Klepoch, bežec na lyžiach Ján Koristek, zjazdá-
ri Andreas Žampa a  Matej Falat, rýchlostná kanoistka Patrícia 
Skovajsová, atléti Patrik Spevák a  Tomáš Veszelka, šermiar Ján 
Cipár a bedmintonistka Martina Repiská (časť z nich na snímke 
Jána Súkupa z odovzdávania šeku). Finančné prostriedky na tieto 
granty v celkovej výške 29 500 eur sa získali nákupom produktov 
spoločností Procter & Gamble a Coca-Cola počas prvých dvoch 
mesiacov roku 2014.
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Ü  ministerstva a zvyšok z vlastných príj-
mov. Na  aktivity športového oddelenia 
sa predpokladajú výdavky 649  864 eur, 
na rozvoj olympizmu 215 000, na komuni-
kačné oddelenie 223 550 a na prevádzkové 
a fixné náklady 462 200 eur.

Za nových členov SOV boli prijaté dve 
organizácie: Slovenská asociácia športu 
na školách a Slovenský zväz florbalu. Po-

čet členov sa zvýšil na 76, spolu majú 106 
hlasov. V doplnkovej voľbe jedného člena 
dozornej rady Marián Linder uspel proti 
Dáriusovi Rusnákovi. Predseda environ-
mentálnej komisie SOV Juraj Bobula si 
prevzal diplom Medzinárodného olympij-
ského výboru Šport a  životné prostredie. 
MOV ním ocenil jeho osobný prínos k za-
vádzaniu výnimočných praktík v ochrane 

životného prostredia prostredníctvom 
športu.

Na 47. VZ SOV sa zúčastnili dvaja mi-
nistri zastrešujúci aj oblasť športu – slo-
venský Dušan Čaplovič a  český Marcel 
Chládek. Český minister oznámil, že so 
slovenským partnerom sa dohodli na prí-
prave spoločného projektu renty pre býva-
lých špičkových športovcov.

•  TROFEJ SOV (za aktuálny prínos v propagácii olympijského hnutia a prehlbovaní jeho vplyvu na šport, kultúru, výchovu a spoločnosť): 
Stredisko štátnej športovej reprezentácie Ministerstva vnútra SR

• CENA PAVLA SCHMIDTA (za najhodnotnejší individuálny výkon roka): Erik Varga (športová streľba)
• CENA ONDREJA NEPELU (pre kolektív do 23 rokov): štvorkajak Viktor Demin, Gábor Jakubík, Marek Krajčovič a Matej Michálek
• CENA PAVLA DEMITRU (za mimoriadny pozitívny prínos k reprezentácii SR v spojení s vynikajúcimi výkonmi): Miroslav Karhan (futbal)
• CENA MATYLDY PÁLFYOVEJ (udeľuje sa ženám za športové výsledky, aktivitu v športe a v olympijskom hnutí): Janka Gantnerová
• CENA VLADIMÍRA ČERNUŠÁKA (za propagáciu a šírenie olympijských myšlienok najmä v pedagogickom procese): Eva Pavlíková
• CENA MIROSLAVA PROCHÁZKU (za aktuálne dielo v oblasti literatúry a žurnalistiky): Anton Zerer
• CENA LADISLAVA CHUDÍKA (za výtvarné diela propagujúce šport a olympizmus): Igor Piačka
•  CENA VINCENTA LAFKA – OLYMPIJSKÝ KLUB ROKA (za najvýraznejšie aktivity pri plnení úloh SOV a v propagácii olympizmu):  
Olympijský klub Liptova

výročné ocenenia sov za rok 2013



literárna súťaž:  
5169 pohľadníc olympionikom

V  spolupráci s  re-
gionálnymi olym-
pijskými klubmi sa 
pri príležitosti XXII. 
zimných olympij-
ských hier v  Soči 
uskutočnila literárna 
súťaž, do  ktorej sa 
zapojilo viac ako 100 
základných a  stred-
ných škôl. Na adresu 
SOV prišlo v priebe-
hu decembra a  janu-
ára 5169 pohľadníc 
s  textom určeným 

našim športovcom. (Časť pošty si na  snímke Petry Gantnero-
vej prezerá zjazdárka Petra Vlhová.) Príspevky boli zasielané 
na predtlačenej pohľadnici aj na vytlačenej elektronickej pohľad-
nici. Olympionici a SOV ocenili autorov najlepších príspevkov: 
Samko Sáraz (6 rokov), Zuzana Jarošová (15), Natália Dvoranová 
(11), Mário Vörös (18), Filip Hugo Náhlik (11), Lucia Truksová 
(18), Denis Novotný (11), Matej Bučič (11), Michal Antonič (9), 
Jakub Dunčko (12), Richard Kendzior (12), Veronika Briatková 
(10), Alžbetka Fečová (8), Petra Matiašková (13), Lukáš Rupec 
(16), Pavlína Mikulová (16), Barbora Mihalyiová (9), Lukáš Luk-
čo (12), Mária Šuleková (11), Martina Píšová (7), Eduard Slav-
kovský (11), Natália Bartošíková (10), Sára Meglesová (9), Dávid 
Nagy (8), Viktor Végl (12), Tomáš Majerčík (10), Simonka Kraj-
merová (14), Mário Galba (13), Jakub Pollák (11), Lukáš Gereg 
(12), Adam Jakub (12), Patrik Drinka (10), Zuzana Hodáková 
(12), Vanda Zágorová (10), Diana Lajčiaková ( 11), Lukáš Ken-
dereš (14), Žofia Soókyová (13), Alica Matisová (11).

beží zbierka na Pamätník olympionikov
Už na  jeseň by mal byť slávnostne odhalený Pamätník sloven-
ských olympionikov na Národnom cintoríne v Martine. Veno-
vaný je všetkým olympionikom zo Slovenska, ale na tabuľkách 
na ňom budú uvedené len mená zosnulých medailistov. Začiat-
kom jari sa uskutočnilo výberové konanie na realizáciu víťazné-
ho návrhu Ing. arch. Mojmíra Vychodila a Mestský úrad v Mar-

tine zriadil špeciálny účet (č. 3001452037/5600), na ktorom sa 
zhromažďujú peniaze zo zbierky na základe darovacej zmluvy. 
Mesto Martin schválilo na pamätník príspevok vo výške 20 000 
eur, celkové náklady sa však odhadujú na 70-tisíc. Iniciátor pa-
mätníka predseda Združenia olympijských klubov SR Ivan Čier-
ny vyzval prispieť do verejnej zbierky aj športovú verejnosť. 

vykročte za zdravím zlákalo aj mužov 
Najmä vďaka finančnej podpore Olympijskej solidarity MOV 
usporiadal SOV v máji vo Vysokých Tatrách pre zástupcov regio-
nálnych olympijských klubov a  Jednoty dôchodcov Slovenska 
celoštátny seminár Vykročte za zdravím. Polstovka účastníkov, 

medzi nimi už aj viacero mužov (pritom vlani bol projekt vyhlá-
sený dominantne pre ženy nad 50 rokov) prežila v Tatrách tri dni 
plné športových aktivít. 
Projekt Vykročte za  zdravím sa v  spolupráci s  Olympijským 
klubom Bratislava rozbehol vlani vo februári. K hlavnému mes-
tu sa na  jeseň pridal olympijský klub Spiša a po ňom aj ďalšie 
v Prešove, Prievidzi a v Šahách. Počet aktívnych účastníkov sa 
zvýšil na približne dvesto. Podľa prísľubov sa od septembra pro-
jekt rozšíri do  ďalších dvoch regiónov (Košice a  Michalovce), 
čiže nadobudne celoslovenský charakter. Zaujal aj Jednotu dô-
chodcov Slovenska, ktorá na tatranský seminár vyslala viacerých 
záujemcov. Tréningy pod dohľadom skúsených inštruktorov za-
hŕňali pilates, aquagymnastiku, jógu v prírode aj turistiku v štýle 
nordic walking.

Prezentácia sov na envirofilme 
Na 20. ročníku medzinárodného filmového festivalu Envirofilm 
v  Banskej Bystrici sa v  máji tradične prezentoval aj Slovenský 
olympijský výbor – spoluorganizátor festivalu. Cenou preziden-
ta SOV porota odmenila autora rakúskeho filmu Ozajstný Dingo 
režiséra Duncana Charda. Environmentálna komisia SOV náv-
števníkom prezentovala na posteroch vzťah olympijského hnutia 
a športu so životným prostredím. Výstava bola doplnená o zábe-
ry fotoreportéra TASR Michala Svítoka zo ZOH v Soči.

seminár pre športovcov: ako si založiť biznis
Personálna agentúra Adecco už druhý olympijský cyklus so 
SOV spolupracuje na projekte Kariérny program pre športovcov. 
V  jeho rámci zorganizovali v  máji vzdelávací seminár na  tému 
Ako si založiť vlastný biznis. O  tom, ako sa stať podnikateľom, 
aké predpoklady sú na to potrebné a aké sú možnosti podnikať, 
prednášal Michal Hatina. Andrea Púchla zase hovorila, ako po-
stupovať pri zakladaní živnosti na Slovensku. Seminár bol prio-
ritne určený pre elitných športovcov (prišli aj olympionici Ale-
na Procházková a  Samuel Piasecký), no zúčastnili sa aj tréneri 
a športoví redaktori. „Prednášajúci boli výborní, oboznámili nás 
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so situáciami, s ktorými sa môžeme stretnúť.  Úprimne povedané, 
rozšírili mi obzory. Keby som sa raz rozhodla podnikať,  určite 
budem vedieť, čo všetko musí mať človek na pamäti, aby sa vyhol 
zlyhaniu v dôsledku nepripravenosti,“ povedala plavkyňa Viera 
Mikulášiková, viacnásobná paralympijská medailistka.

Pomoc do srbska i bosny a Hercegoviny
Prezidenti národných olympijských výborov Srbska aj Bosny 
a Hercegoviny sa na ďalšie olympijské výbory obrátili s prosbou 
o  pomoc pri zmierňovaní následkov katastrofálnych povodní, 
ktoré v  máji postihli obe krajiny.  Slovenský olympijský výbor 
na  základe rozhodnutia výkonného výboru pošle každému 
z partnerských NOV finančný dar 5000 eur.

Hokejista slovák dostal našu  
i európsku cenu fair play
Cenu Jána Popluhára – výročné ocenenie SOV 2013 za príkladný 
čin v duchu fair play – si na slávnosti v bratislavskom Primaciál-
nom paláci prevzal hokejový obranca Tomáš Slovák. Ocenenie 
mu odovzdali minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Du-
šan Čaplovič a predsedníčka Klubu fair play SOV Janka Stašová. 
Vlaňajší pozoruhodný čin Tomáša Slováka v  rozhodujúcom 

zápase finálovej série českej extraligy, keď  tesne pred koncom 
za stavu 3:2 opravil výrok rozhodcu v neprospech svojho tímu 
(priznal tečovanie puku, namiesto v  strednom pásme sa vha-
dzovalo pred bránkou Plzne a  súper vyrovnal), vzbudil veľkú 
pozornosť verejnosti. Odchovanca košického hokeja zaň už 
v apríli ocenil hlavnou cenou fair play aj Český olympijský vý-
bor. Okrem najvyššieho slovenského ocenenia si v  Bratislave 
z rúk našej i českej členky exekutívy Európskeho hnutia fair play 
Kataríny Ráczovej  a Květy Peckovej-Jeriovej prevzal aj najvyššie 
európske ocenenie fair play – Čestnú plaketu EFPM. (Na snímke 
Štartfota je s nimi aj prezident SOV František Chmelár.)
„Nechcel som mať pocit, že Plzeň získala prvý titul podvodom. 
Viem, že v dnešnej dobe ľudia na takéto reči neveria. Veľa z nich 
ma považovalo za blázna, ale takto to malo byť. Ak by sa situácia 
zopakovala, postupoval by som rovnako. Prišiel za mnou rozhod-
ca a ja som mu povedal, ako to bolo. Celá republika to pozerala 
v televízii, nemohol som podvádzať. Verím, že mnohí z tých, kto-
rí moje gesto nepochopili, mi časom odpustia. Našťastie, Martin 
Straka strelil v druhom predĺžení víťazný gól a všetko sa skončilo 
dobre. Hádam aj tento príklad pomôže športovcom uvedomiť si, 
že nemá ísť o víťazstvo za každú cenu,“ uviedol Tomáš Slovák.

Ďalšie ocenenia fair play 2013 získali:
CENA KFP SOV – za príkladný čin v duchu fair play: Radovan 
Max, za celoživotné pôsobenie v duchu fair play: Štefan Gürtler, 

Ján Greguška, za propagáciu myšlienok v duchu fair play: Zuza-
na Wisterová.
DIPLOM KFP SOV – za  príkladný čin v  duchu fair play: Ján 
Hudák, Lucia Gubíková, Lucian Zvarík a Michal Gajdoš, Milan 
Fekiač a Rastislav Kazanský, Michal Malák, za  celoživotné pô-
sobenie v duchu fair play: Viliam Mjartan, Michal Staňo, Peter 
Tichý, Eugen Wágner, za propagáciu myšlienok v duchu fair play: 
Andrea Sasváriová.

deleja zvolili do exekutívy  
svetovej asociácie zberateľov
V  Olympijskom mú-
zeu v  Lausanne sa 22. 
mája konal ustanovujúci 
kongres Medzinárodnej 
asociácie olympijských 
zberateľov (AICO). 
Na  stretnutie boli ako 
zakladajúci členovia 
pozvaní zástupcovia 19 
národných organizácií 
zberateľov zo 17 kra-
jín sveta (po  dve boli 
z  Talianska a  z  USA), 
ktoré spĺňali tvrdé kri-
tériá stanovené MOV. 
Zakladajúcim členom AICO sa stala aj Slovenská spoločnosť 
olympijských a športových zberateľov (SSOŠZ), ktorej predsedu 
Branislava Deleja zvolili na  štyri roky za  člena výkonného vý-
boru a dostal funkciu pokladníka. O deň neskôr na otvorení 20. 
svetového stretnutia olympijských zberateľov v Lausanne ústne 
ocenili slovenský odznak s  maskotom nášho tímu kamzíkom 
Kamzom ako najkrajší zo všetkých odznakov národných olym-
pijských tímov na februárových ZOH v Soči.

vedomostnú súťaž vyhrali mladí nováčania
Osem najlepších družstiev z krajských kôl sa v Bratislave stret-
lo v celoslovenskom finále vedomostnej súťaže stredoškolákov 
o olympizme. Víťazstvo s 36 bodmi získalo družstvo Spojenej 
školy Nováky (Oliver Michale, Michal Šramka, Šimon Fusatý, pe-
dagóg Pavol Oršula, na snímke Štartfota) pred Gymnáziom Pierra 
de Coubertin Piešťany (Lucia Dupkaničová, Zuzana Bojnanská, 
Matúš Ficeľ, pedagogička Miroslava Dubovská) s 32 b. a Gym-

náziom M. M. Hodžu Liptovský Mikuláš (Nikola Raffajová, An-
tónia Vrbičanová, Adam Trizna, pedagogička Dagmar Dzuroš-
ková) s 31 b. Tento ročník bol zameraný na antické olympijské 
hry, 120. výročie založenia MOV a ZOH v Soči. V regiónoch sa 
do súťaže tohto roku zapojilo až 102 stredoškolských družstiev.

 Pripravil ĽUBOMÍR SOUČEK
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FRANTIŠEK REICH (* 31. 10. 1929 Ži-
lina). Priekopník slovenského veslovania, 
dvojnásobný olympionik, v Helsinkách 1952 
na požičanom skife skončil v semifinále, v 
Melbourne 1956 s Albertom Krajmerom v 
dvojskife v opravnej jazde, ale na ME 1955 
v Gente spolu získali striebornú a o rok ne-
skôr na Blede bronzovú medailu. Ako skifár 
sa stal akademickým majstrom sveta 1951. Po 
skončení kariéry sa venoval výchove mládeže 
a po roku 1989 bol predsedom Slovenského 
veslárskeho zväzu (neskôr aj jeho syn Marek).

75 
VLADIMÍR WEISS (* 21. 9. 1939 Vrút-

ky). Najstarší z futbalovej dynastie odohral 
v obrane strieborného čs. mužstva na OH 
1964 v Tokiu všetkých šesť zápasov, trikrát 
hral aj za A-tím (v kvalifikačnom zápase MS 
1966 v Bratislave s Portugalskom nepreme-
nil penaltu), dlhoročná opora ČH Bratislava, 
neskôr tréner.

VLADIMÍR ŠPAČEK (* 29. 10. 1939 
Trenčín). Rýchlostný kanoista, na OH 1960 v 
Ríme člen kajakárskej štafety 4 x 500 m, kto-
rú v rozjazde diskvalifikovali, neskôr tréner 
Dukly Trenčín.

70 
JOZEF JARABINSKÝ (* 12. 3. 1944 Jara-

biná, okres Stará Ľubovňa). Útočník čs. olym-
pijského mužstva na OH 1968, ktoré v D-sku-

pine skončilo tretie a nepostúpilo, strelec gólu 
v remízovom zápase 2:2 s Bulharskom (víťaz 
skupiny), hráč pražských tímov Bohemians, 
Dukla a Sparta, neskôr renomovaný tréner (aj 
v Grécku, Turecku či Číne).

DUŠAN BARTOVIČ (* 14. 3. 1944 Veľké 
Kostoľany). Futbalista Jednoty Trenčín odo-
hral v Blažejovského mužstve na OH 1968 
dva zápasy (s Guatemalou a Bulharskom) – 
nepostúpilo zo skupiny, neskôr bol aj tréner.

ANNA CHMELKOVÁ – BLANÁRIKO-
VÁ (* 26. 7. 1944 Špačince). Prvá a dosiaľ 
jediná slovenská atlétka s letným titulom 
majsterky Európy – v Budapešti 1966 sen-
začne vyhrala štyristovku v čs. rekorde 52,9 s. 
Bežkyňa Slávie SVŠT o dva roky na mexickej 
olympiáde už nemala takú formu, časom 54,9 
skončila v rozbehu. Neskôr pôsobila ako roz-
hodkyňa.

60 
JOLANA NÉMETHOVÁ – DÖMÉNYO-

VÁ (* 17. 3. 1954 Topoľníky). Popredná há-
dzanárka, členka čs. družstva, ktoré na OH 
1980 (podobne ako na MS 1982) skončilo 
piate len o skóre za štvrtým Maďarskom – v 
záverečnom zápase s ním remizovalo, Né-
methová dala dva góly (celkove na OH štyri), 
no v závere spálila šancu na víťazný. Kariéru 
skončila v Maďarsku a v Nemecku, neskôr 
trénerka mládeže a predsedníčka Olympij-
ského klubu Žitného ostrova.

FRANTIŠEK KUNZO (* 17. 9. 1954 Spiš-
ský Hrušov). Ofenzívny obranca banskobys-
trickej Dukly bol členom zlatého čs. mužstva 
na OH 1980 v Moskve: hral v dvoch zápasoch 

skupiny, vo štvrťfinále s Kubou aj semifinále 
s Juhosláviou, ale vo finále tréner Havránek 
postavil uzdraveného Rygela. Ligovú kariéru 
(191 zápasov) skončil v Lokomotíve Košice.

JÚLIUS IVAN (* 25. 3. 1954 Šurany). Atlét 
banskobystrickej Dukly, semifinalista praž-
ských ME 1978 na 110 m prek. nedokončil 
na OH 1980 rozbeh, ale o rok zabehol 13,55 
(dodnes druhý slovenský výkon) a na Sve-
tovom pohári v Ríme reprezentoval Európu 
(skončil tretí).

PRISKA POLAČEKOVÁ (* 29. 10. 1954 
Dunajská Streda). Hádzanárka Topoľníkov 
bola členkou čs. tímu, ktorý skončil piaty na 
MS 1974 aj na OH 1980 – v Moskve hrala v 
piatich zápasoch a strelila štyri góly. S karié-
rou sa rozlúčila v Nemecku.

ďalší jubilanti
80 

KAROL POLÁK (* 7. 9. 1934 Bratislava). 
Legendárny televízny športový komentátor, 
reportoval prenosy z dvanástich olympij-
ských hier (1964 – 1988), držiteľ českosloven-
ského Zlatého krokodíla 1972.  

STANISLAV BALUCH, (* 8. 4. 1934). Be-
žec na lyžiach (majster ČSR 1961 v maratóne) 
a dlhoročný tréner SVŠ FMV ČH Štrbské Ple-
so, asistent reprezentačného trénera žien na 
ZOH 1992.

70
MIROSLAV HAZUCHA (* 19.10. 1944 

Jablonica).  Novinár, športový historik, autor 
a spoluautor viacerých, aj olympijských pub-
likácií (o. i. Prvý olympionik Alojz Szokol).

60
NATÁLIA HEJKOVÁ (* 7. 4. 1954 Žilina). 

Výborná basketbalistka (v drese VŠ Praha, 
víťaza Pohára Ronchettiovej 1976), neskôr 
najúspešnejšia slovenská trénerka, získala 
štyri víťazstvá v Európskej lige (dva so SCP 
Ružomberok, dva so Spartakom Moskovská 
oblasť) a 16 titulov v 4 krajinách, s Ružom-
berkom aj striebro v neoficiálnych MS klubov 
1998. Slovensko priviedla na OH 2000, pri 
zisku bronzu na ME 1997 bola asistentka. 
Ako asistentka trénera ruskej reprezentácie 
prispela k zlatu na ME 2007 a k bronzu na 
OH 2008.

JUBILEÁ /  PARTE46

† VLADIMÍR KRAJ-
ŇÁK: (* 24. 9. 1927 
Kežmarok, † 16. 1. 
2014 Poprad). Tat-
ranská lyžiarska 
legenda, účastník 
MS 1954 (27. 
v zjazde) a dvoch ZOH: v St. Moritzi 
1948 pre zranenie v tréningu neštar-
toval, v Cortine d´Ampezzo 1956 bol 

38. v obrovskom slalome, slalom ne-
dokončil a v zjazde ho diskvalifikovali. 
Zúčastňoval sa aj na veteránskych MS, 
naposledy ako 83-ročný. Na Nový rok 
počas tréningu v Bachledovej doline 
utrpel vážne zranenia, ktorým napokon 
podľahol.
† LADISLAV PAJERCHIN (* 4. 11. 
1944 Krásna Hôrka, † 2. 2. 2014 
Považská Bystrica).  Futbalista ZVL 
Považská Bystrica hral za čs. muž-
stvo na mexických OH 1968 v troch  

zápasoch skupiny, z ktorej nepostúpilo: 
s Thajskom (8:0), Bulharskom (2:2) 
a proti Guatemale (0:1) striedal Barto-
viča.
† ALBERT KRAJMER, (* 23. 4. 1923 
Dolný Ohaj, † 10. 
2. 2014 Dolný 
Ohaj). Účastník 
veslárskych sú-
ťaží OH 1956 
(v dvojskife s Re-
ichom nepostúpili 

z opravnej jazdy), na ME získal v dvoj-
skife s Reichom dve medaily – striebro 
(1955) a bronz (1956).
† ĽUDMILA LOJKOVIČOVÁ – DULKO-
VÁ (* 14. 12. 1927 Bratislava, † 16. 
3. 2014 Bratislava). Krasokorčuliarska 
majsterka Slovenska a účastníčka ME 
1947. Ako trénerka 8 rokov viedla Jo-
zefa Sabovčíka a jej najúspešnejšou 
zverenkou bola bronzová medailistka 
ME 1974 Liana Drahová.
 (sou, mo)
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