
Samostatne nepredajné

Olympijská revue
Magazín Slovenského olympijského výboru a Slovenskej olympijskej marketingovej, a.s.

www.olym
pic.s

k • 
2/2014

EURÓPSKE HRY ZAŽIJÚ 
KRST V OHŇOVEJ ZEMI
V POLČASE RIA LEPŠIE  
AKO V LONDÝNE 2012
ZLATEJ LODI VLČEK 
SPRVOTI NEVERIL

MOV AVIZUJE 
OLYMPIJSKÝ TV-KANÁL
AKO SA STAVAL 
SLOVENSKÝ ŠPORT 
NA VLASTNÉ NOHY

ŠPORTOVÉ GYMNÁZIÁ: 
PREDSTAVY A REALITA
PREČO SOV VYZÝVA 
ŠPORTUJ S NAMI

Michaele Peškovej 

zasa striebra

            
 ÁZII 

MLÁDEŽNÍCKE 

         OLYMPIÁDY

            
   SVEDČIA



TS-14066-02 Olympijska_revue_inz-198x285.indd   1 10.11.2014   13:54:09



RoK 2015 jE NEoLyMpIjSKý, 
A pREDSA pLNý oLyMpIzMu

TS-14066-02 Olympijska_revue_inz-198x285.indd   1 10.11.2014   13:54:09

EDITORIAL

Bývalo tak, že rok 
nepárny, takzva-
ný neolympij-
ský, bol vhodný 

na  vydýchnutie, zamýšľa-
nie sa a  naberanie novej 
energie. Už to tak nie je. 
Olympijské hnutie zvyšuje 
tempo. Pribúdajú poduja-
tia, medzinárodné aktivi-
ty, reprezentačné povin-
nosti a  reagovať treba aj 
na  výzvy MOV, EOV, EK 
a ďalších. Rozrastajú sa aj 
naše domáce olympijské 
aktivity a  nečinní nech-
ceme ostať ani pri hľadaní 
riešenia frekventovaných problémov 
slovenského športu. Práce je teda dosť, 
kvantita rastie, ba zdá sa, že úlohy dosa-
hujú mieru únosnosti, najmä ak pomo-
ci a podpory nepribúda. Zatiaľ ich však 
dokážeme zvládnuť.

Know-how, pracovné zanietenie 
a  organizačná rutina Slovenského 
olympijského výboru má už slušnú 
úroveň. Sme funkčnou a  stabilnou or-
ganizáciou so zdravou ekonomikou, 
racionálnou štruktúrou, širokým port-
fóliom činnosti a autoritou v domácom 
i  medzinárodnom športovom hnutí. 
A predsa je tu niečo, čo by nás mohlo 
a malo viac trápiť. Je to otázka kvality, 
efektivity a účinnosti našej práce. 

Naša túžba po  dobrých športových 
výsledkoch na  olympijských poduja-
tiach je veľká. Nemôže nám však byť 
ľahostajné, aké výsledky to sú. Rozdiel 
medzi zlatou, striebornou a bronzovou 
olympijskou medailou nie je len v  ich 
farbe. Ak sú športovci srdcom olympij-
ského hnutia, potom nie je jedno, ako 
sa k  nim správame. Ak organizujeme 

vedomostnú súťaž o  olympizme, po-
tom sa musíme aj zaujímať, ako širo-
ko a hlboko sme prenikli do vedomia 
mládeže. 

A je celý rad ďalších otázok, na ktoré 
treba hľadať objektívne odpovede. Na-
príklad, či je Olympijský deň ozajstným 
sviatkom nás všetkých, či sú Olym-
pijské festivaly Slovenska dostatočne 
inšpirujúce, či plnenie Olympijského 
odznaku všestrannosti je dostatočne 
motivujúce, či majú naše účasti na Eu-
rópskych olympijských festivaloch mlá-
deže a  Olympijských hrách mládeže 
vplyv na úroveň budúcej reprezentácie 
SR v kategórii dospelých, atď. Odpove-

de na  takéto otázky nie sú 
možné bez našej vyššej od-
bornosti, väčšej zodpoved-
nosti a  úprimnosti. Ale pre 
budúcnosť nášho sloven-
ského olympijského hnutia 
je nevyhnutné ich hľadať. 
Uspokojenie sa, prílišná ru-
tina, prevádzková slepota, 
formálnosť, povrchnosť, atď. 
sú nebezpečné javy, ktoré 
nás môžu nielen zastaviť, ale 
aj vrátiť o krok späť. A to si 
určite neželáme. Kvantita 
je teda potrebná, ale kvalita 
ešte potrebnejšia a nastal čas 
sa o ňu vážnejšie zaujímať.

Hovorí sa, že olympizmus je nie-
čo viac ako šport. Ak je to pravda, tak 
vďaka olympijským hodnotám a  prin-
cípom, ktoré ho povyšujú. Fair-play, 
rešpekt, snaha po  výnimočnosti, pria-
teľstvo či solidarita však nadobúdajú 
skutočnú hodnotu až v športovej praxi 
za  podmienky, že táto prax nie je for-
málna. Čosi podobné si uvedomuje aj 
Medzinárodný olympijský výbor v prí-
prave strategického programu Agenda 
2020. V skutočnosti aj v ňom ide o re-
volučný krok od formálnosti k úprim-
nosti, od kvantity ku kvalite.

Ak teda vstupujeme do nového roku 
2015, do  tzv. neolympijského roku, 
v ktorom nás čakajú zimný i letný EYOF, 
po  prvýkrát aj Európske hry v  Baku 
a máme pred sebou aj široký program 
vlastných olympijských aktivít, potom 
by som od celej slovenskej olympijskej 
rodiny očakával výraznejšie osvojenie 
si imperatívu kvality. Vždy, vo všetkom 
a u všetkých. Veď o čom inom je naše 
olympijské heslo Citius, Altius, Fortius 
– rýchlejšie, vyššie, silnejšie?

  FRANTIŠEK CHMELÁR, prezident Slovenského olympijského výboru

 Aj V pRoGRAME 
AGENDA 2020 IDE  

o REVoLuČNý KRoK  
oD FoRMÁLNoSTI  

K ÚpRIMNoSTI,  
oD KVANTITy  

Ku KVALITE. 
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O pol roka (12. – 28. júna) privíta azerbajdžanské hlavné mesto 
Baku premiérové Európske hry. Číslami sa priblížia letným 
olympiádam: 6070 účastníkov z 50 krajín (aj s Kosovom)  
má súťažiť v 253 disciplínach 20 športov. Kvalitou účasti 
a komplexnosťou však za nimi zaostanú, niektoré významné 
športy sa pripoja skôr symbolicky.

Panamerické aj Ázijské hry sa ko-
najú už od  roku 1951, Africké 
od  roku 1965. Tri kontinenty sú 
v  tomto smere desaťročia pred 

tým, na ktorom sa zrodil staroveký aj mo-
derný šport (ba tiež olympiády) a  ktorý 
historicky dominuje na olympijskej scéne.

Európske váhanie okolo kreovania mul-
tišportových kontinentálnych hier bolo 
logické. Najstaršia svetová športová fede-
rácia – gymnastická FIG – vznikla trans-
formáciou európskej FEG, existujúcej už 

od  roku 1881. Európske šampionáty vo 
viacerých športoch majú vyše storočnú 
tradíciu. Pre kontinentálne federácie sa 
stali rozhodujúcim zdrojom príjmov, ne-
mali preto záujem o konkurenciu.

Kým na olympijské hry z Ameriky s vý-
nimkou USA a  Kanady a  z  Ázie okrem 
Japonska neprichádzali silné výpravy 
a Afrika mala len symbolické zastúpenie, 
európske národné olympijské výbory ne-
cítili potrebu vlastných multišportových 
hier. Na iných kontinentoch však práve tie 

znamenali pre väčšinu krajín kompenzá-
ciu ich nízkej účasti i úspešnosti pod pia-
timi kruhmi.

Premiéra za cenu kompromisov
O  myšlienke kontinentálnych hier 

v  Európe sa neplodne debatovalo hádam 
štvrťstoročie. S  plnou vážnosťou sa ňou 
začal zaoberať až súčasný prezident Európ-
skych olympijských výborov a  šéf írske-
ho NOV Patrick Hickey. Dal vypracovať 
štúdiu uskutočniteľnosti Európskych hier  
a  8. decembra 2012 na  valnom zhromaž-
dení EOV v Ríme presadil ich schválenie. 
Podarilo sa mu to napriek tomu, že v pre-
hustenom kalendári súťaží sa priestor 
na nové megapodujatie hľadal veľmi ťažko. 
Pravda, za  cenu kompromisov: atletika 
bude v programe len symbolicky v podo-
be III. ligy majstrovstiev Európy družstiev 
(vďaka tomu s účasťou Slovenska), pláva-
nie s vekovým obmedzením do 18 rokov, 
z kolektívnych hier sa v olympijskom for-
máte predstaví len volejbal...

Ak sa napriek tomu premiéra vydarí, 
bývalý džudista a dnes stavebný podnikateľ 
si postaví pomník. Ba možno sa začne ho-
voriť aj o zimnej verzii hier. Zatiaľ sa však 
neplánuje.

Za všetkým je prezident Alijev
Keď sa rodí niečo nové, najťažšie je nájsť 

toho, kto na seba zoberie riziko prvolezca 
– v  tomto prípade aj veľké ekonomické 
bremeno. Ambiciózny kandidát sa obja-

Európske hry zažijú premiéru v júni 2015  
v azerbajdžanskom Baku – v niektorých športoch v okyptenej podobe

Vizualizácia Národného štadióna,  
ktorý má byť dokončený vo februári.

FOTO BEGOC

V oHňoVEj zEMI 
vo veľkom štýle

V novej komfortnej dedine nájdu 
športovci bývanie, aké nezažili ani 
na olympiádach.   FOTO BEGOC



vil na  samom konci Európy: v  moslim-
skom Azerbajdžane pri Kaspickom mori, 
kde je už na dohľad Ázia. Jeho prezident 
a  de facto vládca krajiny Ilham Alijev je 
aj šéfom Azerbajdžanského olympijského 
výboru. A práve on presvedčil Hickeyho, 
že ideálnym miestom na  premiéru bude 
2,5-miliónové Baku, metropola plná vý-
znamných stavieb pomenovaných po jeho 
nebohom otcovi a  bývalom prezidentovi 
Hejdarovi Alijevovi.

Za  šéfku organizačného výboru vyme-
noval prezident svoju manželku Mehriban 
Alijevovú a  za  výkonného šéfa ministra 
športu Azada Rahimova. Obaja dostali 
úlohu najať špičkových expertov najmä zo 
zahraničia. Koncom septembra, keď som 
bol v Baku na mediálnom seminári, tvori-
lo 340 cudzincov z 37 krajín viac než tre-
tinu zamestnancov organizačného výboru. 
Tí, ktorí mali najviac skúseností z príprav 
predchádzajúcich letných či zimných 
olympiád, obsadili v  ňom takmer všetky 
kľúčové pozície. 

Prípravu koordinuje operatívny riaditeľ 
hier Simon Clegg, dlhé roky výkonný šéf 
Britskej olympijskej asociácie. „Na  uspo-
riadanie premiéry sme potrebovali nájsť 
nielen bohatú krajinu, ale aj s  takým 
lídrom, ktorý má víziu jej rozvoja,“ vy-
svetľuje Clegg. „Prezident Alijev rozumie 
športu a  s  Hickeym je dlhoročný priateľ. 
Ak bol ochotný prevziať riziko neistého 
výsledku, tak najmä preto, že šport vníma 
ako prostriedok propagácie krajiny, roz-
voja turizmu a  zároveň ako prostriedok 
na  zvýšenie fyzickej zdatnosti populácie, 
ktorá je mimoriadne mladá.“

Dve tretiny obyvateľov Azerbajdža-
nu majú menej ako 35 rokov. V  uliciach 
metropoly stretáte množstvo vyšportova-
ných mladíkov. Popri futbale vyznávajú 
úpolové športy, predovšetkým zápasenie, 
najúspešnejší azerbajdžanský šport. Až 14 
z  26 olympijských medailí, ktoré krajina 
vybojovala od premiéry v Atlante 1996, je 
zápasníckych, ďalšie z džuda, boxu, vzpie-
rania a streľby. Športová sila Azerbajdžanu 
očividne rastie. Na OH mládeže v Nankin-

gu získal tucet medailí (5 – 6 – 1), Sloven-
sko len tri (0 – 2 – 1).

Štátny záujem vidno všade
Organizácia Európskych hier v  Baku, 

kde doteraz najvýznamnejšou akciou bola 
eurovízna spevácka súťaž 2012, je vecou 
prvoradého štátneho záujmu. Vidno to 
všade. Pritom zatiaľ nikto nevie, koľko 
bude podujatie stáť. Minister Rahimov 
sprvu odhadol objem štátnych investícií 
na  200 – 300 miliónov dolárov, v  porov-
naní s  pôvodnými plánmi však projekt 
výrazne narástol (len počet športov zo za-
mýšľaných 8 – 12 na dvadsať). Hostiteľská 
krajina sľúbila uhradiť časť cestovného, po-
bytové náklady, finančný príspevok každé-
mu NOV a vyplácať aj prize money...

 „Rozpočet ešte nie je známy,“ priznal 
Simon Clegg v  septembri v  debate so za-
hraničnými médiami, ale dodal, že nasle-
dujúce hry budú určite lacnejšie ako pre-
miérové.

V Azerbajdžane sa dosiaľ nekonalo mul-
tišportové podujatie, takže bolo potrebné 
postaviť viacero moderných športovísk: 
päť stálych (vrátane Národného štadióna 
pre 65 000 divákov, Národnej gymnastic-
kej arény a  veľkého Aquatického centra) 
a šesť dočasných, navyše renovovať viaceré 
zo siedmich existujúcich. Prirátať treba vý-
stavbu komfortnej dediny pre športovcov 
(13 výškových budov s  1042 apartmánmi 
s viac než 7000 lôžkami) a priľahlej novi-
nárskej dediny s 1464 izbami.

Keďže krajina nie je medzinárodne 
známa, veľa investovala aj do  propagá-
cie. Marketing je postavený na  heslách 
„Ukryté tajomstvo” a „Big in Baku”. Pria-
mo v  meste sa o  propagáciu starajú dve 
elektronické tabule s  odpočítavaním dní 
do  začiatku hier a  veľa „londýnskych“ 
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V olympijskom hnutí sa vážne  
diskutuje o tom, že v budúcnosti by 
sa kontinentálne hry stali vo väčšine 
športov priamou kvalifikáciou na olym-
pijské hry.

PANAMERICKÉ HRY
(skrátene Pan Am): Jediné kontinen-
tálne hry, ktoré si od premiéry v roku 
1951 v argentínskom Buenos Aires 
držia štvorročný cyklus a konajú sa 
vždy rok pred OH. Riadi ich Paname-
rická športová organizácia (PASO) 
a od roku 2007 na nich môžu štarto-
vať aj zdravotne postihnutí športovci. 
Najbližšie Pan Am hostí na budúci rok 
kanadské Toronto. V 36 športoch má 
súťažiť okolo 6000 účastníkov. Zimná 
verzia sa uskutočnila jediný raz v roku 
1990 v argentínskom Las Leňas. 

ÁZIJSKÉ HRY 
(známe aj ako Asiad): Prvý raz sa 
uskutočnili takisto v roku 1951 v indic-
kom Naí Dillí, ale od 2. ročníka (1954) 
nabehli na štvorročný interval v me-
dzicykle olympijských hier. Až do roku 
1978 ich riadila Ázijská federácia hier, 
odvtedy Olympijská rada Ázie (OCA). 
Nedávno sa v juhokórejskom Inčeone 
konali už 17. raz – v 36 športoch 
súťažilo 9501 športovcov, čo je len 
o tisíc menej než maximum stanovené 
pre olympijské hry. Po hrách 2018 
v indonézskej Jakarte sa má termín 
posunúť do predolympijského roka. 
Ázijské hry už od roku 1986 majú aj 
zimnú verziu. 

AFRICKÉ HRY 
(oficiálne Všeafrické hry): Konávajú sa 
od roku 1965, ale spočiatku nemali 
pravidelný interval (ďalšie tri ročníky 
1973, 1978 a 1987). Od 1987 
natrvalo nabehli na štvorročný cyklus 
s termínom rok pred OH. Budúci rok 
sa Africké hry uskutočnia už 11. raz, 
pričom na počesť jubilea ich dejiskom 
bude po 50 rokoch opäť konžské 
Brazzaville. Podujatie zastrešuje Naj-
vyššia rada pre šport v Afrike (SCSA). 
Naposledy v mozambickom Mapute 
2011 súťažilo v 20 športoch okolo 
5000 športovcov. Od roku 1999 
sa na Afrických hrách zúčastňujú aj 
zdravotne postihnutí športovci.

KoNTINENTÁLNE HRy

Dominanty Baku – tri Plamenné veže. 
Kúsok od mora sa k nim vyveziete 
bezplatnou zubačkou. FOTO ĽUBOMÍR SOUČEK

„Londýnskych“ taxíkov s vizuálom Európskych hier premáva po Baku množstvo. 
 FOTO ĽUBOMÍR SOUČEK



taxíkov s  ich vizuálom. Na  prvé oslove-
nie v cudzine organizátori využili bývalú 
americkú atletickú megahviezdu Micha-
ela Johnsona a  postupne predstavia aj 
desať zahraničných ambasádorov. Prvým 
je dvojnásobný olympijský víťaz v džude 
a  francúzsky exminister športu David 
Douillet.

Aby na hry mohli čo najbezproblémo-
vejšie prísť aj zahraniční turisti, prezident 
podpísal dekrét, na základe ktorého náv-
števníci so zakúpenými vstupenkami ne-
budú potrebovať víza.

Bohatstvo z palív  
a veľké ambície

Názov Azerbajdžan v  prenesenom vý-
zname znamená Ohňová zem. Oheň je 
symbol štátu a  dominantami jeho met-
ropoly sú tri tzv. Plamenné veže. Na via-
cerých miestach krajiny horia prírodné 
ohne, čo je spôsobené existenciou plynov 
či ropy v podzemí. A v samej metropole, 
ktorej názov znamená skratku pre mesto 
vetrov, „cítiť“ aj vidieť bohatstvo pochá-
dzajúce z palív.

Historické centrum je pekne zachované 
a nová prímorská časť moderne vybudovaná 
– plná obchodov svetových značiek, pozoru-
hodných stavieb, parkov aj fontán, vrátane 
„malých Benátok“. Nie nadarmo sa o Baku 
hovorí ako o novom Dubaji či Katare.

Bohatstvo cítiť aj v  príprave hier, kto-
rej tempo je pozoruhodné. Organizátori 
olympiád mávajú na ňu sedem rokov, Baku 
dostalo len dva a pol, no konkrétna skúse-
nosť núti vyjadriť presvedčenie, že do júna 
všetko stihnú. 

„Máločo v  športovom svete ma ešte 
prekvapí, ale Baku to dokázalo. Videl 
som mesto, ktoré je pred mnohými inými 
v  Európe a  takisto športoviská, ktoré sú 
na vysokej úrovni. Prípravy sú v porovna-
ní s  tými na  olympiádu v  Riu de Janeiro 
výrazne v  popredí. Myslím si, že azerbaj-
džanská metropola by zvládla aj olympij-
ské hry,“ povedal po návrate z októbrovej 
kalendárnej konferencie európskej atletiky 

v  Baku šéf Slovenského atletického zväzu 
Peter Korčok, ktorý povedie slovenskú vý-
pravu v Riu 2016. 

Rozsah výstavby aj angažovanie množ-
stva zahraničných expertov naznačujú, že 
Európske hry majú byť predstupňom k or-
ganizácii olympiády. Aj tým Azerbajdžan 
pripomína blízke krajiny, ktorých jazykmi 
sa tam ľahko dohovoríte – Rusko a Turec-
ko. O usporiadanie OH sa Baku už dvakrát 
neúspešne uchádzalo, najprv na rok 2016, 
potom na  2020. Ambície mesta naznaču-
jú aj ďalšie plánované podujatia: premiéra 
pretekov F1 (v roku 2016), Islamské hry so-
lidarity (2017) i usporiadanie časti turnaja 
ME vo futbale (2020). ĽUBOMÍR SOUČEK
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SLoVENSKo  
S VEľKou 
VýpRAVou
Slovenská výprava na pre-
miére kontinentálnych hier 
v Baku bude početnejšia ako 
najväčšia olympijská v Sydney 
2000 (112 športovcov). Už 
začiatkom decembra bolo 
istých 109 športovcov: v atle-
tike 50 (po 25 mužov a žien), 
v rýchlostnej kanoistike 16 (12 
+ 4), vo volejbale 14 (muži), 
v zápasení, v ktorom budú EH 
aj európskym šampionátom 
10 (5 voľnoštýliarov, 4 klasici 
a 1 žena), v plávaní dostalo 
Slovensko kvótu 7 (3 + 4), 
v boxe 4, v športovej gymnas-
tike 2 (1 + 1), v lukostreľbe a 
v šerme 1 (ženy), a nastúpi aj 
4-členné družstvo streetba-
listiek. Pravdepodobný je aj 
štart v triatlone a v plážovom 
volejbale. 

V 11 z 20 ŠpoRToV  
pôjDE Aj o RIo
V programe I. európskych 
hier je 31 odvetví 20 športov. 
Z našich elitných chýba vodný 
slalom. Z vodákov budú na EH 
súťažiť len „štrekári“ – ako 
jediní nie priamo v Baku, 
ale 300 km odtiaľ na jazere 
Mingačevir, pri ktorom bude 

aj samostatná dedina pre 
športovcov.
V dvoch kľúčových olym-
pijských športoch sa EOV 
nedohodli s európskymi fe-
deráciami. V atletike bude len 
súťaž miešaných tímov v rámci 
III. ligy ME a v plaveckých 
športoch je účasť obmedzená 
vekovou hranicou 18 rokov, 
vo vodnom póle dokonca 17. 
Basketbal uvidia diváci len 
v streetballovej a futbal v plá-
žovej podobe.
Z olympijských športov sa 
odohrajú súťaže v plavec-
kých športoch (bazénové 
a synchronizované plávanie, 
skoky do vody, vodné pólo 
– 56 disciplín), gymnastike 
(športová, moderná, trampolí-
ny, aj neolympijské akrobacia 
a aerobik – spolu 34), streľbe 
(19), zápasení (18), džude 
(18), kanoistike (15), boxe (15), 
šerme (12), cyklistike (cestná, 
horská a BMX – 8), taekwonde 
(8), lukostreľbe (5), bedminto-
ne (5), klasickom aj plážovom 
volejbale (4), stolnom tenise 
(4), triatlone (2), basketbale 
(len streetball – 2) a v atletike 
(miešané družstvá – 1). Z ne-
olympijských športov sa bude 
súťažiť v karate (12), plážovom 
futbale mužov (1) a v bojovom 
umení sambo (10). V rámci 
skokov do vody bude aj ukážka 

podvodných plaveckých 
disciplín (2). Ďalší experiment 
predstavujú  2 súťaže nevidia-
cich džudistov. Spolu rozdelia 
253 medailových kolekcií.
V 15 odvetviach 11 športov 
budú Európske hry súčasťou 
kvalifikačného procesu na OH 
2016. Víťazi 15 streleckých 
súťaží a stolnotenisových 
dvojhier postúpia priamo, 
triatlonoví vybojujú miestenku 
pre krajinu. V lukostreľbe, 
troch disciplínach cyklistiky, 
taekwonde, volejbale aj v plá-
žovom volejbale najúspešnejší 
získajú body do rebríčka 
rozhodujúceho pre kvalifikáciu 
na OH. Aj v boxe a v zápasení 
(zároveň ME) bude úspech 
dôležitý na postup do Ria. 
V atletike a v plávaní bude 
možné plniť olympijské limity.

ŠTyRI zóNy,  
18 ŠpoRToVÍSK
V zóne športovej dediny je 
nový Národný štadión pre 
65 000 divákov na atletiku aj 
oba ceremoniály (dokončia ho 
vo februári). Blízko je Národná 
gymnastická aréna (6800) – 
v júni v nej boli ME moderných 
gymnastiek, vôbec prvá 
testovacia súťaž EH.
V zóne Námestia zástavy 
stojí Kryštálová hala, dejisko 

speváckej súťaže Eurovízie 
2012. Rozdelia ju na tri časti: 
v jednej bude volejbal (6000), 
v druhej box (3400) a v tretej 
šerm, karate i taekwondo 
(2000). Blízko stavajú Aquatic-
ké centrum (6000) a dočasné 
športoviská na vodné pólo 
(2000), plážový volejbal 
(3700), plážový futbal (3500) 
a streetball (2000).
V mestskom klastri je hala 
na bedminton a stolný tenis 
(2000), futbalový štadión 
Tofika Bachramova, na ktorom 
budú lukostrelecké súťaže 
(hľadisko pre 35 000 divákov 
dočasne zredukujú na 3400), 
a renovovaná Aréna Hejdara 
Alijeva na džudo, zápasenie 
i sambo (7800). Súťaže v cest-
nej cyklistike budú mať štart 
aj cieľ na hlavnom mestskom 
bulvári.
Západné športoviská sú 
od seba výrazne vzdialené. 
Priamo pri mori leží nový 
dočasný velopark na cyklis-
tické súťaže v BMX (2000), 
na pláži Bilgali dejisko súťaží 
v triatlone. O dosť ďalej je stre-
lecké centrum (730), ktoré len 
stavajú. V jeho blízkosti je aj 
velopark na horskú cyklistiku. 
Medzi západné športoviská 
patrí aj 300 km vzdialený 
Mingačevir, kde prebehnú 
kanoistické súťaže.

Budúca podoba Aquatického centra, ktoré ešte stavajú.   FOTO BEGOC
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V polčase Ria  
lepšie ako  
v Londýne
Šampionáty 2014 naznačujú oprávnenosť 
mierneho optimizmu v slovenskom športe: 
štyri svetové a desať európskych medailí

Polčasová bilancia 
olympijského cyklu ukazuje, 
ako je na tom slovenský 
šport uprostred cesty do Ria 
de Janeiro 2016. Rok 2014 
jemne naznačil šancu 
na úspešnejšie vystúpenie 
ako v Londýne 2012.

Z  posledných olympijských hier 
sa naši prvý raz od  atlantských 
v  roku 1996 vrátili bez zlatého 
kovu. A  mali sme na  nich iba 

47 reprezentantov v  11 športoch, čo bolo 
najmenej na  OH v  ére samostatného Slo-
venska.

Pripomeňme si londýnsku bilanciu: jed-
no druhé (strelkyňa Štefečeková), tri tre-
tie (strelkyňa Barteková, vodní slalomári 

Martikán, resp. bratia Hochschornerovci), 
tri šieste (vodná slalomárka Dukátová, 
rýchlostný kanoista Hagara a  štvorkajak) 
a  tri ôsme miesta (atléti Klocová, Tóth 
a dvojkajak Gelle, Vlček). Keďže obaja at-
léti medzičasom v  dôsledku dodatočných 
dopingových nálezov ich súperov poskoči-
li o  priečku vyššie, sumárne naša bilancia 
umiestení v prvej osmičke na OH 2012 vy-
zerá takto: 0 – 1 – 3 – 0 – 0 – 3 – 2 – 1.

Svetové či európske šampionáty spra-
vidla nedosahujú olympijskú úroveň, ale 
niečo naznačujú. A  tie tohtoročné vyzneli 
v  olympijských disciplínach pre Slová-
kov vcelku sľubne. Na MS dve zlaté a dve 
bronzové medaily, plus piate, šieste, po dve 
siedme i ôsme miesta – to je bilancia, ktorú 
by sme brali aj v Riu, aj keď je len z troch 
športov. Európske šampionáty vyzneli pre 
nás až mimoriadne dobre: spolu 10 medailí  

(2 – 4 – 4) v  siedmich športoch a doved-
na 25 umiestení v prvej osmičke vyvoláva 
mierny optimizmus.

Aj keď pozor: v roku 2010 mali slovenskí 
športovci ešte lepšiu bilanciu (MS 2 – 2 – 
1 a ME 5 – 2 – 2), ale olympijský Londýn 
nám priniesol sklamanie. Pred štyrmi rok-
mi však naši medailovo zabrali len v šies-
tich disciplínach, teraz až v desiatich.

Esá: tradične strelci a vodáci
Na majstrovstvách sveta sa najviac blysli 

strelci. Veterán Erik Varga si v trape vystrie-
ľal zlato, Danka Barteková v  skeete bronz 
(tretia bola aj na  majstrovstvách Európy 
a  vo finále Svetového pohára). Spolu so 
siedmym pištoliarom Jurajom Tužinským si 
aj na prvý šup vybojovali olympijské mies-
tenky. Dvojnásobnej striebornej olympij-
skej medailistke v trape Zuzane Rehák Šte-
fečekovej síce MS nevyšli, ale bronz na ME 
aj dve víťazstvá v  pretekoch SP (vrátane 
finálových) jasne ukazujú, že stále má po-
tenciál na olympijskú medailu. Vysoko rúbe 
aj ďalší brokár Hubert Andrzej Olejnik, 
ôsmy na MS, štvrtý na ME a víťaz pretekov 
SP. Varga aj Rehák Štefečeková končili rok 
v  pozícii svetových jednotiek, Barteková 
ako dvojka a Olejnik ako osmička.

O druhý titul majstrov sveta sa tiež po-
starali veteráni – rýchlostní kanoisti Erik 
Vlček a Juraj Tarr v K2 na 1000 m. Medzi 
kajakármi sa po dusne pred Londýnom si-
tuácia črtá sľubne. V  štvorkajaku prebrala 
taktovku mladá osádka Marek Krajčovič, 
Matej Michálek, Gábor Jakubík a  Viktor 
Demín (strieborní na  ME, piati na  MS), 
v  deblkajaku  dominujú Vlček s  Tarrom 
(na MS vyhrali aj na neolympijskej päťstov-
ke) a v singli patrí medzi špičku Peter Gel-
le. Na finále stále má aj Martina Kohlová. 
A singlkanoista Matej Rusnák už nie je len 
maratónec.

V  našom historicky najúspešnejšom 
olympijskom športe – vo vodnom slalome 

Aktuálny majster sveta  
v streľbe na trap Erik Varga.

FOTO JÁN SÚKUP



– Slováci tohto roku viackrát excelovali. 
Najmä bratanci Ladislav a  Peter Škantá-
rovci, ktorí v C2 vyhrali ME i seriál Sveto-
vého pohára (tri primáty) a získali svetový 
bronz. Pritom sú si vedomí, že aby mohli 
bojovať o  medailu aj v  Riu, musia najprv 
vyradiť z  hry trojnásobných olympijských 
šampiónov bratov Hochschornerovcov. Tí 
mali slabšiu sezónu, ale stále sú to veľkí 
harcovníci.

„Hochšíkom“ ani ďalším svetový šam-
pionát nevyšiel. Avšak ten z  tria singlka-
noistov – Alexander Slafkovský (majster 
Európy, siedmy na  MS), Michal Martikán 
(druhý na ME a celkový víťaz SP) a Matej 

Beňuš (celkove tretí v SP) – ktorý sa kvalifi-
kuje do Ria, bude mať určite najvyššie am-
bície. To platí aj pre Janu Dukátovú, druhú 
v  konečnom poradí pohárového seriálu 
v K1, ktorá navyše na chrbte stále cíti dych 
dvojnásobnej olympijskej šampiónky Eleny 
Kaliskej, ôsmej na ME. A v mužskom kaja-
ku by snaha Martina Halčina tiež nemusela 
byť vždy márna...

Z ostatných najsľubnejší atléti 
Dva kľúčové olympijské športy mali ten-

to rok na programe len kontinentálny šam-
pionát. Európske výsledky atlétov boli v su-
máre doteraz najlepšie: dve striebra a spolu 

šesť umiestení v prvej osmičke! Duo strie-
borných – chodec Matej Tóth aj kladivárka 
Martina Hrašnová – je už zrelé aj na reálny 
útok na  olympijské kovy. Cesta do  olym-
pijského finále však nemusí byť zarúbaná 
ani pre ďalších. V tohtoročných svetových 
tabuľkách sú vysoko až traja Slováci: Tóth 
je na 50 km druhý, Hrašnová šiesta a ďalší 
kladivár Marcel Lomnický siedmy.

Plavci sa od  slávnej éry Moravcovej 
ešte nikdy neprebojovali do  toľkých finále 
na ME ako teraz – v olympijských disciplí-
nach do troch, pričom najmä vzostup vytr-
valca Richarda Nagya berie dych. Pravda, 
cesta do finále na olympiáde je nepomerne 

Deviatka našich adeptov na popred-
né umiestenie v Riu 2016 na auto-
gramiáde SOV v stánku automobilo-
vého partnera SOV firmy Autoprofit 
počas októbrového Autosalónu 
v Nitre: zľava Juraj Tarr, Erik Vlček, 
Matej Michálek, Gábor Jakubík, 
Zuzana Rehák Štefečeková, Danka 
Barteková, Marcel Lomnický, Marti-
na Hrašnová a Matej Tóth. 

FOTO EVA GAŽOVÁ

Trojnásobný medailista 
ME zápasník István Lévai 
(na snímke v červenom 
drese) sa budúci rok  

azda presadí  
už aj vo svetovej  

konkurencii.
FOTO TASR/AP

Bratanci Ladislav a Peter 
Škantárovci v kategórii C2 
žiarili v roku 2014 prakticky  
v každej významnejšej súťaži.
FOTO TASR/AP



ťažšia ako na  európskom šampionáte. Ale 
ak sa nič zlé nestane, naši plavci by v Riu 
určite nemali chýbať. A  ani byť tam len 
do počtu.

Európskou medailou – už treťou po sebe 
– sa mohol pochváliť grécko-rímsky zápas-
ník István Lévai. Výkonnosť má dlhodobo 
svetovú, na  MS sa však zatiaľ nedokázal 
presadiť. Žeby na budúci rok, keď už pôj-
de o  olympiádu? V  prvej osmičke na  ME 
skončil aj „klasik“ Mykola Bolotňuk a tiež 
dvaja vzpierači – Richard Tkáč a  Karol 
Samko.

Osobitnú kapitolu smerom k olympiáde 
predstavuje cestný cyklista Peter Sagan. 
Tento rok mu síce zďaleka nevyšiel tak 
skvele ako tri predošlé, ale stále má poten-

ciál útočiť na najvyššie pocty. Už trojnásob-
ný majster sveta v  tímovej časovke Peter 
Velits má zase dlhodobo na popredný vý-
sledok v časovke – do Londýna sa však ani 
neprebojoval...

Z ostatných našich potenciálnych olym-
pionikov sa popri tenistke Dominike Ci-
bulkovej (finalistka januárového Australian 
Open je v  posledných mesiacoch v  hlbo-
kom útlme) najviac zviditeľnili plážové vo-
lejbalistky Natália Dubovcová a Dominika 
Nestarcová. Bronzové medailistky z dvoch 
tohtoročných turnajov Svetovej série majú 
najväčšiu šancu reprezentovať nás v  Riu 
v  kolektívnom športe. A  ktovie, či nie aj 
jedinú reálnu. 

ĽUBOMÍR SOUČEK
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ŠpoRToVý 
RIADITEľ SoV: 
KľÚČoVÁ  
jE STAbILNÁ 
VySoKÁ 
VýKoNNoSť
Už od roku 2001 je vo funkcii športo-
vého riaditeľa Slovenského olympij-
ského výboru bývalý čs. reprezentant 
v rýchlostnej kanoistike Roman Buček. 
Zaujímavý je jeho pohľad na reálnosť 
odhadu našej olympijskej úspešnosti 
v Riu de Janeiro 2016 na základe 
tohtoročných výsledkov slovenskej 
špičky v olympijských disciplínach: 
„Pokúsil som sa odhadnúť pred-
poklady slovenských športovcov 
na Hrách v Riu 2016 na základe 
vzťahov medzi úspešnosťou našich 
športovcov na MS a ME dva roky 
pred OH a úspešnosťou na nasledu-
júcich OH v období od Atlanty 1996 
až po Londýn 2012.
Zo štatistického pohľadu samo-
statné posudzovanie zisku medailí 
na MS alebo na ME, resp. počtu 
umiestení v prvej osmičke na MS vo 
vzťahu k predikcii úspešnosti na OH 
o dva roky neskôr má len slabú vý-
povednú hodnotu. Dá sa povedať, že 
zisk olympijských medailí odhaduje 
iba s 30-percentnou pravdepodob-
nosťou.
Inak to však vyzerá, ak berieme 
do úvahy súčet medailí z oboch 
typov vrcholných podujatí a k tomu 
aj umiestenia v prvej osmičke na MS 
dva roky pred olympiádou. Tam sa 
preukázal prekvapivo tesný vzťah. Ak 
by sa potvrdila tendencia z predoš-
lých rokov,  tak môžeme s 90-per-
centnou pravdepodobnosťou odhad-
núť, že naši športovci by sa v Riu de 
Janeiro mohli 13-krát umiestiť do 8. 
priečky. To by bolo lepšie ako na OH 
v Londýne, kde boli naši športovci 
10-krát v top 8.
Čo sa však týka zisku medailí, iba 
s malou, 30-percentnou pravdepo-
dobnosťou môžeme odhadnúť v Riu 
zisk 5 medailí. V oboch prípadoch 
ide o veľmi malú početnosť šta-
tistického súboru, čo predpoveď 
oslabuje.
Asi najsilnejší argument na odhad 
úspešnosti je stabilizovaná vysoká 
výkonnosť konkrétneho športovca. 
Športoví znalci u nás vedia, o koho 
ide a ktorí športovci sa vcelku 
pravidelne umiesťujú na popredných 
miestach.
Podľa výsledkov dosiahnutých v tom-
to roku na MS, ME alebo v seriáloch 
Svetového pohára, prípadne v jeho 
jednotlivých pretekoch, najväčšie 
šance uspieť na olympijských hrách 
2016 majú športovci v štyroch 
disciplínach, v ktorých si v roku 2014 
vybojovali medaily na MS a v ďalších 
šiestich disciplínach so ziskom 
medailí na ME.“ 

2014: NAŠI V DISCIpLÍNACH oH
Slováci v prvej osmičke na MS (2 – 0 – 2 – 0 – 1 – 1 – 2 – 2)
1. miesto:
ERIK VLČEK, JURAJ TARR rýchlostná kanoistika K2 1000 m
ERIK VARGA športová streľba trap
3. miesto:
LADISLAV a PETER  
ŠKANTÁROVCI  vodný slalom C2
DANKA BARTEKOVÁ športová streľba skeet
5. miesto:
MAREK KRAJČOVIČ, MATEJ  
MICHÁLEK, GÁBOR JAKUBÍK,  
VIKTOR DEMÍN  rýchlostná kanoistika K4 1000 m
6. miesto:
PETER GELLE rýchlostná kanoistika K1 1000 m
7. miesto:
ALEXANDER SLAFKOVSKÝ vodný slalom C1
JURAJ TUŽINSKÝ športová streľba vzduchová pištoľ
8. miesto:
MARTINA KOHLOVÁ rýchlostná kanoistika K1 200 m
HUBERT ANDRZEJ OLEJNIK športová streľba dvojitý trap

Slováci v prvej osmičke na ME (2 – 4 – 4 – 3 – 1 – 2 – 4 – 5)
1. miesto:
ALEXANDER SLAFKOVSKÝ vodný slalom C1
LADISLAV a PETER  
ŠKANTÁROVCI vodný slalom C2
2. miesto:
MICHAL MARTIKÁN vodný slalom C1
MATEJ TÓTH atletika chôdza na 50 km
MARTINA HRAŠNOVÁ atletika hod kladivom
MAREK KRAJČOVIČ, MATEJ  
MICHÁLEK, GÁBOR JAKUBÍK,  
VIKTOR DEMÍN  rýchlostná kanoistika K4 1000 m
3. miesto:
ERIK VLČEK, JURAJ TARR rýchlostná kanoistika K2 1000 m
DANKA BARTEKOVÁ športová streľba skeet
ZUZANA ŠTEFEČEKOVÁ športová streľba trap
ISTVÁN LÉVAI grécko-rímske zápasenie do 66 kg
4. miesto:
MARTIN HALČIN vodný slalom K1
PAVOL A PETER HOCHSCHORNEROVCI vodný slalom C2 
HUBERT ANDRZEJ OLEJNIK športová streľba dvojitý trap
5. miesto
MYKOLA BOLOTŇUK zápasenie voľný štýl do 65 kg
6. miesto:
MATEJ RUSNÁK rýchlostná kanoistika C1 1000 m
DANA VELĎÁKOVÁ atletika trojskok
7. miesto:
JOZEF REPČÍK atletika 800 m
MARCEL LOMNICKÝ atletika hod kladivom
RICHARD NAGY plávanie 1500 m v. sp.
RICHARD TKÁČ vzpieranie do 77 kg
8. miesto:
ELENA KALISKÁ vodný slalom K1
NIKOLA LOMNICKÁ  atletika hod kladivom
RICHARD NAGY plávanie 400 m pol. preteky
KATARÍNA LISTOPADOVÁ plávanie 100 m motýlik
KAROL SAMKO vzpieranie do 85 kg
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a veľa úspechov v novom roku 2015.
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Mať v lodi Erika Vlčeka 
je záruka úspechu. 
Najúspešnejší slovenský 
kajakár posledných 
rokov mení športových 
partnerov, ale stále sa drží 
na vrchole. Na augustových 
majstrovstvách sveta 
v Moskve dosiahol s Jurajom 
Tarrom zlaté double. 
Komárňanskí kajakári 
vyhrali v K2 na 500 metrov 
aj na dvojnásobnej, 
olympijskej trati a postarali 
sa o jeden z najväčších 
úspechov slovenského 
športu v tomto roku.

Do veľkej rýchlostnej kanoistiky ste 
vhupli na olympiáde v Sydney 2000 
a odvtedy sa držíte na vrchole. Ako sa 
za tých štrnásť rokov Erik Vlček zmenil?

„Viac si verím. Sebavedomie som nado-
budol aj vďaka výsledkom, ale na  druhej 
strane, zostal som skromný. Možno som 
zhovorčivejší,  komunikatívnejší. Samého 
seba hodnotiť je však ťažké.“
Ako malý ste sa chceli stať hokejistom. 
Čím vás tento šport oslovil?

„Odmalička som sa asi chcel odlišovať 
a keďže môj kamarát už hrával futbal, po-

vedal som si, že vyskúšam niečo iné, čiže 
hokej. Ale táto možnosť rýchlo padla, 
lebo v Komárne sa prestali venovať hoke-
jovej mládeži a  rodičia by ma museli vo-
ziť do  Nových Zámkov, čo neprichádzalo 
do úvahy. Voľba teda padla na rýchlostnú 
kanoistiku, ktorá mala v našom meste tra-
díciu a výborné zázemie.“
Začiatky však neboli jednoduché. Na-
rodili ste sa v decembri, čiže v ročníku 
ste patrili vždy k najmladším a v det-
skom veku rozdiel niekoľkých mesiacov 
znamená veľa...

„Nezlomilo ma to, ale naopak, posilnilo. 
Vydržal som, hoci som si na prvý úspech 
počkal dlhšie. Nikdy som si však nepotrpel 
na  víťazstvá. Dôležité bolo, že sme tvorili 
dobrú partiu. V klube bola napríklad veľká 
hanba, keď niekto podvádzal alebo si niečo 
zľahčoval. Takže už ako dieťa som sa naučil 
ku všetkému pristupovať poctivo – v  tré-
ningoch i v pretekoch.“
Nikdy vám nenapadlo to v lodenici 
zabaliť?

„Ani nie. Keď som bol mladé ucho, tak 
nás starší sekírovali, ale partia a prostredie 
boli také skvelé, že by mi bolo ľúto odísť.“
Ako vyzerala taká kajakárska „šikana“?

„Boli to klasické somariny. 

Museli sme podliezať lavičky, dostávali sme 
pupkáčov. Keď sme nastúpili do autobusu 
na preteky, tak sladkosti z našich batohov 
putovali hneď dozadu. Teraz to už takto asi 
nefunguje, ale za našich čias to bolo bežné 
a myslím, že aj na niečo dobré. Dnešné deti 
by to zrejme vnímali inak, ale nám to ne-
prekážalo.“ 
Ako vás ovplyvnili tréneri – Ladislav 
Polhammer, Tibor Soós či Pavel Blaho?

„Všetci traja pre mňa veľa znamenajú 
a boli v mojej kariére veľmi dôležití. Zau-
jímavé je, že každý z nich sa objavil práve 
vtedy, keď som to potreboval. Najprv Pol-
hammer, potom Blaho, neskôr Soós a na-

Deväťnásobný svetový šampión

 ERIK VLČEK:
zlatej lodi som  
sprvoti neveril. 
Duo s Tarrom bol  
Likérov nápad
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VlčekoVe medaily na mS
Zlato	 Sevilla	2002	 K4	1000	m	 R.	Riszdorfer,	M.	Riszdorfer,	Vlček,	Bača
Zlato	 Sevilla	2002	 K4			500	m	 R.	Riszdorfer,	M.	Riszdorfer,	Vlček,	Bača
Zlato	 Gainesville	2003	 K4	1000	m	 R.	Riszdorfer,	M.	Riszdorfer,	Vlček,	Bača
Zlato	 Gainesville	2003	 K4			500	m	 R.	Riszdorfer,	M.	Riszdorfer,	Vlček,	Bača
Zlato	 Szeged	2006	 K4			500	m	 R.	Riszdorfer,	M.	Riszdorfer,	Vlček,	Erban
Zlato	 Duisburg	2007	 K4	500	m	 R.	Riszdorfer,	M.	Riszdorfer,	Vlček,	Tarr
Zlato	 Szeged	2011	 K2	1000	m	 Gelle,	Vlček
Zlato	 Moskva	2014	 K2	1000	m	 Vlček,	Tarr	
Zlato	 Moskva	2014	 K2	500	m	 Vlček,	Tarr
Striebro	 Záhreb	2005	 K4	1000	m	 R.	Riszdorfer,	M.	Riszdorfer,	Vlček,	Erban
Striebro	 Dartmouth	2009	 K4	200	m	 R.	Riszdorfer,	M.	Riszdorfer,	Vlček,	Tarr
Bronz	 Poznaň	2001	 K4	500	m	 R.	Riszdorfer,	M.	Riszdorfer,	Vlček,	Bača
Bronz	 Duisburg	2007	 K4	1000	m	 R.	Riszdorfer,	M.	Riszdorfer,	Vlček,	Tarr
Bronz	 Dartmouth	2009	 K4	1000	m	 R.	Riszdorfer,	M.	Riszdorfer,	Vlček,	Tarr

ERIK VLČEK
• Narodil sa 29. decembra 
1981 v Komárne, kde 
dodnes v susedstve 
mŕtveho ramena Dunaja 
býva.
• Odchovanec 
komárňanskej rýchlostnej 
kanoistiky súťaží od r. 2000 
vo farbách ŠKP Bratislava.
• Je najúspešnejší 
slovenský kajakár 
v histórii: tohtoročným 
deviatym titulom majstra 
sveta tromfol v ich počte 
Michala Riszdorfera. Šesť 
zlatých medailí získal ako 
člen posádky štvorkajaka 
na 500 alebo 1000 m 
v rokoch 2002, 2003, 2006 
a 2007, trikrát triumfoval 
v dvojkajaku – raz s Gellem 
(1000 m, 2011) a dvakrát 
s Tarrom (500 aj 1000 m, 
2014). Okrem toho má 
z MS dve strieborné a tri 
bronzové medaily. Na ME si 
vyjazdil v K2 striebro (2011 
na 500 m s Gellem) a dva 
bronzy (2012 na 1000 m 
s Gellem a 2014 na 1000 m 
s Tarrom).
• Štartoval na štyroch 
olympijských hrách (2000 
– 2012): v K4 na 1000 m 
získal bronz v Aténach 2004 
a striebro v Pekingu 2008. 
• Raz aj na ME dračích lodí: 
v Prahe 2006 prispel k trom 
medailám Slovenska (zlatej, 
striebornej aj bronzovej).
• Je ženatý, s manželkou 
Denisou majú dve dcéry – 
Laru (5 r.) a Sáru (1). 

Erik Vlček s Jurajom Tarrom 
trielia v Moskve v ústrety 
jednému z dvoch titulov 

svetových šampiónov 2014.
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pokon dvojica Soós a  Blaho. Polhammer 
nás naučil disciplíne, režimu, nikdy nemeš-
kal a bol tam vždy, keď sme ho potrebovali. 
Opravil a vyrobil úplne všetko, od držiaku 
na  hodinky cez zlomené pádlo až po  loď. 
Blaho sa ma ujal, keď som prešiel medzi se-
niorov a bol pre mňa človek, ktorý dokázal 
zabezpečiť aj nemožné, ak to malo pomôcť 
v  tréningu alebo ubrať stotinku z  nášho 
času v  pretekoch. Určite najhúževnatejší, 
s akým som spolupracoval. Naučil ma nik-
dy sa nevzdávať svojich snov. Soós medzi 
nás vniesol neskutočnú pohodu. Dalo sa 
s ním rozprávať o čomkoľvek, vážne, ale aj 
s úsmevom. Vždy vytiahol nejaký nový vtip 
alebo príhodu, naučil ma vážiť si ľudí a brať 
každého takého, aký je.“
Z komárňanskej lodenice vyšlo viacero 
špičkových pretekárov – vnímali ste už 
v mladosti ich úspechy?

„Attilu Szabóa som zachytil len okra-
jovo, keď štartoval na prvej z troch olym-
piád, nemal som ešte ani sedem rokov. 
Oveľa intenzívnejšie som registroval sve-
tové tituly 1995 juniorského štvorkajaku 
(Juraj Bača, Michal Riszdorfer, Martin 
Hluško a Zsolt Bogdány) a o dva roky jeho 
striebro na  seniorských majstrovstvách 
Európy. Keď Ďuro Bača s Mišom Riszdor-
ferom začali víťaziť aj  v kádvojke (tituly 
na MS 1998, 1999, na ME 1999), tak som 
si vravel, že sú skvelí borci a ja taký asi ni-
kdy nebudem...“

Pred londýnskou olympiádou skladal olympijský sľub v spoločnosti strelkyne 
Danky Bartekovej, dnes už členky MOV.

TARRoVo
NAjVäČŠIE VÍťAzSTVo

NIE jE z VoDy
Odmalička vyrastal v komárňanskej lodenici, kam ho priviedol otec. 
Juraj Tarr starší je bývalý kanoista, československý reprezentant.  
Aj preto Tarr junior skúšal zaberať najskôr s jednolistovým pádlom, 
no rýchlo presedlal na kajak. Bola to dobrá voľba!

V dvojkajaku  s  Erikom  Vlčekom 
i  predtým  v  štvorkajaku  dosiahol 
viacero  pozoruhodných  výsledkov. 

Jeho najväčšie víťazstvo sa však nezrodilo 
na  vode.    Na  juniorských  majstrovstvách 
Európy  1996  Juraj  Tarr  z  ničoho  nič  od-
padol.  Prvá  diagnóza:  zápal  krčných  žíl. 
Začala mu však rásť hrčka, ktorá sa zväč-
šovala a zväčšovala. Otec kajakára Juraja 
Baču, špecialista na chirurgiu hlavy a krku, 
mu ju vyoperoval a tkanivo poslal na histo-
lógiu do Bratislavy. Druhá diagnóza znela 
horšie – zhubný nádor na štítnej žľaze.
,,Dvakrát  v  priebehu mesiaca ma  opero-
vali, následná liečba rádioaktívnym jódom 
trvala rok a pol,“ spomínal na neľahké ob-
dobie. Prečo práve ja, vravel si v nemoc-
nici mladý kajakár. Život bez obľúbeného 
športu  si  nedokázal  predstaviť.  „Bojoval 
som. Občas som zašiel do lodenice a pre-
viezol  sa  na  vode.  A  potom prišla  skvelá 
správa.  Lekári mi  povedali,  že  sa  už  ne-
musím  v  športovaní obmedzovať. Môžem 
robiť  to, na čo sa cítim. Na začiatku roka 
2000 som začal naplno zaberať.“ Ďalej je 
to už priam rozprávkový príbeh. 
Na  olympiáde  v  Sydney  sedel  v  štvorka-
jaku  s  ďalšími  komárňanskými  mladíkmi 
Vlčekom, Richardom Riszdorferom a pieš-
ťanským matadorom Róbertom Erbanom. 
Od bronzu ich delili necelé dve sekundy. 
Z  elitnej  slovenskej  lode  potom  na  päť 
rokov vypadol, no vrátil  sa – ešte silnejší 
a odolnejší. Na olympijských hrách v Pe-

kingu  2008  dopádlovalo  komárňanské 
kvarteto Richard a Michal Riszdorferovci, 
Vlček, Tarr na striebornej pozícii a  zadák 
sa  rozplýval  radosťou.  „Veľmi  sa  teším. 
Bude to desať rokov, čo som sa vyliečil. Už 
som v niečo podobné ani neveril. Po Syd-
ney som rovnako nedúfal, že niekedy zís-
kam na olympiáde medailu,“ vravel dojatý 
novinárom.
Londýn 2012, ďalší olympijský medailový 
pokus. Slovenskému štvorkajaku sa v zá-
vere zadrel motor. Vypracované chlapské 
telá sa na brehu zmenili na kôpky nešťas-
tia.  Šieste  miesto  a  obrovský  smútok. 
„Sklamanie  v  športe  mrzí,  obetoval  som 
úspechu  všetko.  Vzápätí  si  však  poviete, 
že sú aj dôležitejšie veci na svete, najmä 
zdravie.  Preto  by  som  všetkým  športov-
com a  ľuďom odkázal –  zdravie si  vážte. 
Z medaily sa potešíte a na druhý deň vás 
zloží infarkt. Čierny humor, ale je to tak,“ fi-
lozofoval v cieli kajakár s prezývkou Tares, 
ktorému neučarila voda  iba v kvapalnom, 
ale aj v pevnom skupenstve. 
Keď  v  zime  na  čas  odloží  pádlo,  berie 
do  rúk hokejku. S úsmevom vraví,  že  ak 
by sa nepreháňal po svetových regatách, 
tak by asi korčuľoval v NHL. Ako jeho obľú-
benec Marián Hossa či iný veľký bojovník 
s  nepriaznivým osudom Saku Koivu. Na-
miesto hokejovej mekky ho však teraz láka 
futbalová. Nasledujúca olympiáda je v bra-
zílskom Riu de Janeiro. Predvedú na nej 
Vlček s Tarrom kajakársku sambu?  (bv)



Olympiáda v Sydney musela byť pre 
vás obrovský skok. Ešte pár týždňov 
pred ňou ste boli nezamestnaný, 
dostávali ste len takzvané kalorické, 
tisícpäťsto korún.

„V roku 2000 som končil strednú školu, 
chystal som sa na maturitu a zároveň bojo-
val o šancu ísť do Sydney v pozícii náhrad-
níka. Črtala sa možnosť, že by sme s Tar-
rom obsadili miesta dvoch náhradníkov. 
Už to bola pre mňa obrovská motivácia. 
O  štarte na  olympiáde sa mi ani nesníva-
lo. Napokon o účasť v Sydney súperili dva 

štvorkajaky – a  ten náš vyhral. Psychicky 
i fyzicky to bola extrémne náročná sezóna, 
ale olympijský zážitok stál za to.“
O štyri roky neskôr ste opäť sedeli 
v olympijskom štvorkajaku, ale už 
v inej pozícii – do Atén ste šli v pozí-
cii favorita. Veď dva roky vás nikto 
nepredstihol...

„Áno, ale Maďari mali svojich špičko-
vých kajakárov v  rezerve a  olympijskú 
posádku poskladali z  tých najlepších. Ni-
kdy predtým sme proti nim nesúťažili, ale 
aj tak sme verili, že ich zdoláme. Možno 

sme spravili chybu, keď sme nešli v olym-
pijskom roku na majstrovstvá Európy, kde 
Maďari vyhrali. My sme sa šetrili a neštar-
tovali. Možno keby sme tam dostali poza 
uši, cestovali by sme na olympiádu s väčším 
rešpektom. Ktovie...“
Z Komárna je do Maďarska na skok, 
rýchlostná kanoistika tam patrí k ná-
rodným športom a maďarskí kajakári 
k vašim odvekým rivalom. Ako spolu 
vychádzate?

„Nikdy sme tam nechodievali na sústre-
denia a nepripravovali sa spolu. Rozumeli 
sme si jazykovo, ale nestali sa z nás kama-
ráti. Maďarskí kajakári sú trošku uzavretej-
ší a  vďaka svojmu spoločenskému statusu 
doma aj trošku rozmaznaní. S  výnimkou 
Zoltána Kammerera. Nech Maďari poskla-
dali akúkoľvek posádku, vždy sme sa s nimi 
porovnávali. Vedeli sme, že ak ich zdoláme, 
máme veľkú šancu na  medailu. Súčasná 
partia mladých maďarských kajakárov je už 
iná. Dokázali sme si tam s Tarrom vybaviť 
aj sústredenie.“
Čo v prvom momente prevládalo v cieli 
na olympiáde v Pekingu 2008? Radosť 
zo striebra alebo ľútosť, že ste nevy-
hrali?

„V prvej chvíli sme určite prežívali skla-
manie. Veľmi sme túžili vyhrať a  vnímali 
sme to tak, že buď získame zlato teraz, ale-
bo nikdy. Všetko nám hralo do kariet, ale 
nevyšlo to. Postupne sme sa začali tešiť aj 
striebru.“
Po Pekingu nastalo náročné obdo-
bie. Štvorkajak výkonnostne upadal 
a neúspechy vniesli do komárňanskej 
lode napätie. Ovplyvnila nepohoda aj 
váš prístup k tréningom či k príprave? 
Nechodili ste do lodenice s menšou 
chuťou ako predtým?

„Nebolo to ideálne. Osobné rozpory 
ovplyvnili možno trochu moju chuť do tré-
ningu, ale na  vode som si všetko poctivo 
odpracoval.  O  čo bola menšia pohoda 

15HOSŤ OLYMPIJSKEJ REVUE 
Erik Vlček a Juraj Tarr  

v auguste 2014: jedno zlato 
na prsiach, druhé v puse.

Zatiaľ najväčší olympijský úspech slovenského štvorkajaku: o striebro  
v Pekingu 2008 sa zaslúžilo kvarteto (sprava) Richard Riszdorfer,  
Michal Riszdorfer, Erik Vlček a Juraj Tarr.

 TARR A jA VIEME, 
Čo MôŽEME jEDEN 
oD DRuHéHo ČAKAť, 
STRÁVILI SME SpoLu 
V LoDI VEľA ČASu. 
DoKÁŽEME SI ČoKoľVEK 
VyDISKuToVAť. ĎuRo jE 
SÍCE TRoCHu pRCHKÁ 
poVAHA, ALE NEpRENÁŠA 
NERVozITu NA SVojE 
oKoLIE ANI ju NEDÁVA 
NAjAVo. MySLÍM, ŽE 
SME jEDEN DRuHéMu 
opoRou A DÚFAM, 
ŽE EŠTE DVA RoKy – 
Do oLyMpIÁDy V RIu DE 
jANEIRo – VyDRŽÍME. 



v šatni, o to väčšia rivalita vládla na trénin-
goch. Jeden druhému sme chceli dokázať, 
kto má pravdu, takže rivalita medzi mnou 
a Mišom Riszdorferom nás dokonca oboch 
posunula.“
Spor vrcholil pred majstrovstvami 
sveta 2011 v Szegede.  Najskúsenejší 
z posádky vám vyčítal, že zbytočne 
trieštite sily a experimentom s Pet-
rom Gellem v dvojkajaku ohrozujete 
štvorkajak. Ako ste sa s tým vyrovná-
vali? Ak by si štvorkajak nevybojoval 
olympijskú miestenku, zrejme by ste 
čelili obvineniu, že máte neúspech 
na svedomí...

„V  Szegede som mal skutočne špeci-
álnu motiváciu. Poznal som formu Petra 
Gelleho, preto som bol presvedčený, že 
dvojkajak šampionát zvládne a  na  lon-
dýnsku olympiádu sa nominujeme aj 
v  štvorkajaku.  Kádvojke som sa neve-
noval na  úkor štvorkajaka. Možno som 
jej v Szegede viac veril, ale každý tréning 
v K4 som šiel naplno.“
Gelle napokon na olympiáde 2012 
udával tempo nielen v dvojkajaku, ale 
aj v štvorkajaku. Zostali ste však bez 
medaily a opäť ste menili športového 
partnera.

„Londýnska štvorka sa mi páčila. Chý-
balo nám trošku šťastia, pokazili sme záver. 
S Peťom Gellem sme zotrvali v jednej lodi 
aj po  olympiáde, no nešlo to. Myslel som 
si, že nás brzdí len prechodná kríza, ktorá 
prejde. Ešte by som to hádam skúšal aj ďa-
lej, tréner Peťo Likér však povedal dosť. Vy-
tvoriť dvojkajak Vlček, Tarr bol jeho nápad. 
Priznám sa, že do tejto kádvojky som nešiel 
s veľkou chuťou.“
Prečo?

„Príliš som jej neveril. Určite nie viac, 
ako londýnskemu štvorkajaku. Na prvých 
troch tréningoch sme sedeli v lodi tak na-
krivo, že som bol z toho zúfalý. Vravel som 
si, že to môžeme rovno zabaliť. Ale keď 
sme sa v lodi vymenili a ja som sa posadil 
dopredu, hneď sa mi to zapáčilo. Pozícia 
háčika bola pre mňa nová, dodala mi ďal-
šiu motiváciu. A potom sme už ani nemali 
na výber.“

Ako vychádzate s Jurajom Tarrom, 
ktorý je bez dvoch mesiacov  
o tri roky starší?

„Poznáme sa odmalička. Vieme, čo mô-
žeme jeden od druhého čakať, strávili sme 
spolu v lodi veľa času. Dokážeme si čokoľ-
vek vydiskutovať. Ďuro je síce trochu prch-
ká povaha, ale neprenáša nervozitu na svo-
je okolie ani ju nedáva najavo. Myslím, že 
sme jeden druhému oporou a  dúfam, že 
ešte dva roky – do olympiády v Riu de Ja-
neiro – vydržíme.“
Bola by to vaša posledná olympiáda?

„Zrejme áno. Ani nie pre môj vek, ale 
preto, že  v  rýchlostnej kanoistike dochá-
dza k  zmenám v  olympijskom programe. 
Ženy majú mať rovnaký počet disciplín ako 
muži, takže dostať sa na  olympiádu bude 
v budúcnosti ešte náročnejšie.“

Akú rolu zohráva vo vašich výkonoch 
rodinná pohoda?

„Veľkú. Je dôležité, keď máte v  manžel-
ke oporu. A dokázal som, že vrcholovému 
športu sa dá venovať aj popri rodine. Pre 
mňa je to aj motivácia. Víťazím, aby som 
rodinu zabezpečil.“
Na budúci rok v júni sa v Baku uskutoč-
nia premiérové Európske hry. Nenabúra 
vám štart na nich prípravu na maj-
strovstvá sveta, kde sa budú rozdeľo-
vať olympijské miestenky?

„V  tom nevidím problém. Budeme mať 
ešte dosť času pripraviť sa aj na majstrov-
stvá sveta, lebo majú neskorší termín ako 

tento rok. Myslím, že organizátori s tým aj 
počítali. Teším sa napriek tomu, že dejisko 
kanoistických súťaží bude tristo kilometrov 
od Baku.“
Akú majú podľa vás Európske hry 
perspektívu?

„Veľmi bude záležať na prezentácii podu-
jatia v  médiách, ako sa k  nemu postavia 
jednotlivé krajiny, či trebárs vypíšu finanč-
né odmeny za popredné umiestenia a po-
dobne. Američania majú Panamerické hry, 
tak prečo by náš kontinent nemohol mať 
Európske.“
Máte obľúbených športovcov, ktorých 
obdivujete?

„Skoro v každom športe mám favoritov, 
ktorým fandím, akurát futbalu neviem prísť 
na chuť. Väčšinou sú to športovci, ktorí už 
čosi dokázali a položili niečo na stôl. Naprí-
klad Michael Schumacher, Bradley Wiggins, 
Ronnie O´Sullivan, Ole Einar Bjørndalen, 
Roger Federer, Sébastien Loeb, Valentino 
Rossi alebo Adam Van Koeverden.“
Spomeniete si na nejakú veselú prího-
du z pretekov či z tréningu, na ktorej sa 
aj s odstupom rokov zasmejete?

„Takých je viac.“
Napríklad?

„Paľa Blaha raz Ďuro Tarr držal v Ame-
rike za členky, kým on sa hrabal v kontaj-
neri, lebo sme mu tam omylom vyhodili 
články, ktoré zbieral. Samozrejme, že sa 
mu nakoniec vyšmykol... Inokedy sme 
s  Taresom (prezývka Juraja Tarra) Blaho-
vi pustili v obchode spoločnosti Apple cez 
ipod do slúchadiel Ave Mariu, ako sa vraví, 
na plné gule. A on na celý obchod kričal, že 
ako pekne spievajú. Tibor Soós zasa doká-
zal naraz riadiť motorový čln, fajčiť cigaru, 
merať časy úsekov i  telefonovať. Potom sa 
mu stávalo, že namiesto povelu hop, čo zna-
mená začiatok alebo koniec úseku, povedal 
do megafónu haló.“ BORIS VANYA

FOTO ŠTARTFOTO JÁN SÚKUP, TASR / AP  
a ARCHÍV ERIKA VLČEKA
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Čo dnes robia osobnosti komárňanskej kanoistiky 
Attila Szabó (držiteľ štyroch medailí z MS 
vrátane zlatej z Plovdivu 1989 v K1 na  
10 000 m)
Podniká v stavebníctve, radosť mu robia dve 
dcéry,  ktoré  športujú:  18-ročná  Sandra  hrá 
volejbal za Sláviu Ekonomická Univerzita Bra-
tislava, 9-ročná Emma sa venuje basketbalu.
Michal a Richard Riszdorferovci (členovia 
úspešného štvorkajaka, olympijskí medai-
listi a viacnásobní majstri sveta, Michal aj 
v K2 s Bačom) 
V  Komárne  majú  rekreačno-športové  cen-
trum, v ktorom pôsobia aj ako kondiční tréne-
ri. Okrem toho prevádzkujú penzión a reštau-
ráciu.  Michal  má  dvoch  synov  (päťročného 

Michala a päťmesačného Richarda), Riči zasa 
dve dcéry (štvorročnú Sofiu a trojročnú Zaru).
Juraj Bača (člen úspešného štvorkajaka, 
bronzový z OH 2004, viacnásobný maj-
ster sveta, v K4 i v K2 s M. Riszdorferom) 
Podniká a zároveň zostal aj pri športe. Pros-
tredníctvom  Nadácie  Poštovej  banky  sa  ve-
nuje podpore športových  talentov,  je ženatý, 
radosť mu  robí  triapolročný  syn  a  poldruha-
ročná dcérka.
Zsolt Bogdány (člen zlatého štvorkajaka 
na juniorských MS 1995) 
Je úspešný pilot, lieta pre írsku spoločnosť 
Ryanair  z  Budapešti.  V  lete  sa  oženil, má 
dve deti. 

Martin Hluško (člen zlatého štvorkajaka 
na juniorských MS 1995) 
Pracuje v Komárne vo firme, ktorá má na sta-
rosti  preclievanie  tovaru.  Má  osemročného 
syna.  
Jozef Turza (člen štvrtého štvorkajaka 
z OH 1992 v Barcelone) 
Pracuje  v  Budapešti  pre  automobilku  PSA, 
má na starosti reklamácie. 
Tibor Soós (úspešný tréner dvojkajaka 
Bača-Riszdorfer a neskôr štvorkajaka) 
Vo veku 64 rokov je pracovne aktívny dôchod-
ca. Stále pôsobí ako predseda Kajak & kanoe 
klub  Komárno.  Teší  sa  zo  štyroch  vnúčat, 
v decembri pribudne piate.

VlčekoVe štyri olympiády
Sydney 2000	 4.	miesto	 K4	1000	m	 Erban,	R.	Riszdorfer,	Tarr,	Vlček
Atény 2004	 bronz	 K4	1000	m	 R.	Riszdorfer,	M.	Riszdorfer,	Vlček,	Bača
Peking 2008	 striebro	 K4	1000	m	 R.	Riszdorfer,	M.	Riszdorfer,	Vlček,	Tarr
Londýn 2012	 6.	miesto	 K4	1000	m	 Gelle,	Jankovec,	Vlček,	Tarr
	 8.	miesto	 K2	1000	m	 Gelle,	Vlček

 SKoRo V KAŽDoM 
ŠpoRTE MÁM 
FAVoRIToV, KToRýM 
FANDÍM, AKuRÁT 
FuTbALu NEVIEM 
pRÍSť NA CHuť. 
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História Top tímov sa začala písať v roku 1999. Z iniciatívy 
Slovenského olympijského výboru vznikol vtedy prvý 
– zo športovcov ašpirujúcich na popredné umiestenie 
na OH 2000 v Sydney. Odvtedy táto forma vylepšovania 
podmienok prípravy našej športovej elity prešla rôznymi 
obmenami, no financovala sa vždy zo štátnych dotácií. 
Od jesene je to prvý raz inak. 

Slovenský olympijský tím (SOT) pre 
OH 2016 v Riu de Janeiro a čiastoč-
ne už aj pre ZOH 2018 v Pjongčan-
gu bude SOV finančne zabezpečo-

vať z  marketingových aktivít – vlastných 
prostredníctvom Slovenskej olympijskej 
marketingovej a  Medzinárodného olym-
pijského výboru z  projektu Olympijskej 
solidarity, ktorý je financovaný z výťažkov 
z predaja vysielacích práv. Kľúčový partner 

SOT je národná lotériová spoločnosť Ti-
pos, ktorá sa stala prvým a zatiaľ jediným 
partnerom SOV s prívlastkom exkluzívny.

V septembrovej prvej verzii tímu figu-
rovalo 38 športovcov, na konci októbra ho 
SOV rozšíril o  ďalších šesť. Zo 44 členov 
SOT je 39 z letných a 5 zo zimných športov.

„Športovcov navrhuje rada športovej re-
prezentácie pri SOV a schvaľuje ich výkon-
ný výbor,“ vysvetľuje generálny sekretár 
SOV Jozef Liba. „Kritériá na zaradenie nie 

sú stanovené explicitne, no pri výbere sme 
zohľadňovali predošlé výsledky. Miesto 
v  tíme majú všetci, ktorí sa už na  Hry 
nominovali, alebo patria k  vážnym uchá-
dzačom o miestenku. Do úvahy sme brali 
aj športovcov s perspektívou štartu na Eu-
rópskych hrách 2015 v Baku, kde majú tiež 
šancu kvalifikovať sa do Ria.“

Projekt tímu je otvorený, môžu doň pri-
budnúť ďalší športovci, no niektorí aj vy-
padnúť. 

„Ak niekto už nebude mať šancu kva-
lifikovať sa do  Ria, jeho podpora v  rámci 
SOT sa skončí. Miesto nesmie nik brať ako 
samozrejmosť, nie sme charitatívna organi-
zácia,“ pripomína Liba.

SOV nemá pri zabezpečovaní finanč-
ných zdrojov na  prípravu ambíciu suplo-
vať štát, chce však špičke poskytnúť niečo 
navyše k  tomu, čo už získali z  verejných 
zdrojov.

„Mnohí členovia tímu dostávajú štátnu 
dotáciu od ministerstva školstva z progra-
mu pre vybraných športovcov, okrem toho 
majú peniaze aj z  rezortných stredísk či 
športových zväzov. Cez SOT však chceme 
niektorým poskytnúť nadštandard, iným 
jednorazovo zafinancovať konkrétnu vec 
– výživové doplnky, rehabilitáciu, účasť 
na  sústredení či olympijských kvalifikač-
ných pretekoch,“ vraví generálny sekretár.

Slovenský olympijský výbor najmä vďaka  
financiám z Olympijskej solidarity MOV  
a lotériovej spoločnosti Tipos obnovil svoj Top tím 

Prvý raz bez štátu –
zA VLASTNé

1999 – 2004: Projekt  Top  tím mal  pre-
miéru pred OH 2000  v Sydney s cieľom 
utvoriť ideálne podmienky na prípravu pre 
našu  elitu  a  zaviesť  funkčný  systém  jej 
financovania  vrátane  materiálno-technic-
kého  a  lekárskeho  zabezpečenia.  SOV 
doň  zaradil  22  športovcov  a  tím  basket-
balistiek. Po  zisku 5 medailí  (1 – 3 – 1) 
valné zhromaždenie vyzdvihlo veľký prínos 
nového  projektu.  Top  tím  k  ZOH  2002 
v Salt Lake City však začal fungovať nesko-
ro, bolo v ňom 10 športovcov a hokejisti. 
Hoci štát meškal s uvoľňovaním financií aj 
na  Top  tím  pre  aténsku  olympiádu  2004 

(v  jeho  prvej  verzii  v  októbri  2001  bolo 
v zozname 25 mien), naša výprava získala 
6 medailí  (2  –  2  –  2),  prvý  raz  viac  ako 
jednu zlatú. 
2005 – 2008: Ministerstvo školstva zme-
nilo  systém  zabezpečovania  a  podpory 
športovcov,  realizovalo ich priamo na zá-
klade svojich zásad, podmienok a kritérií. 
SOV preto aktivity v pozícii garanta projek-
tu a koordinátora športovej prípravy ukon-
čil.  Program  Top  tím,  ktorý  bol  ťažiskový 
pre prípravu elity na olympijské hry, ukon-
čil SOV pre letné športy v roku 2004 a pre 
zimné športy po ZOH 2006 v Turíne. 

2009 – 2012: SOV  vo  februári  2009 
utvoril  projekt  Slovenský  olympijský  top 
tím  2012  (SOTT)  Londýn,  ktorého  zák-
lad  tvorilo  75  športovcov  v  kategóriách 
A  a  B.  Osobitnú  podporu  získali  tri  tímy 
so  šancou  kvalifikovať  sa  na  OH  2012 
–  volejbalisti,  hádzanári  a  basketbalisti. 
V  roku  2010  však  ministerstvo  školstva 
ukončilo  financovanie  projektu  prostred-
níctvom  SOV  a  obnovilo  vlastný  systém, 
s  podobnými  kritériami  ako  v  pôvodnom 
SOTT. Štátne dotácie  na prípravu  vybra-
ných športovcov začalo poukazovať znova 
priamo zväzom.

HISTÓRIA TOP TÍMOV 



Z lukratívnej 800-tisícovej zmluvy s Ti-
posom vyčlení SOV na svoje športové pro-
jekty približne polovicu. Výrazná časť zo 
sumy 400 000 eur pôjde na SOT. 

„Koľko, to zatiaľ nevieme, ale do konca 
roka by malo byť všetko jasné,“ dodáva 
Liba. „Snažíme sa peniaze rozdeliť rozum-
ne, aby nám ostala aj rezerva na dofinan-
covanie nepredvídaných výdavkov. O tíme 
sme debatovali aj so športovcami na  no-
vembrovom seminári v Sielnici. Chceli sme 
poznať ich názor, preto sme si nechali otvo-
rené dvierka na prípadné zapracovanie ich 
pripomienok.“ 

Druhým dôležitým zdrojom financo-
vania SOT je Olympijská solidarita MOV. 
Na návrh SOV získalo štipendium 12 špor-
tovcov, od  septembra 2014 budú dostávať 
po dobu 24 mesiacov priemerne 800 dolá-
rov mesačne. Celkovo ide o sumu takmer 
225-tisíc USD, čo je v prepočte asi 180-tisíc 
eur. Plážové volejbalistky Natália Dubov-
cová a  Dominika Nestarcová si v  rámci 
osobitného projektu podpory kolektívneho 
športu prilepšia celkovo o 60 000 USD, čiže 
asi o  48  000 eur. Okrem dvanástich „let-
ných“ štipendistov podporila Olympijská 
solidarita mimoriadnym grantom lyžiara 
Adama Žampu na  preklenutie obdobia 
do spustenia programu k ZOH 2018.

Podpora členov SOT bude diferencova-
ná. Niekto bude dostávať pravidelný me-
sačný príspevok na prípravu z Olympijskej 
solidarity, niekto z marketingových zdrojov 
SOV, ďalším SOV prispeje na čokoľvek, čo 
bude nutne potrebovať, iní budú využívať 
služby partnerov SOV napríklad v  oblasti 
výživy (Nutrend) alebo lekárskeho zabez-
pečenia či diagnostiky (Sportmed). 

„Zosumarizovali sme si zdroje finan-
covania, ich výšku, a podľa toho sme roz-
hodli o  konkrétnej podpore. Snažili sme 
sa o  akúsi solidaritu. Nechceme, aby bol 
medzi členmi tímu priepastný rozdiel. Je 
nezmyselné pridávať peniaze niekomu, kto 
by ich potom mal toľko, že by ich nevedel 
zmysluplne vyčerpať,“ načrtáva Liba filozo-
fiu podpory a ponúka príklad: „Nebolo by 
správne, ak by v SOT chýbal cyklista Peter 
Sagan. Otázka však znie, či profík na jeho 
úrovni potrebuje ešte aj od  nás finančnú 

podporu, trebárs 5000 eur. Pravdepodob-
ne nie. Iný prípad je kladivár Lomnický. 
Patrí do špičky, bol v prvej osmičke na MS 

i ME, no od štátu veľa nedostal a nie je ani 
štipendista Olympijskej solidarity. Preto 
mu budeme pravidelne prispievať určitou 
sumou.“

Zo súčasných 44 členov tímu dostane 
finančnú podporu od SOV predbežne 23. 

„O  výške príspevkov ešte diskutujeme, 
bude sa odvíjať od nastavenia celoročného 
rozpočtu projektu SOT. Nemala by však 
presiahnuť 800 dolárov mesačne, ako do-
stávajú štipendisti Olympijskej solidarity 
MOV,“ odhaduje generálny sekretár. „Roz-

sah a výška podpory sa však bude prehod-
nocovať, napríklad aj v závislosti od ústre-
tovosti športovca a  jeho podpory aktivít 
SOV a SOT.“

Zväzy i  športovci si vznik Slovenského 
olympijského tímu pochvaľujú. Mnohým 
totiž pomôže zabezpečiť to, na čo im v roz-
počtoch neostali peniaze. Napríklad cho-
dec Matej Tóth si už môže vziať so sebou 
na sústredenie na celý čas trénera či fyzio-
terapeuta, gymnasta Samuel Piasecký si 
zaplatí fyzioterapeuta kedykoľvek to bude 
potrebovať, plavec Richard Nagy si už 
môže dovoliť účasť aj na východoázijských 
mítingoch Svetového pohára a  plážové 
volejbalistky Natália Dubovcová s  Domi-
nikou Nestarcovou budú môcť trénovať 
v  zimnom období namiesto haly niekde 
vonku v teple.

„Niektorí si však, žiaľ, stále myslia, že 
SOV a  SOT je nekonečný zdroj financií. 
My však nenahrádzame štát a nefungujeme 
ani ako sponzor. Slovenský olympijský tím 
nie je komerčná značka – je to predovšet-
kým značka prestíže a cti,“ pripomína Jozef 
Liba.

Projekt SOT by sa mal naplno rozbehnúť 
od 1. januára 2015.

GABRIEL BOGDÁNYI, denník ŠPORT

PROJEKT SO ZNAČKOU SOT 
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LETNÉ ŠPORTY (39) – ATLETIKA 
(5): Hrašnová, Klocová (OS), Tóth 
(OS), Lomnický, Charfreitag (OS). 
CYKLISTIKA (2): P. Sagan, P. Velits. 
PLÁVANIE (1): Nagy (OS). PLÁŽOVÝ 
VOLEJBAL (2):  Dubovcová, Nestarcová 
(OS). RÝCHLOSTNÁ KANOISTIKA 
(9):  Kohlová, Gelle, Rusnák (OS),  Tarr, 
Vlček, Krajčovič, Michálek, Jakubík, 
Demin. STREĽBA (7): Barteková, Rehák 
Štefečeková, Demjén Pešková (OS), Varga, 
Olejnik, Tužinský, Baláž (OS). ŠPORTOVÁ 
GYMNASTIKA (1): Piasecký (OS). 

TRIATLON (1): Varga (OS).  
VODNÝ SLALOM (10): Dukátová,  
Kaliská, Martikán, Slafkovský, 
Beňuš, Halčin (OS), Pavol a Peter 
Hochschornerovci, Ladislav a Peter 
Škantárovci. ZÁPASENIE (1): I. Lévai.
ZIMNÉ ŠPORTY (5) – ZJAZDOVÉ 
LYŽOVANIE (3):  Velez Zuzulová, 
Vlhová, Adam Žampa (OS).  
BIATLON (2): Kuzminová, Kazár.

Poznámka: OS – štipendista Olympijskej 
solidarity MOV.

ČLENoVIA SoT

 SLoVENSKý 
oLyMpIjSKý TÍM NIE jE 
KoMERČNÁ zNAČKA – 
jE To pREDoVŠETKýM 
zNAČKA pRESTÍŽE  
A CTI.  

jozEF LIbA

Poprední slovenskí športovci po septembrovej mediálnej 
prezentácii projektu Slovenský olympijský tím  
s predstaviteľmi SOV a akciovej spoločnosti Tipos.

Generálny sekretár SOV Jozef Liba s dvojnásobnou 
olympijskou šampiónkou Anastasiou Kuzminovou  
na novembrovom seminári v Sielnici.

FOTO ŠTARTFOTO / JÁN SÚKUP



Olympizmus  
jednomyseľne stavil na reformy

Po siedmich hodinách bolo 
vymaľované. Bez jediného 
hlasu proti či zdržania sa. 
Medzinárodný olympijský 
výbor na mimoriadnom, 
127. zasadaní schválil 
jednomyseľne každý 
zo štyridsiatich bodov 
najvážnejšej reformy 
od konca deväťdesiatych 
rokov, keď hasil následky 
korupcie v procese 
voľby hostiteľa zimných 
olympijských hier 2002.

„Pár rúk proti sa dvihlo len 
po  návrhu zrušiť kávovú 
prestávku – ale primálo, tak -
že popoludní sme rokovali 

v kuse,“ s úsmevom referovala z monac-
kého Monte Carla slovenská členka MOV 
Danka Barteková. „Dnes vládla úžasná 
vôľa na zmenu. Už od slávnostného otvo-
renia, na ktorom prezident Thomas Bach 
namiesto apelu položil otázku: Chceme 
sa zmeniť, alebo chceme byť zmenení?“

Ôsmy december 2014 bol Bachovým 
dňom prvého víťazstva na poste šéfa sveta 
piatich kruhov. Presadil projekt s názvom 
Agenda 2020, ktorému zasvätil prvých 
pätnásť mesiacov vo funkcii. Do tvorby re-
formných odporúčaní na  päť vypísaných 
tém zainteresoval okrem olympijského 
a športového hnutia aj verejnosť – do Lau-
sanne dorazilo vyše 40-tisíc podnetov. 
Návrhom štrnástich pracovných skupín 
MOV dala jeho exekutíva finálnu podobu 
štyridsiatich odporúčaní – akože 20 + 20, 

hrajúc sa trochu s číslom v názve, hoci ten 
smeroval skôr k roku, v ktorom by sa re-
formy mali začať naplno prejavovať.

Hry nemusia byť  
v jednej krajine

Začiatkom jesene 2013 sa vážne refor-
my olympijského hnutia mnohým ešte 
nezdali ako úplne aktuálna potreba. Po-
stupne sa však na verejnosť začali dostá-
vať informácie o  dvoch, zdanlivo navzá-
jom nesúvisiacich zimných olympijských 
hrách, ktoré ich posunuli do roviny abso-
lútnej nevyhnutnosti.

Biela olympiáda 2014 v  Soči sa síce 
skončila športovým i  organizátorským 
úspechom, ale za cenu nákladov, nad kto-
rých výškou všetci okrem Rusov krútili 
hlavou. Ohlásenú kandidatúru na  ZOH 
2022 na základe referend či ľudových hla-
sovaní odvolal švajčiarsky St. Moritz, ne-
mecký Mníchov, potom pod tým dojmom 
a vzhľadom na sočské čísla poľský Krakov, 
z  ekonomických či politických dôvodov 
švédsky Štokholm, nórske Oslo aj ukra-
jinský Ľvov. Až napokon v hre ostalo len 
kazašské Almaty a čínsky Peking...

Poľský Krakov chcel kandidovať v spo-
lupráci so slovenskými zimnými strediska-
mi – okrem zjazdových disciplín, na ktoré 
nemal dostatočne vysoké kopce, núkal aj 

celý hokejový turnaj, ale na otázku, či je to 
možné, dostali olympijské výbory Poľska 
aj Slovenska z lausannskej centrály MOV 
negatívnu odpoveď.

Keď stamodtiaľ o čosi neskôr, po výme-
ne v prezidentskom kresle, žiadali námety 
do Agendy 2020, Slovenský olympijský vý-
bor naštylizoval hneď ako prvú požiadav-
ku „doplniť pravidlo 34 Olympijskej char-
ty tak, aby bolo možné usporiadať letné 
i zimné olympijské hry na území susedia-
cich krajín“ a medzi dôvody okrem geogra-
fických a topografických zaradiť aj sociálne 
a dôvod trvalého využitia objektov.

V Monaku sa dočkal satisfakcie. Aj pre-
to, že neostal osihotený. Schválená Agen-
da 2020 sa začína procesom kandidatúr 
na usporiadanie olympijských hier a bod 
č. 1 okrem požiadavky maximálneho vy-
užitia existujúcich a dočasných či demon-
tovateľných športovísk konštatuje: MOV 
dovoľuje organizovať celé športové odvet-
via alebo ich disciplíny mimo hostiteľské-
ho mesta, vo výnimočných prípadoch aj 
mimo hostiteľskej krajiny z geografických 
dôvodov alebo dôvodov udržateľnosti.

Kandidatúry na pozvanie
„Nemyslím si, že odteraz sa budú hry 

hojne usporadúvať v dvoch – troch kraji-
nách, ale taká možnosť sa otvorila, a to je 
dobré,“ vraví Barteková. „S poľskou člen-
kou Irenou Szewinskou sme sa zhodli, že 
keby existovala skôr, možno by májové 
hlasovanie Krakovčanov dopadlo inak.“

Reagujúc na  dohadovanie sa Pjong-
čangu a provincie Gangwon so soulskou 
vládou o podiele na financovaní výstav-
by športovísk na zimné hry 2018, MOV 

2020 AGENDA 2020 

Bachov projekt Agenda 2020 prešiel až nečakane hladko:  
umožní menej nákladné hry s flexibilnejším programom 

Bachov výraz tváre hovorí 
za všetky komentáre.

 TAKý HLADKý pRIEbEH 
SoM NEoČAKÁVAL ANI 
V NAjSMELŠÍCH SNoCH. 
jE To DôLEŽITý A VEľMI 
pozITÍVNy DEň pRE 
oLyMpIjSKé HNuTIE. 

THOMAS BACH



hneď vyrukoval s návrhom, aby Kórejča-
nia využili tobogan v japonskom Nagane, 
dejisku ZOH 1998, vraj ušetria 97 milió-
nov eur. Ľadové koryto pre boby, sane 
a skeleton je však už na tretinu rozostava-
né a okrem toho sa Kórejčania a Japonci 
historicky veľmi neráčia...

Podľa Agendy sa miesto hier aj naďa-
lej bude určovať voľbou, ale kandidátsky 
proces zmení filozofiu. Nebude to čaka-
nie, kto sa prihlási, ale aktívne vyhľadáva-
nie potenciálnych dejísk zo strany MOV 
(kandidatúry na  pozvanie) a  spoločné 
hľadanie najmenej nákladného a  miest-
nym potrebám vyhovujúceho modelu. 
Hrám na zelenej lúke by malo odzvoniť. 
Trend nestavať dopredu športoviská, lebo 
aj tak ich bude potrebné prinajmenej mo-
dernizovať, stratí aktuálnosť, lebo pred-
nosť dostanú mestá s  najvyšším počtom 
už existujúcich.

Udržateľnosť je módny pojem, Agenda 
ho vníma vo všetkých aspektoch – eko-
nomickom, sociálnom aj environmentál-
nom. Predpokladá ústup od pompéznosti, 
gigantizmu a, naopak, príklon k triezvosti 
a  úspornosti. Dokonca aj kandidátske 
knihy budú už len v elektronickej podobe. 
MOV zaplatí náklady návštevy hodnotia-
cej komisie aj všetky cesty delegácie mes-
ta v kandidátskom procese. Okrem toho 
sľúbil zverejniť aj detaily o finančnom prí-
spevku pre organizátorov hier.

Disciplínový základ programu
Významným právom hostiteľa sa stane 

možnosť navrhnúť do  programu „jeho“ 

hier jednu alebo viac disciplín. Súvisí to 
s  inou schválenou revolučnou zmenou – 
základom programu OH či ZOH už ne-
budú športy, ale disciplíny. „Umožní nám 
väčšiu flexibilitu ,“ verí predseda progra-
movej komisie MOV Franco Carraro.

Za  predsedovania Jacqua Roggeho 
vládla bitka športov. Z letného programu 
vypadli bejzbal a  softbal, ktoré v  ňom 
figurovali v  období 1996 – 2008, takže 
na  londýnskych Hrách XXX. olympiády 
sa súťažilo len v  26 športoch. Namiesto 
nich s platnosťou pre Rio de Janeiro 2016 
aj Tokio 2020, naopak, pribudli golf a sed-
mičkové ragby. Pokus vymeniť za  nový 
šport aj zápasenie napokon stroskotal. 

Limit 28 letných športov je od  8. de-
cembra minulosť. Namiesto športov do-
stali limit dosiaľ počtom neohraničené 
disciplíny: nesmie ich byť viac ako 310. 
Na  porovnanie a  ozrejmenie možností 
doplnenia spomeňme, že v programe OH 
2012 figurovalo 302 a na OH 2016 bude 
306 disciplín. 

Samozrejme, MOV môže niektoré 
disciplíny aj vyradiť a  nahradiť inými – 
a  to najneskôr tri roky pred hrami (pri 
športoch Olympijská charta stanovovala 
až sedemročný predstih). Zmeny v Riu už 
neprichádzajú do  úvahy, ale v  súvislosti 
s  tokijskou olympiádou 2020 a  možnos-
ťou navrhovania disciplíny či disciplín 
organizátormi ožili nádeje najmä takých, 
v hostiteľskej krajine populárnych športov 
ako bejzbal, softbal, karate či squash.  

Program zimných olympijských hier žil 
dosiaľ vo voľnom režime: v Nagane 1998 

sa súťažilo v 68, kým tohto roku v Soči už 
v 98 disciplínach! Agenda priškripla bez-
brehú expanziu: na ZOH stanovila maxi-
mum disciplín na 100.

Rámec programu a  účasti stanovujú 
od  monackého zasadnutia MOV tieto 
hraničné čísla:

OH: 10 500 športovcov, 5000 členov re-
alizačných tímov a 310 disciplín.

ZOH: 2900 športovcov, 2000 členov 
sprievodu a 100 disciplín.

Revolúcia či zrýchlená evolúcia?
Prelomové je nesporne aj strategické 

rozhodnutie založiť Olympijský televízny 
kanál – jeho spustenie bude stáť MOV 
prvých sedem rokov údajne 490 miliónov 
eur. „Nepredpokladám, že by mal ambície 
stať sa konkurenciou etablovaným stani-
ciam, bude skôr dopĺňať ponuku a môže 
byť vynikajúcim propagátorom olym-
pijských myšlienok a  aktivít – napríklad 
programu Olympizmus v  akcii a  jeho 
idey Budovať lepší svet cez šport,“ myslí 
si  Barteková.

Ako stále aktívna strelkyňa sa najviac 
teší, že reformný balík vo viacerých sme-
roch ešte viac posilnil pozíciu športovcov: 
„Dostávame sa naozaj do  centra hnutia. 
Agenda 2020 dáva nové záruky ochrany 
nás aj čistoty športu, po zmene výsledkov 
v dôsledku dopingových odhalení  garan-
tuje dôstojný ceremoniál odovzdania pre-
rozdelených medailí, skúsenosti športov-
cov sa stanú ďalším kritériom pri výbere 
olympijských dejísk...“

Viaceré médiá hovoria o revolúcii v olym - 
pijskom hnutí. „Je to skôr zrýchlená evo-
lúcia než revolúcia – a je to len začiatok,“ 
tvrdí Richard Pound, bývalý viceprezident 
MOV, známy jadrnými komentármi. Aj 
iný nestor, Bachov krajan Walther Tröger 
sa snaží udržať nadhľad: „Bach chcel všet-
kých zobudiť. To sa mu podarilo. Či MOV 
a celá olympijská rodina je naozaj pripra-
vená to všetko ustáť, sa však ešte len uvidí.“

Fakt je, že gigantizmu vyhlásil boj hneď 
po  nástupe už Rogge, ale nevyhral ho. 
Asi aj preto jeho nástupca po mimoriad-
nom zasadaní opatrne vyhlásil: „Dúfam, 
že o  pár rokov budem môcť povedať, 
že dnešný deň nebol len dôležitý, ale aj 
úspešný.“ MARIÁN ŠIMO 
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Danka Barteková (vľavo) odovzdávala 
v Monte Carle ocenenie Zlaté kruhy 
producentom za televízne fíčre  
zo ZOH v Soči.  FOTO MOV

Čo ešte vyplýva z Agendy
•  Medzi základné princípy olympizmu pribúda zákaz diskriminácie 
na základe sexuálnej orientácie.

•  MOV sa zaväzuje usilovať o 50-percentný podiel žien na počte účastní-
kov hier a bude podporovať o. i. zaraďovanie súťaží miešaných tímov.

•  Olympijské hry mládeže sa od štvrtej edície budú usporadúvať  
v nepárnych rokoch: nie v roku 2022, ale v roku 2023. 

•  MOV založí fond na ochranu bezúhonných športovcov vo výške  
20 miliónov dolárov: 10 miliónov dá na podporu vedy v oblasti 
antidopingu a 10 miliónov na prevenciu v oblasti nekalého 
ovplyvňovania športových výsledkov.

•  Zasadanie MOV môže členom, ktorí dovŕšili vekový limit 70 rokov, 
predĺžiť členstvo raz maximálne na 4 roky – prvým, kto túto výsadu 
dostal, je Gian-Franco Kasper, ktorý ostane v MOV až do júna 2018, 
keď skončí vo funkcii prezidenta FIS.



Medzinárodný olympijský výbor vyrukoval so smelou 
iniciatívou zriadiť vlastný online televízny a internetový 
kanál. Na prvý pohľad progresívna myšlienka. Má však 
šancu na úspech? Na trhu, kde je pretlak ponuky športu 
v médiách? Pri značných nákladoch, ktoré prevádzkovanie 
konkurencieschopnej televízie vyžadujú? Hoci sa projekt zdá 
príliš zraniteľný, pri zázemí, ktoré má MOV k dispozícii,  
môže mať potenciál  úspechu.

 

Hodiny sa v  Európe už riadne 
prehupli cez polnoc, keď sa 
na  Estadio Olimpico v  mexic-
kej metropole rozbiehal na svoj 

historický skok do diaľky Bob Beamon. 
Po  odraze letel dlho. A  dopadol šoku-

júco ďaleko. Orientačné kóty sa končili 
vo vzdialenosti 860 cm. Lenže Beamon 
skočil ďalej. Rozhodcovia premeriavali 
jeho pokus niekoľkokrát, kým sa na tabuli 
konečne objavili číslice 890! Neuveriteľný 
skok čierneho atléta, akoby na pár sekúnd 
zbaveného zemskej príťažlivosti. Atletickí 
experti ho vyhlásili za  najúžasnejší výkon 
Hier XIX. olympiády 1968. Neskôr ho po-
výšili dokonca na  najvýnimočnejší výkon 
celého dvadsiateho storočia. Vďaka televíz-
nemu prenosu ho naživo sledovali milióny 
divákov vrátane ponocujúcich nadšencov 
v Československu... 

Klenoty olympijskej histórie 
Kým mexické OH 1968 sledovalo pri-

bližne 600 miliónov televíznych divákov, 
na  Hry 1992 v  Barcelone už bolo zveda-
vých 3,5 miliardy fanúšikov a súťaže v Pe-
kingu 2008 videli cez objektívy kamier až 
dve tretiny obyvateľov planéty. Sila médií 
a publicita olympijských  súťaží za posledné 
desaťročia neuveriteľne vzrástla. Medziná-
rodný olympijský výbor sa preto legitímne 
zamýšľa, ako to využiť. V  histórii hier sa 
totiž nájdu desiatky či stovky klenotov typu 
Beamonovho legendárneho rekordu.

Jednou z  možností je vytvorenie samo-
statného televízneho kanála MOV. „Bude-
me na  tom pracovať veľmi usilovne,“ vy-
jadril sa prezident Thomas Bach koncom 
októbra 2014. Ambíciu následne potvrdil aj 
na zasadaní Asociácie národných olympij-
ských výborov v Bangkoku. Zdá sa, že ide 

o logické vyústenie prezentácie olympizmu 
v  trendoch rastúcej komercializácie a  glo-
balizácie sveta.

Vysoká hodnota produktu
Hry sú dnes globálnym, celosvetovým 

fenoménom. Ceny vysielacích práv z  nich 
stúpajú do  závratných výšok. Napríklad 
americkú televíznu spoločnosť NBC vyšli 
prenosové práva z  troch letných a  dvoch 
zimných hier v  rokoch 2000 – 2008 na  tri 
a pol miliardy dolárov.

Gigantické finančné položky súvisia aj 
s  enormným vzostupom sledovanosti. Pre 
televízne spoločnosti môžu byť olympiády 
dobrým biznisom. Veď reklama zaradená 
pred špičkovými súťažami, napríklad pred 
finálovým behom na sto metrov, osloví celú 
planétu. Telekomunikačné satelity dnes 
hravo šíria televízny signál bez obmedzení 
a  pred obrazovky si sadá väčšina ľudskej 
populácie. 

Pred MOV však stojí nielen úloha dobre 
zhodnotiť svoj „produkt“ olympijských sú-
ťaží, ale udržať aj ich ideovú podstatu ako 
inšpiráciu pre mladé generácie na všetkých 
kontinentoch. A  to by podľa mnohých 
predstaviteľov olympijského hnutia naj-
účinnejšie dokázal vlastným mediálnym 
projektom, ktorý by pôsobil nielen počas 
hier, ale neustále, 365 dní v roku. Otázne je, 
či by bol dostatočne atraktívny a zaujímavý, 
aby sa udržal v súčasnej konkurencii špor-
tových kanálov na trhu...

Strategické rozhodnutie
Myšlienka olympijského televízneho ka-

nála nie je celkom nová. Už Michael Payne, 
bývalý marketingový riaditeľ MOV (do  r. 
2004), prezentoval faktory na  podporu 
progresívneho riešenia. Jedným z najsilnej-

ších je podľa neho čistá vízia: „Ide o  stra-
tegické rozhodnutie pre budúcnosť! Tech-
nologické možnosti umožňujú MOV zaujať 
v tomto priestore líderskú pozíciu.“ 

Thomas Bach sa v rámci reformných kro-
kov zameral s  plnou vážnosťou aj na  túto 
ambíciu. Zriadil pracovnú skupinu na  po-
súdenie reálnych možností vzniku a najmä 
prevádzkovania olympijského televízneho 
kanála a  sám jej predsedá. „Naša usilov-
nosť znásobí náš progres,“ konštatoval vo 
chvíli, keď sa prvotná idea začala pretvárať 
do konkrétneho zámeru. 

Jeho úspešné naplnenie je však zloži-
tejšie, než sa na  prvý pohľad zdá. Nestačí 
vybudovať náročné technologické zázemie. 
Kľúčom k úspechu je získanie divákov a ná-
sledne komerčných partnerov, ktorí vyge-
nerujú ďalšie zdroje na  program olympij-
ského vysielania.

„Ak chcete spustiť športový kanál, ktorý 
sa zameria na olympijské športy, potrebuje-
te získať oveľa viac vysielacích práv, než len 
na  samé olympijské hry,“ upozorňuje Neal 

Pilson, bývalý prezident CBS Sports. Hry sú 
top udalosťou štvorročných cyklov, ale fanú-
šikov zaujímajú aj svetové či kontinentálne 
šampionáty, prípadne ďalšie vrcholné súťa-
že, ktoré medzinárodné športové federácie 
zhodnocujú cez predaj práv prostredníc-
tvom mediálnych agentúr. 

Vysielanie športových súťaží je jedným 
z  najprogresívnejšie rastúcich segmentov 
na  mediálnom trhu. Aj preto stojí MOV 
pri zvažovaní spustenia olympijského ka-
nála pred viacerými otázkami ohľadne 

olympijský TV-kanál:  

za a proti
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konkurencieschopnosti a rentabilnosti  vy-
sielania. Spoločenský význam je nepopie-
rateľný a ekonomická sila MOV umožňuje 
dočasne jeho povýšenie nad ekonomické 
faktory. Lenže ak sú športové súťaže ko-
merčne úspešným biznisom pre mnoho 
televíznych staníc, mali by prinášať profit aj 
MOV. Súčasne je zrejmé, že prevádzkovate-
lia špecializovaných športových kanálov sa 
novej konkurencii olympijského nepotešia. 
Naopak...

Cenová špirála práv
Medzinárodný olympijský výbor sa 

už v  minulosti dostal pod paľbu kritiky 
za neustále stúpajúce ceny vysielacích práv 
na  olympijské hry. Naposledy po  tom, čo 
zamietol ponuku Európskej televíznej únie 
(EBU) na  zakúpenie práv zo ZOH 2014 
a OH 2016. Odôvodnil to tým, že získa viac 
peňazí uzatváraním samostatných kontrak-
tov v jednotlivých krajinách.

„Požiadavky MOV sú premrštené,“  tvr-
dil programový riaditeľ nemeckej stanice 
ARD Völker Herres. V čase ostrých rokova-
ní pohrozil, že to ovplyvní vysielanie menej 
populárnych olympijských športov mimo 
konania olympijských hier: „Ak nezískame 
práva na  hry 2014 a  2016, prehodnotíme 
našu vysielaciu politiku v  každom špor-
tovom odvetví. Predstavitelia MOV úplne 
prehliadajú skutočnosť, že divákom priná-
šame olympijské športy aj v rokoch, keď sa 
olympiády nekonajú.“ Narážal na to, že ob-
medzenie prenosov z malých športov môže 
viesť k ich finančným problémom.

EBU kúpila prenosy zo zimnej olympiá-
dy 2010 vo Vancouveri i letnej 2012 v Lon-
dýne za  viac ako 700 miliónov dolárov. 
Na hry 2014 a 2016 však už MOV očakával 
ponuku nad 900 miliónov dolárov a únia si 

monopol zakupovania práv neudržala. Prvý 
raz sa stalo, že aj na Slovensku vysielala pre-
nosy zo ZOH nielen RTVS, ale aj Markíza. 

Sočské hry však zhodou okolností neboli 
pre televízie ziskové. Na Slovensku aj v dô-
sledku sklamania z hokejistov. Nebol to však 
len problém „malého trhu“. Už predošlé, 
vancouverské ZOH 2010 sa pre niektorých 
majiteľov práv skončili stratou. Americká 
NBC v dôsledku ekonomickej recesie, ktorá 
výrazne ovplyvnila mediálny trh, prerobila 
200 miliónov dolárov. Ani ceny za reklamu 
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RTVS 1 a 2: Verejnoprávna televízia so sil-
ným športovým spravodajstvom a viacerý-
mi atraktívnymi podujatiami: MS v hokeji, 
MS vo futbale, Liga majstrov, Tour de Fran-
ce, basketbalová Euroliga žien, z domáce-
ho športu hokejová extraliga a jednorazové 
podujatia.
Markíza / Dajto: Komerčná plnoformátová 
televízia vlastnila práva na Formulu 1 (od r. 
2015 má licenciu AMC Networks Interna-
tional Central Europe, ktorá prevádzkuje 
Sport 1,2) aj na niektoré zápasy slovenskej 
futbalovej reprezentácie a na hokejový tur-
naj na ZOH v Soči. 
SlovakSport.TV 1, 2, 3: Súkromná TV so 
zameraním na domáce slovenské súťa-
že, napríklad v basketbale, volejbale, há-
dzanej, florbale aj hokejbale, ale ponúka 
i futbalovú Premier League (5-6 zápasov 
z kola), turnaje WTA Premier, NHL (3 zápa-
sy týždenne) a zahraničné futbalové ligy.
Digi Sport 1, 2, 3, 4: Špecializovaná TV 
s dominantným zameraním na futbal, ho-
kej a tenis, v lete aj na Diamantovú ligu 
v atletike, ponúka tiež Ligu majstrov (po 3 
zápasy v utorok aj v stredu), Corgoň ligu 
(2 zápasy z kola), švédsku hokejovú ligu 
a turnaje WTA, resp. ATP. 

ČT / ČT Sport: Verejnoprávna televízia 
so silným športovým spravodajstvom 
a zameraním na české súťaže. Vlastní 
práva aj na MS v hokeji, Ligu majstrov  
(1 zápas v stredu), Európsku ligu... 
Na Slovensku ČT Sport nie je v bežnej 
ponuke operátorov a je dostupná len cez 
satelitný príjem. 
Sport 1 / Sport 2: Komerčná TV špeciali-
zovaná na masové športy a na ukážky ne-
všedných súťaží (napr. rodeo), vysiela KHL, 
z futbalu La Ligu (4 zápasy z kola), ligy Ho-
landska, Škótska a NFL.
Nova / Nova Sport: Komerčná televízia so 
športovým kanálom, ktorý bojuje o diváka 
o. i. Formulou 1, NHL (8 zápasov týžden-
ne), NBA, Európskou ligou, FA Cupom 
a Wimbledonom – dostupný cez niekto-
rých káblových operátorov. 
Prima Cool: Komerčná plnoformátová tele-
vízia, zo športov zameraná najmä na futbal, 
resp. na  Ligu majstrov v utorok aj v stredu. 
Eurosport / Eurosport 2: Športová televízia 
s najširšou ponukou športov, podujatí aj 
žánrov, dominancia cyklistické súťaže, tri 
tenisové Grandslamy, futbalová bundesli-
ga, biatlon, skoky na lyžiach, MS aj SP alp-
ského a bežeckého lyžovania.

ponuka kanálov  
dostupných na Slovensku 

Olympijské 
hry sú už 
desaťročia 
podujatím 
s najväč-
ším počtom 
televíznych 
kamier.



počas vysielania ZOH sa totiž nemôžu špo-
novať donekonečna.

„V NBC si v roku 2003 mysleli, že môžu 
dať za  práva omnoho viac ako my. Ale ja 
som už vtedy vravel, že až čas ukáže, či to 
neprehnali,“ poznamenal David Hill, šéf 
konkurenčnej stanice Fox Sports. NBC za-
platila za ZOH vo Vancouvri a OH v Lon-
dýne 2,2 miliardy dolárov. Prerobila, no 
napriek tomu investovala do práv z dvoch 
letných a dvoch zimných hier v období 2014 
– 2020, vrátane práv na olympijské hry mlá-
deže – vyše 4,3 miliardy dolárov...

Najväčší kontrakt v histórii
Ale aj tento rekord už padol. Medzinárod-

ný olympijský výbor totiž tohto roku v máji 
uzavrel s americkou spoločnosťou NBC naj-
väčší kontrakt v  histórii športu. Práva pre 
územie USA na všetky vysielacie platformy 
– káblové, digitálne aj mobilné  (teda pre 
voľne dostupné aj predplatiteľské vysiela-
nie, internetové aj mobilné) na troje letných 
a troje zimných hier v období rokov 2022 – 
2032 predal v balíku za 7,65 miliardy dolá-
rov! Americká spoločnosť okrem tejto sumy 
vyplatí MOV v  rokoch 2015 – 2020 bonus 
100 miliónov dolárov na propagáciu olym-
pizmu a olympijských hodnôt.

Predajná suma za  vysielacie práva 
do  USA je tradične suverénne najvyššia. 
Jej hodnota prekračuje súčet hodnôt vysie-
lacích kontraktov pre všetky ostatné štáty 
a regióny sveta!

Z príjmov z predaja práv MOV distribuu-
je viac než 90 percent ďalším súčastiam hnu-
tia – 204 národným olympijským výborom, 
35 medzinárodným športovým federáciám, 
ktorých športy sú v programe, plus organi-
začným výborom všetkých OH a ZOH.

Prezident  MOV Thomas Bach bol 
po uzavretí kontraktu nadšený: „Táto zmlu-
va je vynikajúca pre celé olympijské hnutie 
a poskytuje mu na dlhý čas záruky finančnej 
bezpečnosti. V NBC máme dlhodobú záru-

ku prvotriedneho olympijského vysielania 
pre najširšie americké publikum.“

Napriek tomu chce MOV svoj vlastný te-
levízny kanál... Potrebuje ho?      

                                  
Programová dilema

Čas ukáže, či ide o  správne rozhodnu-
tie. MOV má k  dispozícii obrovský archív, 
množstvo hodín atraktívnych súťaží, ktoré 
môžu poskytnúť značný priestor rôznym 
návratom. Žiadna televízna spoločnosť 
nemá k  dispozícii taký rozsah filmových 
materiálov ako MOV, lebo platnosť vysiela-
cích práv je časovo obmedzená. Na druhej 
strane žiadny, ani olympijský kanál nevyžije 
len z  repríz. Akokoľvek výnimočných vý-
konov alebo súbojov. Ani na magický skok 
Beamona, ani na iné historické momenty sa 
nebude nikto pozerať donekonečna.

O to dôležitejšie bude optimálne využíva-
nie bohatého archívu v  nových formátoch. 
Dokumentaristických, publicistických, re-
portážnych, náučných aj motivačných. Ich 
kreovanie a napĺňanie si však vyžaduje tvo-
rivý aj technický potenciál a zvýšené nákla-
dy. Aj preto MOV analyzuje možnosti koo-
perovania so spoločnosťami, ktoré sa sfére 
športu na mediálnom trhu aktívne venujú. 
No aj keby našiel optimálny model, pričom 
by si zachoval rozhodujúce slovo vo filozofii 
stanice, stále bude stáť pred výzvou atraktív-
nosti programovej skladby.

„Myslím si, že šancu na  úspech má len 
pre špecifickú skupinu divákov, pretože 
ponúkne iba čiastkový formát. Nebol by to 
tradičný športový kanál s určitou typologic-
kou programovou náplňou ako Eurosport, 
ESPN a  pod. Silné športové kanály profi-
tujú z exkluzívnej ponuky, ktorú prinášajú, 
a práve exkluzivita ponuky v olympijskom je 
limitovaná,“ tvrdí Marcel Merčiak, šéf špor-
tu v RTVS.

„Musíte pripútať diváka celý rok, nielen 
tesne pred alebo počas hier, ktoré sú top 
športovou udalosťou každé dva roky,“ zdô-
razňuje Lee Berke z LHB Sports, Entertain-
ment and Media.

Marketingový riaditeľ Českého olympij-
ského výboru Marek Tesař  hodnotí zámer 
ako revolučný plán, ale aj on pripomína: 
„Zámer treba chápať len ako 
doplnok ku klasickému televíz-
nemu vysielaniu, pretože MOV 
nebude mať záujem ohroziť svoj 
zdroj príjmov z predaja vysiela-
cích práv iným spoločnostiam.“

Konkurencia či 
spestrenie ponuky? 

Namieste je teda otázka, či 
nový olympijský kanál vnímajú 
aktuálni vysielatelia športových 
programov ako konkurenciu. 
„Je to dobrá myšlienka. Zrej-
me chvíľu potrvá, kým sa tento 
kanál v  konkurencii množstva 

športových staníc presadí na  trhu, ale po-
stupne by si mohol získať svojich fanúši-
kov,“ reaguje šéfredaktor DigiSportu René 
Stern. 

„Nehovoril by som o  konkurencii pre 
RTVS či iné televízie, vrátane športových 
kanálov,“ uvažuje Merčiak. „Ak bude aj 
v  nasledujúcom desaťročí platiť komerčný 
smer olympiád v rozmere, aký poznáme vo 
vývoji od roku 1981, tak je úloha verejno-
právnej televízie nemenná: získavať vysiela-
cie práva na  zimné aj  letné olympiády. To 
zostane prioritou každej verejnoprávnej 
televízie v Európe. Olympiáda je špecifický 
fenomén, pretože je horúcou témou vždy 
len necelý mesiac, v čase svojho trvania.“ 

Olympijský kanál však môže zohrať vý-
znamnú úlohu aj v inej oblasti. Keďže nový 
šéf MOV deklaruje náklonnosť k  zrýchle-
niu zaraďovania nových športov do  olym-
pijského programu, môže sa stať vďačnou 
bránou ich popularizácie.

Na  Slovensku pôsobia v  súčasnosti dve 
špecializované športové televízie: DigiSport 
a  Slovak Sport TV. Divácky úspešné „vy-
chytávky“ vkladá do programu aj Markíza, 
resp. jej satelitný okruh Dajto. Pozícia verej-
noprávnej RTVS (veľmi silná, keď ešte ako 
Slovenská televízia mala od  augusta 2008 
do júna 2011 samostatný športový kanál – 
Trojku) v oblasti športu slabne. Nevysielala 
olympijský hokejový turnaj v Soči a okrem 
iného prišla o exkluzivitu na Ligu majstrov. 
Konkurenciou je aj presah športových ka-
nálov z  Českej republiky. Niekdajšia uni-
verzálnosť a dominancia športového vysie-
lania STV je pre súčasnú mladú generáciu 
divákov už takmer zabudnutou minulosťou. 
Fanúšika nemusí zaujímať, ktorá stanica, 
pokiaľ nie je platená, mu jeho obľúbený 
šport alebo súťaž ponúka. Pre televízne spo-
ločnosti je však boj o diváka kľúčový. Preto 
nakupujú drahé vysielacie práva a snažia sa 
o čo najatraktívnejší program.

Olympijský kanál bude mať nepochybne 
ušlachtilé poslanie. No boj o diváka ho čaká 
rovnako ako ostatné komerčné alebo verej-
noprávne televízie.

STANO ŠČEPÁN

FOTO www.olympic.org a ĽUBOMÍR SOUČEK
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Na sočských ZOH hľadela kamera 
do tváre z bezprostrednej blízkosti aj 
nášmu slalomárovi Adamovi Žampovi.

V máji 2014 podpísali prezident MOV Thomas Bach 
a predseda predstavenstva i výkonný riaditeľ NBC 
Universal Brian Roberts historicky najlukratívnejšiu 
zmluvu o predaji vysielacích práv z OH a ZOH.
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Ázii 

svedčia 

MLÁDEŽNÍCKE 
OLYMPIÁDY 

I I .  OHM NANKING 2014 26

Premiéra olympijských 
hier mládeže v roku 
2010 v Singapure bola 
veľmi vydarená. Ešte 
viac to platí o prvej 
repríze v auguste 2014 
v čínskom Nankingu. 
Ázii mládežnícke olym-
piády očividne svedčia. 
„Nanking ponúkol dôkaz 
udržateľosti ich uspora-
dúvania aj v budúcnos-
ti,“ vyhlásil  prezident 
Medzinárodného 
 olympijského výboru 
Thomas Bach.

Nanking 
tromfol 
Singapur 
a predbehol 
aj „veľké“ 
hry v Riu – 
návratom 
golfu a ragby 
pod päť 
kruhov
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Keď MOV zaviedol olympijské hry 
mládeže, jeho vtedajší šéf a otec 
myšlienky Jacques Rogge si pred-
stavoval, že by ich mali hostiť 

mestá bez reálnej šance na  usporiadanie 
„veľkých“ hier. U zimných sa idea nenapĺňa, 
veď v Innsbrucku aj v Lillehammeri už orga-
nizovali ZOH, zato v prípade letných fungu-
je. Po 650-tisícovom Singapure privítal OH 
mládeže 8,5-miliónový Nanking.

V bývalom hlavnom meste Číny prípra-
vy mládežníckej olympiády poňali rovnako 
vážne ako v súčasnej metropole Peking prí-
pravy tej veľkej v roku 2008. Pre Nanking 
boli hry obrovskou udalosťou – naživo ich 
videlo 547  507 divákov. Otvárací ceremo-
niál v priamom televíznom prenose sledo-
valo 3,5 milióna jeho obyvateľov a viac než 
200 miliónov Číňanov!

Mesto príjemne prekvapilo viacerými 
kvalitnými športoviskami. Tie kľúčové boli 
postavené k  10. všečínskym hrám v  roku 
2005. Špičkovú úroveň mala aj nová Olym-
pijská dedina, ktorá okrem nižšej lôžkovej 
kapacity v  ničom nezaostávala za  pekin-
skou či londýnskou. Podľa Bacha „Nankin-
gu v jej podobe ostalo veľké dedičstvo“.

Tretia letná edícia OHM sa v roku 2018 
uskutoční v  Buenos Aires. Argentínska 
metropola bude mať čo robiť, aby sa organi-
záciou aj atmosférou aspoň priblížila Nan-
kingu. Ten v niečom predbehol aj hostiteľa 
najbližšej „veľkej“ olympiády. Na II. hrách 
mládeže sa súťažilo vo všetkých 28 letných 

športoch. Dva roky pred OH v Riu de Ja-
neiro tak návrat pod päť kruhov po dlhých 
desaťročiach oslávili golf a  ragby. V  222 
disciplínach si sily meralo viac než 3700 
športovcov vo veku 14 – 18 rokov (medzi 
nimi 38 Slovákov) z 202 krajín sveta. 

Z  účastníkov premiérových OHM – 
letných 2010 v Singapure a zimných 2012 
v Innsbrucku – sa jedenásti už po dvoch ro-
koch dočkali olympijského víťazstva v Lon-
dýne 2012 či v  Soči 2014. Z  nankinských 
športovcov sa viacerí nepochybne objavia 
na stupňoch v Riu 2016. Jedna účastníčka 
ako prvá vôbec predviedla aj opačnú po-
stupnosť: litovský plavecký zázrak, 17-roč-
ná Ruta Meilutyteová v Nankingu triumfo-
vala na dvoch prsiarskych tratiach dva roky 
po  víťazstve na  100 m prsia na  seniorskej 
olympiáde v Londýne!

Najcennejšiu zbierku medailí zhromaž-
dila Čína. Domácim ako-tak konkurovala 
len výprava Ruska. Tradičná superveľmoc 
– USA – získala len tretinu počtu čínskych 
medailí. Medaily putovali do  86 krajín 
(tri z nich aj na Slovensko), do Salvádoru 
a na Fidži vôbec prvý raz v olympijskej his-
tórii.  ĽUBOMÍR SOUČEK
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MEDAILoVý REbRÍČEK   
  1. Čína  38 13 14 (65)
  2. Rusko 27 19 11 (57)
  3. miešané tímy 
      z rôznych krajín 13 12 14 (39)
  4. USA  10 5 7 (22)
  5. Francúzsko 8 3 9 (20)
  6. Japonsko 7 9 5 (21)
  7. Ukrajina 7 8 8 (23)
  8. Taliansko 7 8 6 (21)
  9. Maďarsko 6 6 11 (23)
10. Brazília 6 6 1 (13)
...58. SLOVENSKO  0  2  1  (3)

Prezident MOV Thomas Bach 
na záverečnom ceremoniáli ocenil 
množstvo noviniek v športovom 
programe mládežníckej olympiády. 
Inovácie sú dobrá vec, ale o viacerých 
budú musieť v lausannskom 
olympijskom ústredí aj v centrálach 
svetových športových federácií ešte 
popremýšľať.

Novinky bez nadväzností. V Nankingu 
zopakovali niektoré novinky, ktoré mali 
premiéru už v Singapure 2010, ale zatiaľ 
na olympijskej scéne nemajú nadväznosť 
v kategórii dospelých: basketbal v street-
ballovom formáte (traja na troch) aj so 
súťažami v individuálnych zručnostiach; 
v kanoistike v dvoch verziách súboj jeden 
proti jednému na hladkej vode – v šprin-
te aj v slalome; polyhybridné cyklistické 
tímové súťaže; vo viacerých športoch 
miešané súťaže s účasťou chlapcov 
a dievčat z rôznych krajín v štafetových 
či tímových disciplínach. Majú za cieľ 
najmä posilniť v mladých ľuďoch pocit 
olympijskej vzájomnosti a spolupatrič-
nosti (v zmysle všeobjímajúceho symbolu 
piatich prepletených kruhov) a svojou ne-
zvyčajnosťou aj prilákať mladé publikum. 
Mnohým miešaným súťažiam sa to naozaj 
darí a vládne v nich skvelá atmosféra. Iné 
však vzbudzujú otázniky. 
Cyklistický chaos. Nie všetky inovácie 
sú vydarené. Najväčšiu slovenskú nevôľu 

vyvolali cyklistické súťaže. Dvojice súperili 
v mixe dvoch disciplín horskej cyklistiky 
(eliminátor a cross country), BMX a dvoch 
cestných disciplín (časovka a preteky 
s hromadným štartom). Kým kombinácia 
cestnej a horskej cyklistiky je vo vekovej 
kategórii do 18 rokov ešte vcelku bežná 
(obom sa venoval aj Peter Sagan), BMX je 
úplne iná káva. Naša dvojica Medveďová 
– Janušíková vôbec nepočítala s tým, že 
jedna z nich bude musieť jazdiť aj na bik-
rosovom bicykli. Napokon Janušíková išla 
na požičanom... Paradoxne, práve za túto 
disciplínu sa v tímovej súťaži udeľoval 
dvojnásobný počet bodov! Ďalšie čudo 
predstavovala cyklistická štafetová súťaž 
miešaných tímov. Utvorením medziná-
rodných družstiev mala manifestovať 
olympijskú vzájomnosť mládeže z celého 
sveta, lenže najsilnejšie krajiny, z ktorých 
sa kvalifikovali po dvaja chlapci aj diev-
čatá, mohli postaviť národné tímy. Našim 
dievčatám prisúdil žreb za partnerov 
začiatočníkov – chlapcov z Belize. Medzi 
32 miešanými tímami skončilo v prvej 
sedemnástke 16 čisto národných štvoríc! 
Nazývať takúto súťaž olympijskou je dis-
kutabilné. V streľbe bola tvorba medziná-
rodných tímov predsa len spravodlivejšia: 
prvý zo súťaže chlapcov utvoril dvojicu 
s poslednou zo súťaže dievčat, atď.
Inovácie s otáznikmi. Problém viace-
rých noviniek je v tom, že v kategórii 
dospelých sa neaplikujú. Príkladom je 

„mačkopes“: slalom na hladkej vode so 
štartovým skokom z rampy, navyše s pád-
lovaním medzi bójkami namiesto bránok. 
Vo viacerých miešaných súťažiach je 
športová hodnota úspechu spochybniteľ-
ná, pretože tímy či dvojice sú „pozliepané“ 
bez možnosti spoločnej prípravy a náhod-
ne. Čudná je aj prax v boxe. V Nankingu 
mohla v každej kategórii nastúpiť len 
šestica borcov; vždy dvaja mali v pr-
vom kole voľný žreb a postupovali rovno 
do boja o medaily! Náš Michal Takács duel 
v prvom kole s Britom McGrailom tesne 
prehral a v zápase o 5. miesto zvíťazil nad 
Tunisanom Ben Saidom. Pred ním však 
vďaka voľnému žrebu skončil Alžírčan 
Tamm, ktorý vo svojom jedinom zápase 
jasne prehral s McGrailom. Akú to má 
logiku?
Ukážkové športy. V rámci tzv. Športo-
vého laboratória sa v Nankingu ako ukáž-
kové predstavili štyri športy uchádzajúce 
sa o zaradenie do programu „veľkých“ 
olympiád: čínske bojové umenie wušu, 
skateboarding, skalolezenie a kolieskové 
korčuľovanie. Denník China Daily vyslovil 
presvedčenie, že najmä wušu (svetovo 
známejšie pod názvom kungfu) doma 
výborne využilo príležitosť, aby zapô-
sobilo na množstvo prítomných členov 
MOV. Medaily v tomto ukážkovom odvetví 
odovzdával čestný prezident MOV Jacques 
Rogge, ktorý sa sám označil za veľkého 
obdivovateľa tohto športu. (sou)
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Grigara zradila slabšia ruka
Hoci kajakár Dukly Liptovský Mikuláš Jakub Grigar 
(vľavo) bol medzi bójkami na jazere Süan-wu najrých-
lejší, nevyhral. Na jazdu o zlato mu žreb prisúdil drá-
hu, ktorú nemal rád, pretože z rampy sa musel odraziť 
slabšou rukou. Práve štart sa mu stal osudným. Zle sa 
odrazil a už keď začal pádlovať, mal na Slovinca Uran-
kara veľkú stratu. Súper sa špecializuje na zjazdárske 
šprinty a šancu si nedal vziať. Grigara zdolal o 2,72 s. 
„Celý čas sme sa rozprávali o štartovom skoku na trati 
číslo dva – že len ten môžem pokaziť, pretože odraz 
mi vychádzal na nesprávnu ruku. A vo finále som 
práve ten skok pokazil. Trafil som do kovovej tyčky 
a predok lode išiel úplne pod vodu. Keď som sa z nej 
vynoril, vedel som, že je zle,“ priznal Grigar. (Na hor-
ných snímkach futbalistky a cyklistka Medveďová.)

Slováci v Nankingu
• KANOISTIKA: Vodný sla-

lom na  hladkej vode – chlapci, 
K1 (19 účastníkov): 2. Jakub 
Grigar; C1 (15): 3. Marko Mir-
gorodský, dievčatá – K1 (20): 5. 
Michaela Haššová. Šprint - K1 
(19): 17. Grigar, C1 (15): 13. 
Mirgorodský, dievčatá – K1 
(20): 16. Haššová.

• ATLETIKA: Chlapci - disk 
(17): 9. Pavol Ženčár bez plat-
ného pokusu (v  kvalifikácii 3., 
59,64), dievčatá – 400 m prek. 
(16): 2. Michaela Pešková 58,26 
– dorastenecký a juniorský rekord 
SR, guľa (15): 10. Patrícia Slošá-
rová 15,11.

• PLÁVANIE: Chlapci – 50 m 
v. sp. (52): 16. Tomáš Púchlý 
23,43 s (v rozplavbách 14., 23,42 
– juniorský rekord SR), 100 m 
motýlik (25): 17. Púchlý 56,11, 
dievčatá – 50 m motýlik (31): 

7. Barbora Mišendová 26,95, 
50 m v. sp. (48): 11. Mišendová 
26,05 – juniorský rekord SR, 
100 m znak (34): 16. Karolína 
Hájková 1:03,56 (v  rozplavbách 
14., 1:03,29), 50 m znak (38): 20. 
Hájková 29,99.

• CYKLISTIKA: Dievčatá – 
dvojčlenné družstvá (32): 11. 
Tereza Medveďová, Nina Janu-
šíková, medzinárodná miešaná 
štafeta (29): 21. Medveďová, 
Janušíková, Abraham, Figueroa 
(Belize).

• TENIS: Chlapci – dvojhra 
(32): Martin Blaško vypadol 
v 2. kole, Alex Molčan v 1. kole, 
štvorhra (16): Molčan, Blaško 
v 1. kole, dievčatá – dvojhra (32): 
Kristína Schmiedlová vo štvrť-
finále, Viktória Kužmová v  1. 
kole, štvorhra (16): Schmiedlo-
vá, Kužmová v 1. kole, miešaná 

štvorhra (32): Kužmová, Blaško 
v  2. kole, Schmiedlová, Molčan 
v 1. kole.

• ŠPORTOVÁ GYMNASTI-
KA: Chlapci – viacboj (39): 11. 
Igor Takáč 78,25.

• LUKOSTREĽBA: Chlapci – 
olympijský luk (32): Boris Baláž 
vypadol v 1/16, miešané medzi-
národné dvojice (32): Baláž, Vil-
legasová (Venez.) v 1/16.

• ŠPORTOVÁ STREĽBA: 
Dievčatá – vzduchová pištoľ 
10 m (20): 19. Samuela Ernstová 
(SR) 356, vzduchová pištoľ 10 m, 
miešané dvojice (19): Ernstová, 
Kim Čeong-jong (Kór. rep.) vy-
padli v 1/8.

• BOX: Chlapci – do 56 kg (6): 
5. Michal Takács.

• JACHTING: Chlapci – 
windsurfing Techno 293 (20): 
20. Martin Beránek.

• FUTBAL: Dievčatá (6 tí-
mov): 4. Slovensko (na  zápasy 
nastúpili: Mochnacká, Soláro-
vá, Vagaská, Suchá, Gmitterová, 
Mráziková, Herbríková, Rigó, 
Kopčová, Hrádeľová, Šurnovská, 
Mikolajová, Májovská, Štrúbelo-
vá, Jančová, Brúniková, Bochi-
nová, nehrala Čerkalová), A-sku-
pina: Venezuela – Slovensko 6:2 
(3:1), Slovensko – Papua-Nová 
Guinea 4:0 (2:0), semifinále: Slo-
vensko – Čína 2:4 po  jedenást-
kovom rozstrele (v riadnom čase 
0:0), o 3. miesto: Slovensko – Me-
xiko 1:3 (0:2).
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Tri medaily –  málo či akurát?
So striebrami sa z Nankingu vrátili 
atlétka Pešková a kajakár Grigar, 
s bronzom kanoista Mirgorodský

Slovenská  výprava  doviezla  tri  medaily. 
„Máme  len  polovicu  z  počtu  v  Singapure 
2010,  ale  rekapitulácia  vzhľadom  na  pod-
mienky pre  šport  u  nás  vôbec nie  je  zlá – 
skôr naopak,“  tvrdil  jej vedúci Jozef Gönci. 
Striebro  získala  atlétka  Michaela  Pešková 
na  400 m  prekážok,  ďalšie  dva  kovy  vodní 
slalomári: kajakár Jakub Grigar striebro a ka-
noista Marko Mirgorodský bronz. 
Aj  keď  vodáci  súťažili  len  na  hladkej  vode, 
papierovo  najväčší  túz  bol  Grigar  (ročník 
1997), vlaňajší juniorský majster sveta i Eu-
rópy  na  divokej  vode.  Prekážkárka  Peš-
ková  (1997)  vďaka  striebru  na  lanskom 
Európskom  olympijskom  festivale  mládeže 
bola  tiež  v  okruhu  kandidátov  na  kov.  Tretí 
medailista bol naopak nečakaný: najmladší 
spomedzi  vodákov,  len 15-ročný Mirgorod-
ský (1998).
O  bronz  bojovalo  aj  družstvo  futbalistiek, 
v  ktorom  vynikla  strelkyňa  štyroch  gólov 
Martina Šurnovská. V turnaji hráčok ročníka 
1999 nastúpili aj „exotické“ tímy, snaha na-

šich však vyznela sympaticky. V skupine pre-
hrali s Venezuelou 2:6 a zdolali Papuu-No-
vú Guineu 4:0. V semifinále po remíze 0:0 
s domácou Čínou prehrali v jedenástkovom 
rozstrele 2:4, keď po tvrdom zápase tri naše 
hráčky odviezli do nemocnice. Cena výsled-
ku vyniká  vo svetle  faktu,  že Čína  vo  finále 
deklasovala Venezuelu 5:0. O tretie miesto 
Slovenky  prehrali  s  Mexičankami  1:3,  ale 
za stavu 1:2 mali v poslednej desaťminútov-
ke dve gólové šance...
Boxer  Michal  Takács  (1997)  skončil  pia-
ty  –  v  1.  kole  tesne  podľahol  bronzovému 
z  juniorských  MS,  o  rok  staršiemu  Britovi 
McGrailovi, čo ho pripravilo o šancu na me-
dailu. Piata skončila  v slalome aj kajakárka 
Michaela Haššová (1998), ktorá pretaktizo-
vala osemfinále a vo štvrťfinále sa stretla so 
silnou Číňankou Jan. O piate miesto sa ešte 
delila tenistka Kristína Schmiedlová (1997). 
Čerstvá  finalistka  wimbledonskej  juniorky 
mala  ako  štvrtá  nasadená  po  vyradení  pr-
vých troch reálnu šancu na titul. Vo štvrťfiná-
le  jej  však nedala šancu domáca Sü Ši-lin, 
ktorá  potom  senzačne  vyhrala  celý  turnaj. 
V prvej osmičke skončila aj plavkyňa Barbo-
ra  Mišendová  (1998),  juniorská  majsterka 

Európy  na  50 m  motýlik  –  ako  najmladšia 
finalistka siedma.
Hodno vyzdvihnúť aj ďalších dvoch plavcov, 
ktorí okúsili semifinále. Tomáš Púchlý (1998) 
to  v  krauliarskom  šprinte  dokázal  v  sloven-
skom juniorskom rekorde, Karolíne Hájkovej 
(1997) na 100 m znak k nemu chýbalo  len 
málo.  V  polyhybridnej  súťaži  cyklistických 
dvojíc potvrdila  potenciál  Tereza Medveďo-
vá (1996), druhá v časovke a ôsma v cross 
country. Životné výkony podal gymnasta Igor 
Takáč (1997), ktorý si v kvalifikácii aj vo finále 
viacboja utvoril osobné rekordy a senzačne 
skončil  jedenásty.  Ostatní  sa  nepresadili. 
Najviac mrzel výpadok diskára Pavla Ženčá-
ra (1997). Z kvalifikácie, v ktorej mal platný 
až posledný pokus, postúpil ako  tretí do  fi-
nále, v ňom však pokazil všetky štyri hody. 
Na OHM 2010 nás v 8 odvetviach reprezen-
tovali sedemnásti, z ktorých siedmi získali šesť 
medailí (1 – 2 – 3).  V Nankingu v 11 odvet-
viach až 38 športovcov, no medailová zbierka 
bola polovičná. Najväčší ústup zaznamenal te-
nis (tri kovy verzus žiaden) a džudo (dva, resp. 
žiadna  účasť).  Len  kanoistika  zásluhou  vod-
ných slalomárov udržala kontinuitu, ba výrazne 
zlepšila bilanciu.  (sou)

29I I .  OHM NANKING 2014  

Peškovej „osud” – striebro
Trnavčanka Michaela Pešková (vľavo) pokračuje v strmom 
vzostupe: vo finále na 400 m prekážok zabehla už ôsmy 
dorastenecký a tretí juniorský slovenský rekord.  
Ešte na poslednej prekážke viedla, napokon časom  
58,26 skončila druhá, 35 stotín za Gezelle Magermanovou 
z JAR. „Mne sú tie striebra súdené!,“ vyhŕklo z nej.  
Vlani bola druhá na EYOF v Utrechte, teraz však v čase 
lepšom až o 2,42 s. „Ešte nikdy som nemal zverenca, 
ktorý by sa za dva roky tak výrazne zlepšil,“ konštatoval 
75-ročný tréner Eduard Čordáš. „Samozrejme, som 
šťastná, ale mrzí ma, že som stratila prvé miesto. 
Rozhodli posledné metre, keď som už nevládala. 
Budem musieť ešte viac trénovať... Teší ma, že stále 
napredujem,“ vyznávala sa po pretekoch Pešková.

Mirgorodského životná chvíľa
Juniorský majster sveta v hliadke 3 x C1 singlkanoista 
Margo Mirgorodský (takisto z KTK Dukla) v semifinále 
slalomu narazil na najlepšieho v kategórii Francúza 
Roisina. Napriek udatnému boju s neskorším celkovým 
víťazom prehral o viac než tri sekundy. V súboji o bronz 
však benjamínok bezmála o päť sekúnd zdolal Slovin-
ca Breznika. „Bolo to také zvláštne súťaženie. Občas 
síce trénujeme krátke úseky na hladkej vode, ale bez 
skoku a medzi bránkami, nie medzi bójkami, čo je dosť 
veľký rozdiel. Medaila znamená môj najväčší úspech 
v kariére, veď tohto roku som sa na šampionátoch ani 
neprebojoval do finále,“ tešil sa. „Ešte dva roky budem 
junior, takže sa k tejto medaile pokúsim v singlkanoe 
pridať ďalšie na MS juniorov.“



Slovenský olympijský tím

www.olympic.sk

YOUTH OLYMPIC GAMES / OLYMPIJSKÉ HRY MLÁDEŽE

Ambasádorka Fašungová: Príjemné s užitočným
Súčasťou mládežníckych olympiád je 

kultúrno-vzdelávací program – ich zakla-
dateľ Jacques Rogge si želal, aby mal rov-
naký význam ako športový. Oduševňovať 
športovcov k účasti na ňom je úloha mla-
dých ambasádorov. SOV nominoval bed-
mintonistku Moniku Fašungovú, účast-
níčku OH 2012. Povedala, že to bola pre 
ňu perfektná životná skúsenosť: „Utvorili 
sme dobrú partiu a čas nám rýchlo utekal. 
Uvedomila som si, aké je skvelé byť špor-
tovec. Spozná kus sveta, množstvo ľudí, 
nadobudne zaujímavé zážitky...“

Ako videla Fašungová zapájanie mla-
dých olympionikov do kultúrno-vzdeláva-
cieho programu? 
„Ponuka bola bohatá a  rozmanitá. Je  to 

motivačne  vymyslené:  za  účasť  na  každej 
aktivite  sa  získavajú  body  a  načítavajú  sa 
na tzv. yogger, multifunkčný USB-kľúč, kto-

rého priložením si môžu športovci navzájom 
vymienať aj vizitky. No a za tie body si potom 
môžu  vybrať  rôzne  veci:  hodinky,  slnečné 
okuliare, ruksak... Príjemné sa spája s uži-
točným.  Bodovo  najcennejšie  aktivity  sa 
odohrávali v stane s názvom Learn and Sha-
re, čiže Uč sa a zdieľaj, čo je motto progra-
mu. V ňom odznievali informácie o boji proti 
dopingu,  zásadách  čestného  súťaženia  či 
o  dennom  časovom manažmente  športov-
ca,  teda o  zladení  tréningových povinností 
s  ostatnými,  vrátane  školských.  Veľký  zá-
ujem bol o večerné debaty so šampiónmi. 
Samozrejme, najviac stihli tí, ktorí rýchlo do-
súťažili, a najmenej futbalistky, ktoré hrali až 
do predposledného dňa a navyše stále mali 
tímový program.”  (sou)
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Je prvý Slovák, ktorý získal 
olympijskú medailu v ére 
samostatnosti. V Atlante 
1996 mu zavesili na hruď 
bronz za úspech v ľubovoľnej 
malokalibrovke 60. So 
zbraňou v ruke či na pleci 
nechýbal ani na ďalších 
štyroch olympijských 
hrách. V Nankingu 
na olympijských hrách 
mládeže bol Jozef Gönci 
vedúcim našej výpravy.

Jedinečnú streleckú kariéru za-
vŕšil na  londýnskej olympiáde 
2012 a šéfovskú pozíciu si odskú-
šal už o rok neskôr – na vlaňaj-

šom Európskom olympijskom festi-
vale mládeže v holandskom Utrechte. 
„Na mládežníckych hrách v Nankingu boli 
podmienky také isté ako na veľkých, olym-
pijská dedina sa v  ničom nelíšila od  tých, 
ktoré som zažil v minulosti,“ charakterizo-
val ubytovanie mimoriadne úspešný stre-
lec, bronzový aj v Aténach 2004, ale vtedy 
vo vzduchovej puške 60.  

Svoj post na tohtoročnej čínskej mládež-
níckej olympiáde vnímal najmä cez zod-
povednosť za  výkon početného kolektívu. 
V  tom cítil najväčší rozdiel v  porovnaní 
s  obdobím jeho aktívnej kariéry, keď mu 
išlo predovšetkým o vlastné výsledky. 

„Usiloval som sa, aby medzi všetkými 
členmi slovenskej výpravy vládla dobrá 
chémia a atmosféra. Aby všetci mladí špor-
tovci cítili tímovú podporu na  podujatí, 

ktoré môžu vzhľadom na vekový limit zažiť 
iba raz v živote,“ skonštatoval o hlavnej ná-
plni svojej práce rodák z Košíc, od marca 
štyridsiatnik.

Na  klasické olympijské hry majú podľa 
neho šancu dostať sa všetci reprezentanti zo 
slovenskej výpravy do  Nankingu. „Reálne 

však odhadujem, že ich v pozícii športovca 
zažije asi len tridsať percent. Prechod do ka-
tegórie dospelých nebýva jednoduchý a ply-
nulý, konkurencia v nej je oveľa väčšia ako 
medzi juniormi,“ pripomína Jozef Gönci.

V  Nankingu bol na  svetovom olympij-
skom podujatí prvý raz bez zbrane. Medzi 
olympiádou, na  ktorej sám súťažil, a  tou 
tohtoročnou, mládežníckou, okrem znač-
nej zodpovednosti bol preňho najväčší roz-
diel v – batožine.

„Ako športovec som sa na  cesty vždy 
teperil s batožinou, ktorá vážila zhruba 60 
kilogramov, pričom väčšinu záťaže tvorili 
zbrane a  strelecký výstroj. Teraz som sa 
bez ťažkostí zmestil do  23-kilového lie-
tadlového limitu,“ načrtol nemalý hmot-

nostný rozdiel vo svojej výbave. Medzi 
streleckým a funkcionárskym cestovaním 
je však aj iný podstatný rozdiel. Bývalý vy-
nikajúci športovec vysvetlil, že so zbraňou 
a nábojmi, ktoré nesmú byť v spoločnom 
kufri, nemožno cestovať hocijakou letec-
kou spoločnosťou. Na  všetko treba mať 
policajné povolenie a  vopred zaplatenú 
nadváhu. 

K  odbavovaciemu pultu chodia strelci 
ako prví, inak by do  odletu nestihli všet-
ky povinnosti. Teraz v pozícii takpovediac 
bežného cestujúceho môže ušetriť pred 
štartom lietadla povedzme aj hodinu.

„Odkedy som tréner a funkcionár, mám 
však povinností oveľa viac, ako som ich 
mal ako športovec. Manželka neraz hun-

dre, že teraz som doma menej ako 
kedysi,“ podotkol s  úsmevom muž, 
ktorý pracuje pre strelecký zväz, má 
povinnosti v  Slovenskom olympij-
skom výbore ako člen jeho exekutívy 
z  pozície šéfa komisie športovcov 
a navyše sa venuje svojim zverencom 
už ako hlavný tréner strelcov v Dukle 
Banská Bystrica.

Hry v  Nankingu charakterizoval 
jedným slovom – nádherné. Najväčší 
mimošportový zážitok mal z  tamoj-
šieho nového Olympijského múzea 
ležiaceho v  blízkosti dediny: „Obsa-

hovo je také bohaté a  skvelé, že som tam 
zašiel dvakrát, a napriek tomu som nestihol 
pozrieť všetko. Na jednom videu z aténskej 
olympiády 2004, na  ktorej ma predstihli 
v mojej medailovej disciplíne len dvaja čín-
ski strelci, som zazrel aj sám seba.“

O  Jozefovi Göncim je známe, že patrí 
do generácie mladých ambicióznych špor-
tových funkcionárov. Preto ani neprekva-
pilo jeho konštatovanie, že by si úlohu šéfa 
slovenskej výpravy na  takom istom po-
dujatí rád zopakoval o štyri roky v Buenos 
Aires. Na základe nedávneho rozhodnutia 
exekutívy SOV však ešte predtým povedie 
našu výpravu na II. zimných olympijských 
hrách mládeže v  roku 2016 v  nórskom 
 Lillehammeri. (tg)

Jozef Gönci 
si rolu vedúceho  
zopakuje aj v zime

Jozef Gönci s našimi medailistami (zľava)  
Grigarom, Peškovou a Mirgorodským.
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Kde leží naša športová bieda? Určite nie v dobrovoľných 
pracovníkoch, ich práca má u nás dlhodobú tradíciu. Nenarušili ju ani 
totalitné systémy – telovýchovné jednoty a športové kluby svojím 
samosprávnym a demokratickým charakterom predsa len umožňovali 
samosprávne slobodné rozhodovanie. V súčasnosti máme aj v športe 
slobodné možnosti zaručené, lenže na jasanie veľa dôvodov nie 
je. Lebo štát (čiže konkrétni ľudia s potrebnými kompetenciami) 
nezabezpečuje ani to, čo by zabezpečovať mal a aj mohol. 

Slovo športovať akoby si 
politici plietli so slovom 
šrotovať. Na  športovcov 
sa príležitostne usmie-

vajú, ale zo športu sa vysmie-
vajú,  milujú ho platonickou 
láskou: mne plat a  tebe lásku 
k  športu. Nestarajú sa o  šport, 

iba občas do športu, takže štát-
ne dotácie vyzerajú skôr ako 
príležitostný milodar.  

Ale aj štát má svoju pravdu: 
načo platiť tam, kde sa peniaze 
neprehľadne strácajú? A  koľ-
kýmže to subjektom treba cva-
kať? Hovorí jasne – urobte si 

v  hnutí poriadok, vytvorte si 
strešný orgán, s  ktorým sa dá 
pružne a  prehľadne komuni-
kovať. 

Štát viní športové hnutie 
a hnutie zasa štát a obaja majú 
pravdu: práve v tomto leží naša 
bieda. Aj v  samom športovom 

hnutí sa popri nadšencoch 
pohybujú ľudia, ktorým stačí 
funkcia: nežijú pre šport, ale 
žijú zo športu. V  športových 
vodách lovia i  takzvaní spon-
zori, podľa ktorých peniaze ne-
majú slúžiť športu, ale naopak 
– šport ich bezodným vreckám. 

V  takejto situácii  skutoč-
nú odbornú trénerskú robotu 
i sponzorov v jednej osobe pri-
často suplujú obetaví rodičia. 
Po príklady netreba ísť ďaleko, 
stačí uviesť rodinu Martiká-
novcov, Hochschornerovcov či 
Zuzulovcov. 

Čoskoro sa nebudeme môcť 

oD DNEŠKA K VČERAjŠKu

Zdeno Cíger s mlaďou vo svojej 
bratislavskej hokejovej akadémii.
FOTO TASR / MICHAL SVITOK

Ako sa staval na vlastné  nohy slovenský šport  

Na štarte na štadióne 
bratislavského klubu PTE 
tretí zľava Iľja Rath, jeden 
z najlepších šprintérov 
konca dvadsiatych rokov, 
osobný rekord na 100 m 
11,0 s (ručne), v r. 1949-50 
československý vyslanec  
vo Vatikáne.
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diviť, ak nám nezostanú ani ze-
miakové medaily a naša hymna 
sa na  športoviskách stane ne-
známou melódiou. 

Zostáva nám iba spoliehať sa 
na ľudskú prirodzenosť, na vro-
denú túžbu po  športovaní 
a  na  nadšenie ľudí dobrovoľne 
robotovať na športovom poli. 

Pocta robotníkom športu
„Nech dlho žije Diagorás!“ 

skandovali diváci v  starovekej 
Olympii na Hrách 79. olympiá-

dy v  roku 464 pred Kristom, 
pretože zvíťazil v  boxe. O  16 
rokov neskôr obaja jeho synovia 
aj  zverenci zvíťazili v  Olympii 
v jednom dni, Damagetos v pan-
kratione (kombinácia boxu 
a  zápasu) a  Akusilaos v  boxe. 
Vzali šťastného otca na ramená 
a  priniesli doprostred štadióna 
pred jasajúcich divákov. Doja-
tý Diagorás sa chystal divákom 
poďakovať, keď zaznel výkrik: 

„Zomri Diagorás, hneď teraz! 
Na  Olymp už nevystúpiš!“ Ne-
bola to zlomyseľnosť, ale obdiv, 
že väčšie blaho v  živote – byť  
blažený ešte pred smrťou – už 
smrteľník nedosiahne. Šťastím 
premožený otec na  ramenách 
svojich synov skonal. 

Toľko staroveký Pindaros. 
Možno básnik priveľmi po-

pustil uzdu fantázii, v  každom 
prípade však dôstojne oslávil 
prácu trénera. S  takýmito oce-
neniami sa v  novoveku stretá-
vame zriedka. Úspešní tréneri 
a ďalší činovníci zostávajú pre-
važne v  tieni svojich víťazných 
zverencov.

oD DNEŠKA K VČERAjŠKu
Ako sa staval na vlastné  nohy slovenský šport  

 boLA To ToRTÚRA, V uHoRSKEj éRE SKoRo NEMoŽNoSť



Isteže, aby sa mohli zrodiť tréneri, cviči-
telia a ďalší funkcionári, najprv musí exis-
tovať záujem o športovanie. To je našťastie 
jav prirodzený, človek má v sebe od nepa-
mäti zakódované túžby po  pohybe, hre, 
zábave a súťaživosti. No aby sa tieto túžby 
pretavili do  inštitucionalizovanej podoby 
a  výkonnosti, treba masu podchytiť, zor-
ganizovať a viesť. A na takúto prácu treba 
obetavých nadšencov, ktorí svoj voľný čas 
bez ohľadu na zamestnanie a rodinu venu-
jú športu. Prevažná väčšina z  nich netúži 
stáť v lesku reflektorov. Stačí im v čase i ne-
čase stáť pri zverencoch, z  ktorých chcú 
vykresať keď už nie svetových šampiónov, 
tak prinajmenšom férových ľudí. Iní z nad-
šencov zase venujú svoje sily tomu, aby 
športovci a  ich tréneri mali možnosť sa 
uplatniť. 

Dodnes vídam docenta Jaromíra Šimo-
neka (1930) pohybovať sa v  skokanskom 
sektore okolo mladých talentov, hoci 
dobre vie, že úspech nemá zaručený. Že 
z  máloktorého semienka vykvitne nád-
herný kvet na ozdobu slovenského športu. 
Nie z  každej dievčiny bude dvojnásobná 
olympionička Mária Mračnová, bronzová 
na  majstrovstvách Európy 1969. Vie, že 
mnohí skokani mu odskočia, no neza-
skočí ho to: taký je trénerský chlebíček. 
Prominentný výškársky tréner, fachman 
v teórii i v praxi, svojho času dekan fakul-
ty, si neužíva slávu v čestných VIP lóžach, 
ale aj ako osemdesiatnik kmitá okolo 
skokanských stojanov bez toho, aby čakal 
na pochvalné ódy.

Našťastie nie je prvý, má na koho nadvä-
zovať.  Ak chceme zistiť, kde je počiatok ta-
kýchto robotníkov športu, musíme načrieť 
do  čias, v  ktorých sa formovali moderný 
šport a telovýchova. 
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Prvý slovenský olympionik Alojz Szokol (jeho otec bol 
pokrstený ako Sokol), rodák z Hronca, ktorý na OH 
1896 skončil tretí v behu na 100 m a štvrtý v trojskoku – 
na ateliérovej snímke z apríla 1899.

Poltucet športovcov uhorskej výpravy 
na prvých novovekých Hrách, medzi 
nimi aj našinec. V hornom rade 
maratónec Gyula Kellner, gymnasta 
Gyula Kakás, šprintér, trojskokan 
a prekážkár Alojz Szokol, osemstovkár 
Nándor Dáni, v dolnom plavecký 
šampión Alfréd Hajós a gymnasta 
Dezsö Wein.



Šport ako spoločenský fenomén  
Športové kluby a  telovýchovné organi-

zácie ako samostatné sociálne systémy sa 
od  konca 18. storočia vytvárali na  demo-
kratických princípoch voliteľnosti a  se-
bestačnosti. Zrodili sa s  nástupom kapi-
talizmu a  so vznikom národných štátov, 
v ktorých si etnické spoločenstvá vytvárali 
svoju nacionálnu identitu.  Neboli iba 
reflexiou spoločenských vývojových zmien, 
ale ich aj spoluvytvárali.

Vytváranie telovýchovných a  športo-
vých spolkov sa podieľalo na  formovaní 
občanov a  modernej občianskej spoloč-
nosti. Spočívalo na  systéme slobodných 
volieb funkcio nárov, vlastnom manažovaní  
a samostatnej hospodárskej činnosti. Inšti-
tucionálna podoba spolkového hnutia sa 
stala jedným z indikátorov modernej spo-
ločnosti, vyjadrovala právo občanov zakla-
dať si vlastné inštitúcie, uspokojovať svoje 
záujmy, podieľať sa na správe vecí verejných 
a na kontrole štátnej moci.

V  demokratických podmienkach štát-
na moc rešpektuje spolčovacie aktivity, no 
v  totalitných režimoch je takáto aktivita 
potláčaná. Namiesto spolkov sú „zhora“ in-
štalované masové a „dobrovoľné“ jednotné 
organizácie, čo spĺňa dvojitý účel: maso-
vosť navonok ilustruje celoplošnú podporu 
režimu, ale zároveň grupuje značnú časť 
populácie, ktorú možno lepšie kontrolovať 
a ideologicky na ňu pôsobiť.

Telovýchova a šport spočiatku stáli proti 
sebe. Telovýchovné spolky prispeli k  for-
movaniu národného ducha a  národnej 
výchovy práve tak ako k národnostnej ne-
znášanlivosti. Vznik nemeckého turnerstva 
a českého sokolstva bol motivovaný nielen 
telovýchovne, ale aj národnopoliticky a vo-
jensky – pripraviť vlasteneckých a  telesne 
zdatných mužov pre vznikajúce masové 
armády. 

Odlišnejší vývoj mal šport, ktorý sa for-
moval v Anglicku, v prvom kapitalistickom 
štáte. Princípy kapitalistickej ekonomiky sú 
založené na  tom istom základe ako šport: 
na podávaní maximálnych výkonov, na ich 
merateľnosti, na konkurenčnej súťaživosti. 
Tieto tri prvky sa transformovali do širokej 
sféry zábavno-športovej činnosti. Preto 
anglická pedagogika využívala šport ako 
výchovný prostriedok a prípravu na uplat-
nenie sa v praktickom živote. Pridala „ma-

ličkosť“ – fair play. Len v  takom prípade 
totiž plnil šport výchovné poslanie.

Od  druhej polovice 19. storočia sa an-
glický šport vyvíjal už ako univerzálny 
kultúrny vzor. Postupne sa inštitucio-
nalizoval, vznikali národné a  me-
dzinárodné zväzy a zjednocovali 
sa pravidlá súťaží.  

Rozlet športu na  sloven-
skej báze hatili dve hlavné 
hamovky: najprv násilná ma-
ďarizácia (1867 – 1918), po-
tom nedemokratické poli-
tické režimy (1939 – 1945, 
1948 – 1989). Dôsledkom 
politických pomerov bol exo-
dus veľkého počtu skúsených 
funkcio nárov, trénerov a  cvičite-
ľov. Najprv po roku 1918 balili kufre 
činovníci maďarskej národnosti, potom 
v roku 1939 Česi a po roku 1948 aj domáci 
emigranti. 

Nesmelé počiatky –  
do roku 1918

Moderná telovýchova a hlavne šport sa 
šírili do Uhorska zásluhou tých, ktorí si po-
čas pobytu v Anglicku osvojili džentlmen-
ský šport. Boli to predovšetkým príslušníci 
uhorskej šľachty. Šport zapúšťal korene 
aj na  našom Slovensku, ibaže Slovensko 
nebolo naše. Nástup moderného športu 
prebiehal súčasne s nástupom maďarizácie 

(od  r. 1867). Dovtedy nájdeme medzi 
propagátormi telesnej výchovy aj viacerých 
Slovákov: patrili k nim vzdelanci z obdobia 
humanizmu, osvietenstva a  národného 
obrodenia. Z  plejády spomeňme aspoň 
básnika Jána Kollára (1793 – 1852), ktorý 
presadzoval zavedenie povinnej telesnej 
výchovy do  škôl, a  Karola Kuzmányho 
(1806 – 1886), ktorý zase volal po založe-
ní telocvičných spolkov na Slovensku – ich 
požiadavky však nepadli na úrodnú pôdu.

V  Uhorsku sa najprv uplatňovali 
„šľachtické“ športy: dostihy, streľba a šerm. 
Od druhej polovice 19. storočia sa však po-
pri ďalších panských športoch (veslovanie, 
tenis) začali presadzovať aj plebejskejšie 

odvetvia – futbal, gymnastika, pláva-
nie, atletika, zápasenie, vzpieranie 

a  box. Na  území Slovenska bol 
do  rozpadu rakúsko-uhorskej 

monarchie najrozšírenejší 
futbal, ale okrem už spomí-
naných športov sa pestovala 
tiež cyklistika, kolky, korču-
ľovanie a v Tatrách lyžovanie. 

V  mestách začali podľa anglického 
vzoru vznikať športové kluby (zamerané 
na tréning, súťaž a výkonnosť),  menej telo-
výchovné spolky (zamerané na všestranné 
cvičenia). Prvé regulárne dostihy na našom 
území (ba v celom Uhorsku) boli v Brati-
slave v roku 1826. Tu vznikli aj prvé spol-
ky: šermiarsky (1828) a dostihový (1839). 
Pedagóg Ferdinand Martinengo (1821 
– 1895), rodák z  chorvátskeho Záhrebu 
s  talianskymi koreňmi, hneď po  prícho-
de do  Bratislavy v  roku 1844 založil prvú 
šermiarsku a  telocvičnú školu v  Uhorsku. 
Popri šerme forsíroval nemecký turnerský 
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Skokan do výšky Ivan Wardener, účastník OH 1912, solivarský rodák a jeden 
z Petheho zverencov.

 NA To, Aby SA SpLNILI TÚŽby ŠpoRToVCoV, 
TREbA obETAVýCH NADŠENCoV, KToRÍ SVoj 
VoľNý ČAS bEz oHľADu NA zAMESTNANIE 
A RoDINu VENujÚ ŠpoRTu. pREVAŽNÁ VäČŠINA 
z NICH NETÚŽI STÁť V LESKu REFLEKToRoV. 
STAČÍ IM V ČASE I NEČASE STÁť pRI 
zVERENCoCH, z KToRýCH CHCÚ VyKRESAť 
KEĎ uŽ NIE SVEToVýCH ŠAMpIóNoV, TAK 
pRINAjMENŠoM FéRoVýCH ľuDÍ. 

Ferdinand Martinengo, 
rodák zo Záhrebu, ktorý ako 
23-ročný prišiel do Bratislavy 
a prežil v nej celý život.
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telocvik a v r. 1846 presadil na ľudovej  ško-
le telesnú výchovu. 

Bratislava mala už od  roku 1820 krytú 
plaváreň a  od  1826 lodenicu na  pravom 
brehu  Dunaja. Prvý moderný športový 
klub Pozsonyi Hajós Egylet (Bratislavský 
veslársky klub) založili 5. februára 1862 
a v nasledujúcom roku už usporiadal prvé 
veslárske preteky v  Uhorsku, ktoré sa ko-
nali v Devíne. V r. 1880 vznikol Bratislav-
ský telocvičný spolok – Pozsonyi Torna 
Egyesület (PTE), vari najvýznamnejší klub 
na  našom území do  roku 1918. Ďalšími 
významnými športovými centrami sa stali 
Košice a Prešov.

Akékoľvek pokusy o  založenie slo-
venských subjektov však stroskotávali 
na  asimilačnej maďarskej politike. Spolky 
a kluby vznikali takmer vo všetkých mes-
tách na  území Slovenska, ale kreovali sa 
výsostne ako maďarské, pričom centrál-
ne športové zväzy sídlili iba v  Budapešti. 
Na  Slovensku narodení talentovaní špor-
tovci mohli na  medzinárodných poduja-
tiach a  olympijských hrách reprezentovať 
iba Uhorsko, ako napríklad olympijskí 
medailisti Alojz Szokol, Zoltán Halmaj, 

Alexander Prokopp, Mór Koczán či Ľudo-
vít Kmetykó-Kmeťko (1884 – 1952), ktorý 
neskôr pôsobil aj ako cvičiteľ. 

Až do  rozpadu monarchie v  roku 1918 
krátkodobo existovali na  Slovensku iba 
tri robotnícke telocvičné jednoty. Viaceré 
pokusy o  založenie Sokola (Revúca 1868, 
Martin 1871, Žilina 1907, Tisovec 1911, 
Martin a  Skalica 1912) narazili na  rázny 
maďarský odpor. Veľkým propagátorom 
Sokola na  Slovensku bol profesor sloven-
ského matičného gymnázia v Revúcej Ivan 
Branislav Zoch (1843 – 1921), autor prvej 
slovenskej učebnice telesnej výchovy Krát-
ky návod k  vyučovaniu telocviku hlavne 
pre národnie školy (1873). 

Okrem násilnej maďarizácie bola brzdou 
rozvoja slovenského športu aj malá počet-
nosť slovenskej buržoázie a priemyselného 
proletariátu ako sociálnej základne špor-
tového či telovýchovného hnutia. Úzka 
vrstva slovenskej inteligencie a  podnika-
teľov „športovať po  maďarsky“ nechcela. 
Treba si uvedomiť, že zakladanie športo-
vých spolkov takisto slúžilo maďarizácii. 
Tým však nemienime apriórne odsudzovať 
uhorských nadšencov športu, často politi-

ka u nich nehrala prvé husle: prvoradý pre 
nich bol šport. 

Trio významných pedagógov
Po  vzniku Československej republiky 

väčšina  priekopníkov športu presídlila 
do  Maďarska. Na  Slovensku však naďalej 
zostali pôsobiť traja významní telovýchovní 
pedagógovia a propagátori najmä atletiky. 

František Pethe (1872 – 1964), rodák 
zo Sedmohradska, absolvoval v  rokoch 
1890 – 1991 v  Budapešti jednoročný 

Legenda prešovského športu 
František Pethe.

Rudolf Holzer a Eduard Adamko. Ján Hajdócy, najväčšia osobnosť 
začiatkov trnavského športu.

Nestor žilinského športu 
Eduard Adamko – 

na zábere z roku 1946 
v šermiarskej spoločnosti.



štátny telovýchovný kurz a  získal diplom 
učiteľa telesnej výchovy. V  roku 1896 pri-
šiel do Prešova a spôsobil hotový rozruch. 
Na  hodinách telocviku popri zvyčajných 
prostných zaviedol aj hod diskom, behy, 
skoky či šplh, kládol dôraz na  všestrannú 
prípravu. Organizoval verejné previerky 
z  telocviku i  okrskové stredoškolské hry. 
Prešovské gymnázium sa stalo liahňou 
talentov. Pethe vychoval viacero skvelých 
športovcov, hlavne atlétov. Z  majstrov 
a  rekordérov Uhorska možno spomenúť 
olympionikov zo Štokholmu 1912 skoka-
na do  výšky Ivana Wardenera a  diskára 
Karola Kobulského, z  majstrov Českoslo-
venska diskára Viliama Göröga či Štefana 
Stanislaya, prvého čs. výškára s  rekordom 
190 cm (v roku 1929 to bol druhý najlepší 
výkon na svete).

Navyše, v  novembri 1896 inicioval za-
loženie prešovského športového klubu – 
Eperjesi Torna és Vivó Egyesület (ETVE). 
Hoci zamlada bol šermiar a neskôr úspešný 
atletický tréner, v športovej histórii zostane 
zapísaný aj ako organizátor prvého futba-
lového zápasu na území Slovenska: v máji 
1898 zmanažoval v Prešove exhibičný súboj 
dvoch budapeštianskych klubov, Óbudai 
Tornaegylet a Budapesti Tornaclub. A o rok 
hral v drese prešovského ETVE na pravom 
krídle v zápase s bratislavským PTE (domá-
ci vyhrali 2:1)... 

Petheho nasledovali ďalší dvaja absol-

venti telovýchovného ústavu v  Budapeš-
ti: Eduard Adamko (1889 – 1980) a Ján 
Hajdócy (1887 – 1950).  Adamko na bu-
dapeštianskom ústave aj vyučoval, ale 
hlavné penzum svojej pedagogickej a tré-
nerskej práce odviedol v  Žiline, kde ako 
pedagóg pôsobil 40 rokov (1911 – 1951) 
a  vychoval o. i. bežeckých olympionikov 
Andreja Engela (1932, 100 m) a  Milana 
Filu (1952, 400 m). Hajdócy sa síce naro-
dil v Ružomberku, ale najhlbšiu atletickú 
brázdu vyoral v Trnave (1910 – 1939), bol 
však aj spolutvorcom návrhu prvej kon-
cepcie vysokoškolského štúdia telesnej 
výchovy a  stál pri prvom pokuse založiť 
SOV (1939).

Aj Tatry mali svoje osobnosti 
K  slovenským špecifikám patrí do-

movské miesto lyžovania a  sánkovania. 
Lyže do Tatier si ako prvý našinec v roku 
1865 z  cesty do  cudziny so zastávkou 
v  Nórsku doniesol lekárnik Karol Cor-
nidesz, ale údajne len na to, aby ich vy-
stavil na  obdiv. Mikuláš Szontagh st. 
(1843 – 1899), zakladateľ prvého sanató-
ria v Uhorsku na liečbu tuberkulózy, ale 
aj Nového Smokovca, síce lyže získal až 
o 11 rokov neskôr, ale na nich aj jazdil, 
v  roku 1880 s nimi dokonca vystúpil až 
na Slavkovský štít. 

Prvý drobný biznis s lyžami urobil továr-
nik Kornel Stodola (1866 – 1946). Podľa 

tých, ktoré v roku 1893 priviezol z Kanady 
do Liptovského Mikuláša, vyrobil kolársky 
majster Striežka viac párov pre miestnych 
občanov, ktorí na  nich podnikali výlety 
do  okolia. O  rozvoj lyžovania a  sánkova-
nia sa však zaslúžili hlavne spišskí Nemci, 
zvlášť lekár Michal Guhr (1873 – 1939). 
V roku 1910 usporiadal vo Vysokých Tat-
rách lyžiarsky kurz,  o  rok aj prvé preteky 
zo Sliezskeho domu do Tatranskej Polianky 
a neskôr nechal postaviť z debien a snehu 
skokanský mostík. Nadšenci sánkarského 
športu sa vďaka nemu už od  roku 1907 
spúšťali od  Sliezskeho domu po  3  200  m 
dlhej dráhe rekreačného typu. Ako lekár 
sa podieľal na činnosti horskej záchrannej 
služby, ktorú v období 1913 – 1919 dokon-
ca viedol, a bol aj delegátom Zväzu lyžiarov 
Československa na  prvých troch zimných 
olympijských hrách.

Vznik Československej republiky v roku 
1918 bol výrazný medzník v  novodobom 
vývoji Čechov a  Slovákov. Mal výrazný 
vplyv na rozvoj slovenského národa a jeho 
kultúry, vrátane telesnej výchovy a športu. 
Premiérová možnosť formovania sa na ná-
rodnej báze sa však v  dôsledku rôznych 
okolností s  odstupom rokov vonkoncom 
nevníma ako využitá šanca. Ale to je téma 
na úplne iný článok.

Prof. PhDr. JÁN GREXA, Ph.D,
športový pedagóg a historik,

podpredseda Slovenskej olympijskej akadémie
FOTO MÚZEUM TELESNEJ KULTÚRY SR a ARCHÍV SOV
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Petržalský štadión PTE Bratislava tesne pred 
dokončením v roku 1930 a o 30 rokov neskôr 
počas atletických pretekov.
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Internátne športové 
školy, športové gymnáziá, 
osemročné športové 
gymnáziá, športové školy... 
Ich názvy sa menili tak, 
ako sa postupom rokov 
menili aj podmienky na ich 
činnosť. Bohužiaľ, nie 
k lepšiemu. Stále však 
existujú, pracujú, snažia 
sa plniť to, čo sa od nich 
očakáva a čo pri zrode dostali 
do vienka, čiže vyhľadávať, 
vzdelávať, vychovávať 
a pripravovať športové 
talenty. Talentovaných 
športovcov je však málo, 
záujem športového hnutia 
i zriaďovateľov o činnosť 
týchto škôl skôr vlažný 
a na Slovensko – vzhľadom 
na jeho demografickú 
i ekonomickú silu – je ich asi 
priveľa. Zvlášť, keď ani jedna 
nemá vytvorené optimálne 
podmienky.

Výsledky, ktoré dosiahli československí 
športovci na  XII. zimných olympijských 
hrách v Innsbrucku a na Hrách XXI. olym-
piády 1976 v  Montreale neboli oslnivé. 
Vládnuca komunistická strana a  vtedajšia 
vláda vyjadrili nespokojnosť a  dali pokyn 
riadiacemu orgánu telovýchovy a  športu 
(ÚV ČSZTV), aby pripravil také opatrenia, 

ktoré povedú k zlepšeniu výsledkov športo-
vej reprezentácie štátu.

Tak sa aj stalo. Na  základe príslušných 
uznesení strany a vlády sa realizovali orga-
nizačné, legislatívne, finančné i  investičné 
kroky na zlepšenie podmienok vrcholové-
ho športu. Nie všetky boli účinné a  z  po-
hľadu súčasnej optiky aj pozitívne. K  tým 
dobrým však nepochybne patrilo rozhod-
nutie postupne zriaďovať internátne špor-
tové školy.

Projekt IŠŠ bol slovenský
Internátne športové školy mali zámer 

vyplniť „hluchý priestor“ medzi už dobre 
fungujúcimi športovými triedami a školský-
mi športovými strediskami na  základných 
školách a  strediskami vrcholového športu 
ČSZTV, Zväzu pre spoluprácu s  armá-
dou (Zväzarm) a  rezortov školstva, obrany 
a  vnútra. Ich úlohou bolo sústrediť  najta-
lentovanejších športovcov vo vybraných 
športoch na  jedno miesto a  poskytnúť im 
dlhodobo lepšie podmienky na  športovú 
prípravu, vzdelanie, výchovu, výživu a zdra-
votnú starostlivosť, ale aj na samotné súťaže-
nie tak, aby do vrcholového športu vstupo-
valo dostatočne veľa komplexne a  kvalitne 
pripravených mladých športovcov.

Projekt sa zrodil na  Slovensku, pretože 
celý systém výberu a prípravy športovo ta-
lentovanej mládeže – s  testovaním, pohy-
bovými hrami, školskými športovými trie-

Športové školy a gymnáziá:

poTREbNé, 
aLe aKOBY NECHCENé

Lepšie miesto na prípravu talentov,  
ako je športová škola – ak z nich chceme  
aj vzdelaných ľudí – ešte nik nevymyslel.

Kanoista Slavomír 
Kňazovický, prvý 

olympijský medailista 
z radov absolventov 
športových gymnázií 

(konkrétne trenčianskeho) 
– štartoval na troch OH, 
v C1 na 500 m skončil 

najhoršie piaty,  
v Atlante 1996  
získal striebro.

Budova 
banskobystrického 

športového gymnázia, 
v ktorej v roku 1978 

spustila výučbu 
vôbec prvá internátna 

športová škola  
v Československu.



dami a tréningovými strediskami mládeže 
pri telovýchovných jednotách – bol vyvi-
nutý a experimentálne overovaný na pôde 
bratislavského Výskumného ústavu Fakulty 
telesnej výchovy a športu UK. Podpísali sa 
podeň  také osobnosti ako Vladimír Čer-
nušák, Ivo Havlíček, Emanuel Rehoř, Jaro-
slav Starší a ďalší. 

Mal som to šťastie, že som bol takmer 
od  začiatku pri tom. Ba niekoľko rokov 
som celý systém riadil. Jeho súčasťou bola 
osobitná legislatíva, organizačné a  perso-
nálne vybavenie i špecifický spôsob finan-
covania, čiže zvýšené výdavky na športovú 
prípravu v rozpočte na telovýchovu a šport.

Prvá škola – aj najlepšia 
Zámer zriadiť prvú internátnu športo-

vú školu na  báze gymnázia sa pochopiteľ-
ne a  logicky tiež realizoval na  Slovensku. 
Aj preto, že tu boli už od roku 1974 veľmi 
priaznivé skúsenosti z  fungovania tzv. ly-
žiarskeho gymnázia v Kežmarku, pod kto-
rého vznik sa podpísal najmä Michal Šoltýs.

Prípravné práce a  rokovania sa spustili 
už začiatkom roku 1977. Ukázali, že naj-
väčší záujem aj najkvalitnejšie podmienky 
na  vznik novokoncipovanej internátnej 
športovej školy sú v Banskej Bystrici. Bolo 
však treba vykonať ešte veľa práce: pripraviť 
štruktúru a organizáciu, učebné plány a os-
novy, zabezpečiť personálne a  materiálne 
vybavenie špecifickej školy.

Za  enormného prispenia legendárne-
ho ústredného inšpektora slovenského 
ministerstva školstva Alexandra Mesia-
ra, ústretovosti odboru školstva Krajské-
ho národného výboru v  Banskej Bystrici 
a s pomocou pedagogickej fakulty tamojšej 
univerzity sa na  škole sústredil kvalitný 

učiteľský a trénerský kolektív pod vedením 
vynikajúcich osobností: riaditeľa školy Zol-
tána Kohúta a jeho zástupcu pre šport Ľu-
bomíra Dropču. 

Boli vybraní talentovaní športovci v atle-
tike, basketbale dievčat, gymnastike a  v  ly-
žovaní a od 1. septembra 1978 začala škola 
naplno pôsobiť. S  odstupom času možno 
konštatovať, že v  Banskej Bystrici to roky 
fungovalo naozaj vynikajúco, plne podľa 
predstáv. Internátna športová škola vycho-
vala celý rad vynikajúcich športovcov – re-
prezentantov.

Časté zmeny, ktoré uškodili
Následné internátne športové školy, 

športové gymnáziá či len športové školy 
zriadené postupne v  Košiciach, Trenčíne 
a v Bratislave, neskôr už za existencie Slo-
venskej republiky aj v Trnave, Nitre či v Ži-
line, už nedosiahli takú úroveň. Nepodarilo 
sa im utvoriť také organizačné, materiálne 
a  najmä personálne podmienky, aké boli 
v Banskej Bystrici.

Úroveň sa postupne zhoršovala a  menili 
sa aj podmienky na  činnosť takýchto škôl. 
Najmä prechod pod správu vyšších územ-
ných celkov a ďalšie legislatívne zmeny, zme-
ny vo financovaní a  rozpad celého systému 
výberu a  prípravy športovo talentovanej 
mládeže výrazne ovplyvnili, že športové ško-
ly sa dostali do súčasného nedobrého stavu.

Centrá olympijskej prípravy (COP), kto-
ré predčasom ministerstvo školstva zriadilo 
pri športových i niektorých ďalších školách, 
neboli zlý model. Napríklad v  Nemecku 
už roky úspešne fungujú tzv. Olympische 
Punkten, v ktorých renomovaní tréneri mlá-
deže zachytávajú športové talenty pre jed-
notlivé olympijské športy a zabezpečujú im 

MALé KALENDÁRIuM
1978

Zrod prvej Internátnej športovej školy v Československu – v Banskej Bystrici.
1982

Pribudli ďalšie dve – v Košiciach a v Trenčíne.
1984

Napokon sa dočkala aj Bratislava. Skokan na lyžiach Martin Švagerko sa stal 
juniorským majstrom sveta a ako prvý študent športového gymnázia (B. Bystrica) 
sa nominoval na zimné olympijské hry (ako 16-ročný skončil na strednom mostíku 
na 42. mieste).

1988
Na ZOH v Calgary štartovali dvaja absolventi banskobystrickej školy (alpskí lyžiari 
A. Bíreš a L. Medzihradská) a na OH 1988 v Soule dokonca štyria – dvaja atléti 
(Gombala, Melicherová) a dve basketbalistky (Janoštinová, Dobrovičová).

1996
Kanoista Slavomír Kňazovický ako prvý z absolventov športových škôl 
(trenčianskej) získal olympijskú medailu – v premiérovom vystúpení Slovenska  
na OH v Atlante striebornú. 

1998
Už v podmienkach Slovenskej republiky vznikli športové gymnáziá aj v Trnave a v Nitre.

2000
V slovenskej výprave na OH v Sydney figurovalo 20 absolventov štyroch športo-
vých škôl – v tíme basketbalistiek (skončil siedmy) tvorili banskobystrické odcho-
vankyne polovicu, hralo ich šesť!

2001
Na pôde strednej odbornej školy založili športové gymnázium aj v Žiline.

2004
Džudista Jozef Krnáč, absolvent bratislavskej športovej školy, získal v Aténach striebro.

2008 a 2012
Trnavská absolventka Zuzana Štefečeková si v Pekingu 2008 vystrieľala v trape 
striebornú medailu a o štyri roky v Londýne ju obhájila.
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Banskobystrické gymnázium 
vyštudovala ako Martina Jašicová, 
neskôr ako skvelá biatlonistka aj 
pod menami Schwarzbacherová 
a Halinárová štartovala na 
rekordných piatich zimných hrách.



kvalitnejšiu prípravu. Naše COP-ky sa toho 
nedožili. Nemali vytvorené legislatívne pod-
mienky, väčšinou neboli podporené športo-
vými zväzmi a upadli do formálnosti. Škoda, 
pretože pri väčšej pozornosti, starostlivosti 
a podpore sa mohli stať reálnym východis-
kom pre kvalitnejší výber a prípravu športo-

vých talentov na Slovensku. Športové školy 
a ich význam však nahradiť nemohli.

Čo v súčasnosti negatívne vplýva 
na činnosť športových škôl? 
1.  Nedostatok osobitného predpisu, ktorý 

by ich činnosť upravoval, 
2.  nevhodný systém normatívov na žiaka,
3.  nízky záujem zriaďovateľov o takýto typ 

školy,
4.  nevhodné materiálne podmienky a  ne-

dostatok vlastných športových objektov,
5.  nízky rozpočet, vysoké výdavky za  pre-

nájmy športovísk, nemožnosť poskytovať 
skutočnú komplexnú starostlivosť o žiaka,

6.  absencia prísnejšieho výberu talentov, te-
lovýchovno-lekárskych prehliadok a vý-
cvikových sústredení,

7.  slabšia úroveň tréningového procesu, ne-
dostatočná kvalita trénerov alebo ich malá 
zainteresovanosť v športovej príprave, ne-
dostatočná stimulácia na výsledkoch,

8.  pracovný pomer trénerov na  dobu ne-
určitú, nezainteresovanosť športových 
zväzov na  ich riadení, kontrole, doško-
ľovaní, atď.,

9.  športové školy nikto neriadi, nekontrolu-
je, neusmerňuje,

10.  nezáujem mládeže o  takýto typ školy, 
pretože nedokážu ponúknuť lepšie pod-
mienky a kvalitu,

11.  nekalá a neadekvátna konkurencia tzv. 
súkromných športových škôl.

Možno existujú aj ďalšie dôvody. Fakt je, 
že súčasnosť športových škôl nie je dobrá 
a ich budúcnosť je neistá. Majú v štruktú-
rach a hodnotách súčasného športu vôbec 
význam a miesto?

Spojenie školy a športu je ideál
Aktuálne požiadavky na  kvalitu špor-

tového tréningu sú veľké. Pre mladých 
športovcov tak 15 – 22 hodín týždenne, pre 
vrcholových ešte viac. K tomu je potrebná 
optimálna regenerácia, príprava a  prepra-
va, atď. Tenisti súťažia a zbierajú body celý 
rok, lyžiari od  septembra do apríla... Väč-

šina športov z hľadiska požiadaviek súťaží 
a prípravy má celoročný charakter a kalen-
dár je pre športovcov mimoriadne náročný.

Je zlé, že dnes sa často kariéra športovca 
vyvíja na  úkor zdravia, vzdelania, výcho-
vy, sociálnej integrácie, regenerácie a pod. 
Strategický program MOV s názvom Agen-
da 2020 zdôrazňuje význam športovcov pre 
budúcnosť olympijských hier, olympijské-
ho hnutia a športu vôbec. Majú to však byť 
športovci výkonní, vzdelaní, vychovaní, 
oduševnení, aktívni a „čistí“.

Lepšie miesto na  prípravu takýchto 
športovcov, ako je športová škola – samo-
zrejme, okrem rodiny – ešte nik nevymys-
lel. Spojenie školy, vzdelávania a  výchovy 
so športovou prípravou je ideálne. Dlhodo-
bo to poznajú a využívajú v Rakúsku, Ne-
mecku, Francúzsku, Veľkej Británii, USA, 
Číne, Rusku a v mnohých ďalších športovo 
vyspelých krajinách sveta.

U nás by bolo potrebné, aby to opäť pocho-
pili všetci zodpovední, najmä na Ministerstve 
školstva, vedy, výskumu a športu SR, vo vede-
niach vyšších územných celkov, v športových 
zväzoch a  kluboch. Treba, aby si športové 
školy začal niekto aj všímať, usmerňovať ich 
a využívať. Netreba na to až tak veľa, stačí sa 
im seriózne venovať a riešiť ich problémy.

Skoro sto olympionikov
Slovenské internátne (alebo neinternát-

ne) športové školy či športové gymnáziá 
doteraz vychovali 95 reprezentantov – 
olympionikov. Prvým sa v Sarajeve 1984 stal 
banskobystrický skokan na  lyžiach Martin 
Švagerko, vtedy iba 16-ročný čerstvý junior-
ský majster sveta. O deväť rokov neskôr, vo 
februári 1993 ako člen strieborného tímu 
už neexistujúceho Československa doviezol 
z  majstrovstiev sveta vo Falune na  Sloven-
sko prvú medailu v ére jeho samostatnosti.

To číslo olympionikov – 95 – nie je také 
malé. To je dvojnásobok počtu športov-
cov v našej výprave na posledných letných 
Hrách v Londýne, aj keď je fakt, že tá bola 
skromná (47). Z  absolventov športových 
škôl nevyrástli žiadne cvičené opice. Via-
cerí sa veľmi úspešne zaradili do civilného 
života, sú kvalifikovaní odborníci v rozlič-
ných oblastiach a čo je potešujúce, mnohí 
sú činní v slovenskom športe aj prínosom 
preň. A ten to potrebuje ako soľ.

Slovensko je malá krajina a  slovenský 
šport nemá podmienky na extenzívny roz-
voj. Športové školy, tak ako to u  nás bolo 
v ich začiatkoch a ako to sledujeme v oko-
litom športovom svete, ponúkajú možnosti 
na  intenzívnu prácu s  talentmi bez toho, 
aby to negatívne ovplyvnilo všestranný 
rozvoj ich osobnosti. Športovci ako srdce 
športového hnutia musia byť čistí, zdraví, 
vzdelaní a vychovaní. Len v takom prípade 
obohatia našu spoločnosť.

FRANTIŠEK CHMELÁR
prezident Slovenského olympijského výboru

MALÁ 
GALéRIA
V zozname olympionikov z radov 
študentov športových škôl  
o. i. figurujú:
Banská Bystrica (30): atléti 
Martina Hrašnová, Mikuláš a 
Miloslav Konopkovci, basketbalistky 
Anna Kotočová-Janoštinová, Erika 
Burianová-Dobrovičová, Martina 
Godályová, Martina Luptáková, 
Lívia Libičová, Dagmar Huťková, 
Katarína Poláková, biatlonistka 
Martina Halinárová-Jašicová, 
lyžiari Martin Švagerko, Jaroslava 
Bukvajová, Tatiana Kutlíková, Lucia 
Medzihradská, Adrián Bíreš, tenista 
Karol Beck.
Bratislava (26): džudista Jozef 
Krnáč, hokejista Jaroslav Janus, 
lyžiarka Veronika Velez Zuzulová, 
snoubordistka Jana Šeďová, tenisti 
Dominik Hrbatý, Janette Husárová, 
gymnasta Martin Modlitba.
Trenčín (22): kanoisti Slavomír 
Kňazovický, Peter Gelle, Martin 
Jankovec, Martina Kohlová, plavec 
Ľuboš Križko, vzpieračka Dagmar 
Daneková, cyklista Ján Valach, 
hokejista Andrej Sekera. 
Košice (12): atlét Igor Kováč,  
Milan Haborák, Dana a Jana 
Velďákové, športoví gymnasti Samuel 
Piasecký, Klaudia Kinská, vzpierač 
Jaroslav Jokeľ.
Trnava (3): strelkyňa Zuzana Rehák 
Štefečeková, gymnastka Zuzana 
Sekerová.
Nitra (1): atlét Marcel Lomnický.
Žilina (1): cyklista Peter Sagan.

SONDA 40

Bohatá vitrína slávy banskobystrickej školy.

FO
TO

 J
Á
N

 M
IŠ

K
O

V
IČ

, 
JÁ

N
 S

Ú
K
U

P



s m e  z a p á l e n í
p r e  o l y m p i j s k ú  m y š l i e n k u

09276_HSS_inz_198x285_OH_SME_s300.indd   1 18.11.2014   15:21



SONDA / ANKETA 42

Hravo sme stíhali 
šport aj školu

ZUZANA MATEJČÍKO-
VÁ-VASIĽKOVÁ, basket-
balistka, držiteľka strie-
bra z  ME 1997, bronzu 
z  ME 1993, 4. miesta 
z  ME 1999, dvojnásobná 
účastníčka MS (4. miesto 

1990, 8. miesto 1998), teraz ekonómka v Se-
bedíne, okres Banská Bystrica, kde využíva 
vzdelanie inžinierky (skončila VŠE v Prahe): 

„Podmienky v  banskobystrickom špor-
tovom gymnáziu mali na  moju basketbalo-
vú kariéru významný vplyv. Výborné bolo 
zladenie školských a  športových povinností.  
V bežný deň sme mali ráno tri hodiny vyu-
čovania a potom dve hodiny tréning. Vzápätí 
nás čakal obed a návrat do školy, odtiaľ sme 
šli znova na tréning. Povinnosti sme síce mali 
od rána až do večera, ale bez väčších ťažkostí 
sme všetko zvládali. Najdôležitejšie bolo, že 
sme v škole nič nevymeškali, nemuseli sme sa 
doučovať. Všetko sme paralelne stíhali. Tro-
chu iný režim dňa bol v pondelok, keď sme sa 
basketbalu venovali iba v jednom bloku a prvé 
,športové okienko’ medzi vyučovaním patrilo 

rehabilitácii. V  triede sme, samozrejme, ne-
boli iba basketbalistky, pamätám si napríklad 
lyžiarov, ktorí sa vtedy venovali svojmu športu 
v rovnakom rytme ako my. Všeobecné vzde-
lanie bolo pre mňa dôležité aj preto, aby som 
po strednej škole mohla študovať na vysokej 
škole. Popri vrcholovom basketbale som po-
tom úspešne absolvovala VŠE v Prahe a stala 
sa inžinierkou ekonómie.“

Sprvu nadštandard, 
potom ukrajovanie 

RASTISLAV KUŽEL, ka-
jakár, účastník olympij-
ských hier v Sydney, maj-
ster sveta v  K4 na  200 
metrov v  roku 2002, 
dvojnásobne zlatý v  K4 
na  200 metrov na  ME 

(2000 a 2002), teraz od leta tréner v Nórsku 
(aj vďaka skončenej FTVŠ v Bratislave):

„Do športového gymnázia v Trenčíne som 
prišiel už ako 14-ročný zo Štúrova. Že ma tam 
zobrali, sa ukázalo ako veľká výhoda, lebo som 
sa popri škole mohol naplno venovať aj dvojfá-
zovým tréningom. Keďže vtedy ešte existoval 
ucelený systém telovýchovy, mali sme nad-
štandardné podmienky na  prípravu. Bežne 
sme chodili po  Slovensku na  sústredenia, ba 
boli sme na ňom aj v Maďarsku. Mali sme za-
bezpečené aj materiálne podmienky, rodičia 
nemali s  mojou kanoistikou žiadne výdavky. 
Pamätám si aj na  vynikajúcu stravu, ktorú 
sme dostávali päťkrát denne. Postupne, keď-
že ja som chodil do gymnázia od roku 1989, 
nastávali zmeny. Bolo treba napríklad doplácať 
na jedlo značné sumy, čo pre niektorých spolu-
žiakov znamenalo v škole stop, ich rodiny si to 
nemohli dovoliť. Niektorí zase neuniesli inter-
nátnu voľnosť, keď neboli pod dohľadom rodi-
čov, a ,zhumpľovali’ sa. V kanoistike však cel-
kove spolupráca medzi školou a Duklou, kde 
som bol po pretekárskej kariére až donedávna 
tréner deväť rokov, stále dobre fungovala.“

znefunkčňovanie sa 
začalo po roku 1989
MILAN BEŇAČKA, v rokoch 1980 – 1999 
tréner zjazdového lyžovania na  športo-
vom gymnáziu v Banskej Bystrici, od 1999 
až do  tohto roku jeho riaditeľ, podieľal sa 

na výchove olympionikov L. Medzihradskej, 
Jurka či A. Bíreša, viedol aj čs. reprezentač-
né tímy mužov, resp. žien na troch ZOH: 

„Športové školy vznikli 
s  cieľom poskytnúť kom-
plexnú starostlivosť a pod- 
mienky talentovaným 
športovcom, aby v  bu-
dúcnosti boli pripravení  
a  schopní reprezentovať 

štát na  medzinárodnej úrovni. V  praxi to 
znamenalo sústredenie a zosúladenie vyučo-
vacieho aj športového procesu, lekárskej sta-
rostlivosti, stravovania, ubytovania, atď.

Tvorcovia projektu si boli veľmi dobre ve-
domí, že svetové výsledky môžu dosiahnuť 
len mimoriadne talentovaní jedinci s mimo-
riadnymi podmienkami. Prijali adekvátne 
opatrenia, ktoré boli aj finančne kryté. Žiaci 
mali hradený športový materiál či výcvikové 
tábory. Vďaka tomu fungovanie škôl raketovo 
naštartovalo. Pribúdajúcimi rokmi praxe sa 
model vylepšoval. Na  pravidelných stretnu-
tiach zástupcov ministerstva školstva, špor-
tových zväzov a  riaditeľov škôl sa hodnotili 
výsledky a prijímali opatrenia.

K  znefunkčneniu systému došlo po  roku 
1989. Najprv v  dôsledku zmeny legislatívy, 
ktorá drasticky znížila finančné krytie špor-
tovej činnosti na školách. Ďalšie obmedzenie 
priniesol fakt, že športové školy nezostali 
pod priamym riadením štátu, ale prešli pod 
vyššie územné celky. V dôsledku toho zača-
li nekoncepčne vznikať nové športové školy. 
Kľúčovým faktorom financovania škôl sa stal 
počet ich žiakov, teda kvalita ustúpila kvanti-
te. Okrem toho sa prestali rešpektovať špeci-
fiká tohto typu škôl. To všetko spôsobilo, že 
postupne sa úplne odišlo od pôvodných zá-
merov, pre ktoré tieto školy vznikli.

Uvediem jeden príklad za  všetky, ako sa 
na športových gymnáziách robilo kedysi a ako 
dnes. Pri prijímaní nových uchádzačov sa  
v minulosti vyberali len tí najlepší, ktorí spĺ-
ňali výkonnostné kritériá na  presadenie sa  
v  medzinárodnej konkurencii. Dnes sa pri-
jíma na základe mäkkých limitov a je snaha 
prijať maximálny počet žiakov, pretože vďaka 
ich väčšiemu počtu dostane škola viac peňa-
zí. V minulosti sa pravidelne aj vyraďovali zo 
školy žiaci, ktorí nespĺňali kritériá. Dnes sa vy-
raďovanie nerobí, pretože zníženie počtu žia-
kov by znamenalo úbytok financií pre školu.

DobRÁ MyŠLIENKA
stratená v zlom 
systéme Šesť monológov na tému športové školy:  

spomienky na počiatočnú idylu, ale najmä kritika 
dnešného stavu

Vznikli, aby najväčším 
športovým talentom 

poskytli najlepšie podmienky 
na spojenie štúdia  
s náročným tréningom.  
Aj ich dostali a dodnes si – 
spomínajúc – pochvaľujú. 
Potom sa však dobrá idea 
začala strácať v zlom 
systéme. Znefunkčňovanie 
športových škôl sa začalo po 
roku 1989, upresňuje jeden 
z riaditeľov. Dnes podporujú 
priemernosť, stačili by dve, 
maximálne štyri, vraví jeden 
šéftréner. Iný si ťažká, že 
čím viac úspechov, tým 
menej dotácií. Malá anketa 
ponúka aj neblahé skúsenosti 
skvelého trénera, ktorý sa 
pokúsil založiť súkromnú školu 
pre športovcov.



Súčasné pomery sú nedôstojné. Riaditelia 
športových škôl sa dostali do pozície pasív-
nych hráčov. V minulosti ich hlavným prob-
lémom bolo hľadanie nových ciest na dosa-
hovanie najlepších výkonov. Dnes však musia 
prednostne riešiť úplne iné veci.

Existujúci systém absolútne nezodpovedá 
potrebám doby. Nie je zameraný na kvalitu, 
ale napomáha a  podporuje priemernosť, až 
podpriemernosť. Najzarážajúcejšia je sku-
točnosť, že prijatie konkrétnych rozhodnutí 
na nápravu sa dlhodobo odkladá. Po olym-
pijských hrách 2008 síce ministerstvo školstva 
spustilo projekt centier olympijskej prípravy, 
ale vydržal len krátko. Dnešný stav nepro-
spieva nikomu a je dlhodobo neudržateľný.“

Voľakedy výkvet, 
dnes veľa  
pseudotalentov

MARTIN PUPIŠ, dnes 
šéftréner Slovenského at-
letického zväzu, v r. 1989 
– 1992 študent športové-
ho gymnázia v  Banskej 
Bystrici:

„Športové gymnázia sú  
výborná myšlienka, ktorá sa stratila v zlom 
systéme. Ich kvalita by nemala byť hod-
notená podľa aktuálneho počtu medailí  
z  majstrovstiev Slovenska, ale podľa toho, 
ako úspešne sa uplatnia ich absolventi vo vr-
cholovom športe. Treba si uvedomiť, že táto 
šanca je kdesi na úrovni 0,1 %, preto by sme 
talenty mali skoncentrovať do dvoch až šty-
roch gymnázií, pričom na jedno miesto by sa 
malo vyberať aspoň z 15 – 20 detí. Súčasný 
systém produkuje množstvo pseudotalentov, 
ktoré oberajú reálne talenty o financie, a teda 
aj o  infraštruktúru a kvalitný trénerský po-

tenciál. Vysoký normatív je pre mnohých lá-
kadlo, ktoré sa však pre kvantitu míňa účin-
ku. Športové gymnáziá by mali systémovo 
fungovať tak, že by talentom z celého Sloven-
ska poskytli absolútny servis na ich rozvoj.  
V  minulosti na  nich študoval športový 
výkvet, dnes sú len imitácia prípravy na vr-
cholový šport, aj keď nespochybňujem, že 
niektoré gymnáziá fungujú na celkom sluš-
nej úrovni. Samozrejme, uvedomujem si fakt, 
že aj silné olympijské športy – atletika, gym-
nastika, plávanie, džudo, zápasenie, kanois-
tika, streľba, biatlon – by boli bez gymnázií 
a troch stredísk vrcholového športu odsúde-
né na zánik.“

Úspešnosť rastie,  
no dotácie klesajú!

IVAN HIADLOVSKÝ, 
šéftréner volejbalistov 
v Centre olympijskej prí-
pravy v  Trenčíne, tréner 
slovenskej juniorskej, 
resp. kadetskej reprezen-
tácie.

„Centrá olympijskej prípravy, resp. centra-
lizovaná príprava? Jednoznačne áno. Otázka 
by však mala znieť inak: Má slovenská vláda 
skutočný záujem na rozvoji a podpore špor-
tu?  Má táto vláda, alebo aj tie minulé, vôbec 
nejakú reálnu víziu?

Slovenská volejbalová federácia v  roku 
1995 ako prvý športový zväz vypracovala 
projekt centralizovanej prípravy mládeže 
a od roku 1996 ho uviedla do praxe v pod-
mienkach športového gymnázia v Trenčíne. 
Projekt bol v  začiatkoch pomenovaný ako 
Stredisko centralizovanej prípravy mládeže 
a  je preukázateľne výsledkovo úspešný. Čle-
novia strediska od  prvej kvalifikácie v  roku 

1999 postúpili šesťkrát na majstrovstvá Euró-
py (raz skončili štvrtí) a šesťkrát na majstrov-
stvá sveta vo vekových kategóriách, do kto-
rých počas štúdia patrili.

Od  roku 2001, keď sa členom senior-
ského reprezentačného výberu stal prvý 
absolvent centralizovanej prípravy mládeže 
(Tomáš Kmeť), má volejbal zo všetkých lop-
tových hier na Slovensku na konte najvyšší 
počet postupov na  majstrovstvá Európy.  
V roku 2011 na nich Slováci skončili na pia-
tom mieste, okrem toho dvakrát vyhra-
li Európsku ligu. V  tomto roku prvýkrát 
hrali Svetovú ligu a postúpili do Final Four 
III. skupiny. Absolventi centralizovanej  
prípravy hrajú v  popredných európskych 
kluboch...

Napriek všetkým týmto výsledkom sa 
volejbalu znížili dotácie na  centralizovanú 
prípravu, talentovanú mládež, seniorskú re-
prezentáciu. Nepochopiteľné, ale – realita. 
Rovnako aj to, že dotácia na športové gym-
názium v Trenčíne, na ktorom pôsobí aj stre-
disko centralizovanej prípravy vo volejbale, 
bola od  roku 2010 do  roku 2014 znížená  
o 39 percent.

Ekonomické prostredie na získavanie ka-
pitálu pre rozvoj klubu či federácie? Takmer 
nulové šance. Naivita vládnych zoskupení 
o riešení v podobe dvojpercentnej asignácie 
dane je absurdná. Odvodové a daňové zaťa-
ženie kladené na  mládežníckych trénerov, 
rozhodcov, funkcionárov v amatérskych klu-
boch je vzhľadom na ich ,príjmy’ z klubu také 
zaťažujúce, že o systematickej športovej prí-
prave nemožno ani len pomýšľať, nie ju ešte 
aj realizovať. Ako sa má teda šport pohnúť 
vpred? Práca v kluboch je lopota bez jasnej 
budúcnosti a centralizovaná príprava – už asi 
len utópia.“

 (tg, gb, na, ny, rh)
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AJÁN FILC, najúspešnejší tréner 
slovenskej hokejovej reprezen-
tácie, na MS získal s juniormi 
bronz (1999), so seniormi 
striebro (2000) a zlato (2002), 
navyše 4. miesto na ZOH 2010 
– po nich založil v Piešťanoch 
Súkromnú strednú odbornú 
školu pre športovcov, ale vlani 
v lete jej fungovanie pozastavil. 
„Nedocenil  som  liberalizáciu 

stredného školstva u nás. Deťom 
je  dovolené  študovať  na  gymná-
ziách  prakticky  bez  toho,  že  by 
niekto  skúmal  ich  predpoklady 
na  štúdium  na  stredných  ško-
lách  toho  typu.  Rodičov  preto 
veľmi  neláka  prihlásiť  svoje  deti 
na technické učilište či obchodnú 
akadémiu.  Počet  žiakov  v  škole 
nebol  dostačujúci.  V  Piešťanoch 
ešte nedozrel čas na  to, aby ho-
kej,  ktorý  mal  byť  nosným  špor-
tom školy, bol dosť zaujímavý. Ani 

mládežnícka  základňa 
nie je veľmi široká. Kva-
lita dorasteneckého tímu 
tiež  nebola  najvyššia. 
Neudržal  sa  v  extralige, 
čím som stratil možnosť 
získavať hráčov pre pieš-
ťanský  hokej  z  prostredia  iných 
klubov.
Boli  sme  malotriedka  v  prena-

jatých  priestoroch  Strednej  zá-
hradníckej  školy.  Nemohol  som 
si  dovoliť  kmeňových  učiteľov,  tak 
sme vychádzali z jej pedagogické-
ho  zboru.  Učitelia  u  nás  pôsobili 
na  dohody.  Len  čo  zákon prisúdil 
dohodárom platiť odvody, prepadol 
sa rozpočet tak, že už som nevedel 
nájsť spôsob, ako financovať chod 
školy. Pozastavil som ju, o zrušenie 

som  však  zatiaľ  nepožia-
dal.
Športové  gymnáziá 

dnes obsahovo nezodpo-
vedajú  potrebám  hlavne 
kolektívnych športov. Aby 
začali  prinášať  ovocie, 

bolo by vhodné do  toho vstúpiť aj 
v spolupráci so športovými zväzmi, 
prípadne  so  Slovenským  olympij-
ským výborom.
Mrzí ma aj odchádzanie  reme-

siel. Stredné školy sa musia nasta-
viť na budúce potreby spoločnosti. 
Aby  sa  ich  absolventi  primerane 
svojim  predpokladom  zaraďovali 
do určitých oblastí. Predsa nemô-
žeme  byť  všetci  absolventi  vyso-
kých škôl, a nemať remeselníkov. 
Je  najvyšší  čas  to  zastaviť.  Nájsť 

spôsob, ako zabrániť tomu, aby sa 
deti  bez  predpokladov  na  vyššie 
formy  štúdia  dostávali  na  gymná-
ziá, ktoré ich v zásade na budúcu 
profesiu nepripravia.
Nie je tiež mysliteľné, aby špor-

tovci  končili  kariéru  bez  nejakej 
kvalifikácie,  ktorá  im  umožní  za-
radiť sa do civilného života – veď 
športovec  nevie,  kedy  bude  mu-
sieť skončiť. Treba nájsť lepší spô-
sob,  ako  prepojiť  strednú  školu 
so  športovou  prípravou.  Dať  indi-
viduálne plány, aby sa žiaci mohli 
zúčastňovať  na  tréningovom  pro-
cese, nestačí. Základný princíp je 
kvalita a objem tréningu na medzi-
národnej úrovni. Tak ako to v praxi 
ukazujú  hokejové  gymnáziá  vo 
Švédsku  či  lyžiarske  v  Rakúsku. 
Náročnosť  vrcholovej  športovej 
prípravy  mládeže  je  vysoká,  po-
žiadavky  maximalistické.  V  tomto 
smere nevieme držať krok.“ 

Po pokuse o súkromnú školu:  
Nedocenil som liberalizáciu školstva 
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Olympizmus je filozofia kreovaná úžasným vizionárom. Francúzsky 
barón Pierre de Coubertin netúžil po honore vzkriesiteľa slávnej 
histórie antických hier. Bol šľachtic, ale bilo v ňom najmä srdce 
pedagóga. Svoje prvoplánové predstavy naštylizoval jasne: 
„Obnovenie olympijských hier má slúžiť najmä tomu, aby sa šport 
stal súčasťou života každého človeka, jeho životnou potrebou 
a základným ľudským právom.“

Olympizmus, to nao-
zaj nie sú len olym-
pijské hry, účasť 
na  nich a  medaily. 

Je to celoročné širokospektrál-
ne pôsobenie na  ľudí v  rôz-
nych oblastiach: výchovnej, 
vzdelávacej, kultúrnej, envi-
ronmentálnej, pohybovej, resp. 
vzájomne prepojených. Zame-
rané predovšetkým na  mladú 
generáciu, ale aj na  iné vekové 
skupiny obyvateľstva.

Slovenský olympijský výbor 
vznikol na  pôde Olympijskej 
spoločnosti Slovenska (OSS), 
ktorej prvé aktivity boli takmer 
výlučne tohto typu. Keďže sa 
zrodila v apríli 1990, ešte v ére 

spoločného štátu s  Čechmi 
a  za  existencie Českosloven-
ského olympijského výboru, 
ktorý jediný mal právo vysielať 
výpravy na olympijské hry, ná-
plňou jej činnosti bolo najmä 
rozsievanie myšlienok olympij-
ských ideálov medzi ľuďmi bez 
ohľadu na vek a popularizova-
nie športu najmä medzi mláde-
žou. Vďaka OSS bol Slovenský 
olympijský výbor v  čase svoj-
ho založenia (december 1992) 
v  oblasti olympijských aktivít 
nie na štartovej čiare, ale už tak-
povediac na trati.

Ako predbehnúť mobily
Boj športového hnutia o mlaď 

je však beh bez konca alebo vždy 
nanovo sa začínajúca súťaž. O čo 
viac lákadiel jej núka technický 
pokrok, o to ťažší. Ukazuje sa, že 
deťom treba vštepiť vzťah k špor-
tovaniu ešte skôr, než sa zaľúbia 
do mobilov a počítačov. Vtedy je 
väčšia šanca, že sa nestanú ich 
otrokmi, ale pánmi nad nimi 
– so schopnosťou vnímať aj po-
treby tela a jeho zdravia. Šport je 
totiž posolstvo na celý život.

Trochu zjednodušujúc, zá-
kladné ciele olympizmu sú tri: 
získavať ľudí pre športovanie, 
spájať šport s  výchovou, vzde-
lávaním a  kultúrou a  okrem 
toho pomáhať vo vyhľadávaní 
športových talentov. SOV pre 

naplnenie týchto cieľov spustil 
v  júni 2010 dlhodobý kom-
plexný Program olympijskej 
výchovy.

Slovenský olympijský výbor 
nemôže plnohodnotne nahradiť 
neexistenciu domáceho systé-
mu v niektorých oblastiach, ale 
svojou ponukou širokej škály 
športových a pohybových akti-
vít sa stal nepasovaným lídrom 
aj vo sfére športu pre všetkých, 
ktorá od  Samaranchovej éry 
je jednou z  dominánt aj pre 
Medzinárodný olympijský vý-
bor. Samozrejme, najmä vďaka 
tomu, že sa môže oprieť o svoje 
agilné zložky: komisie, ale naj-
mä regionálne olympijské kluby, 
ktoré sú hlavným realizátorom 
jednotlivých projektov a aktivít 
cez svoje podujatia a akcie, vy-
užívajúc miestne a  regionálne 
podmienky, možnosti aj osobi-
tosti. Počet klubov prekročil už 
číslo dvadsať, na jeseň pribudol 
ďalší v Gemeri.

je posolstvo na celý život

Detský beh 
na oslavách 
Olympijského 
dňa 2014  
v Šahách. 

ŠPORTUJ S NAMI 

 jA  MILujEM   
     ŠpoRT 
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Nech z jedného  
dňa je 365 

Na  začiatku boli tradičné, 
najmä bežecké aktivity v rámci 
osláv Olympijského dňa, kto-
rým si každoročne v  júni pri-
pomíname vznik MOV. Tohto 
roku sa do  nich na  Slovensku 
zapojilo takmer 40-tisíc ľudí, 
z  nich bezmála 28-tisíc detí 
a  vyše sedemtisíc mládežní-
kov. Celkový počet účastní-
kov oproti vlaňajšku narástol 
o  takmer dvanásťtisíc. Už sme 
však zaznamenali aj roky (1999 
– 2000) s  počtami účastníkov 
prekračujúcimi stotisíc. Pravda, 
vtedy portfólio našej ponuky 
ešte vonkoncom nebolo také 
bohaté a pestré ako dnes.

Najpopulárnejším projek-
tom SOV sú Olympijské festi-
valy Slovenska, ktoré pretvárajú 
jednodňovú aktivitu na  celo-
ročnú, lebo bez prípravy detí 
a  mládeže na  ne sú nemysli-
teľné. Nápad organizovať ich 
vznikol ešte v  roku 2007, pred 
Hrami XXIX. olympiády v Pe-
kingu, a od počiatku sa stretol 
s obrovským záujmom. Po do-
hode s  Ministerstvom školstva 
SR, Združením miest a  obcí 
Slovenska a Slovenskou asociá-
ciou športu na  školách sa pod 
pôvodným názvom Olympijské 
festivaly detí a  mládeže Slo-
venska združili a  štandardizo-
vali najrôznejšie, už existujúce 
„olympiády“ materských, zák-
ladných a stredných škôl a po-
nuka „dotknúť sa olympizmu“ 
inšpirovala aj k  vzniku stoviek 
ďalších. Atraktivitu festivalov 
dvíha aj sprievodná súťaž kra-
jov o Pohár prezidenta SR.

Ustavičný nárast počtu škôl 
vyvrcholil v  roku londýnskej 
olympiády 2012, keď sa ich 

do  projektu zapojilo 3228! 
Vlani v  súvislosti so sprísne-
nými kritériami na  prepájanie 
športových aktivít s výchovný-
mi a  kultúrnymi nastal pokles 
(2227), ale tento rok (2433) na-
značuje návrat k  pozitívnemu 
trendu. 

Dotknúť sa hviezd  
deti láka

V  párnych rokoch, zvlášť 
rokoch letných Hier, u  ľudí 
vždy cítiť väčšiu chuť zapojiť 
sa do  akcií. Po  prvých skúse-
nostiach s  pochodňou pred 
aténskymi OH 2004 pripravil 
SOV rozsiahly projekt štafe-
ty Posolstvo Slovenska Hrám 
XXX. olympiády Londýn 2012 
s mottom Sme jeden tím, ktorá 
bezmála tri mesiace (1. aprí-
la – 23. júna) putovala po celej 
krajine za  významnej pod-
pory miestnych samospráv, 
organizačnej pomoci našich 
olympijských klubov a osobnej 
účasti mnohých špičkových 
športovcov – reprezentantov 
Slovenska. Za  84 dní prešla 
štafeta s  pochodňou viac ako 
8500 km, navštívila 191 miest 
a obcí a 772 škôl. Okrem toho, 
že skvele spropagovala blížiacu 
sa londýnsku olympiádu a pri-
pomenula 20. výročie vzniku 
SOV, sprievodnými akciami 
umožnila zašportovať si vyše 
55-tisícom ľudí.

V  poslednom období sme 
rozšírili aktivity o  dve ďalšie: 
Dotkni sa hviezd – pre deti zo 
základných škôl a  Vykročte 
za  zdravím – dlhodobé cviče-
nie predovšetkým pre seniorov.

Vzbudzovať záujem o  špor-
tovú činnosť sa snažíme aj 
novými formami. Práve takou 
je projekt Dotkni sa hviezd, 

poNuKA SoV
oLyMpIjSKé FESTIVALy
Najrozsiahlejší projekt dlhodobých športových, kultúrnych 
a výchovných súťaží žiakov a študentov odštartoval v roku 
2007 ako Olympijské festivaly detí a mládeže Slovenska, 
od r. 2014 beží pod skráteným názvom Olympijské festivaly 
Slovenska. V ročníku 2011 – 2012 sa zapojilo rekordných 
3228 škôl. Posledné tri zo šiestich ročníkov súťaže o Pohár 
prezidenta SR vyhral Košický kraj. 

oLyMpIjSKý DEň
Najstaršia aktivita, v podobe Behu Olympijského dňa (pripa-
dá na 23. jún) mala premiéru už v roku 1991, ešte za čias 
Olympijskej spoločnosti Slovenska. Predvlani počet bežcov 
prekročil 50-tisíc, tohto roku sa priblížil počtu 40-tisíc.

oDzNAK VŠESTRANNoSTI
Aktivuje širokú verejnosť bez ohľadu na vek (od 5 do 75 rokov), 
po testovacej fáze sa do plnenia podmienok v 10 vekových ka-
tegóriách vlani zapojilo 17, tohto roku 19 olympijských klubov 
– bronzový odznak získalo 10 356, resp. 6604 ľudí, strieborný 
554, resp. 3067. Tohto roku v troch kluboch (Liptov, D. Streda 
a Trnava) rozdali aj prvé zlaté odznaky – podmienky na jeho 
získanie splnilo 116 uchádzačov. 

VyKRoČTE zA zDRAVÍM
Zrod projektu rôznorodých pravidelných pohybových cvičení 
pre starších (pilates, joga, aerobik, severská chôdza a pod.) 
inicioval vo februári 2013 Olympijský klub Bratislava a ko-
misia SOV pre ženy a šport – pôvodne bol určený najmä 
dámam, ale po jeho rozšírení aj do iných regiónov sa doň 
zapojili aj desiatky, dnes už skôr stovky starších pánov. 

DoTKNI SA HVIEzD
Audiovizuálne výchovno-vzdelávacie predstavenie zoznamu-
júce žiakov vo veku 8 – 10 rokov s olympijskými symbolmi 
a myšlienkami, ale aj s rôznymi športovými odvetviami 
za účasti slovenských športových osobností – naň nadväzu-
je Deň otvorených dverí v športovej hale (alebo inom špor-
tovisku) pre deti a ich rodičov s možnosťou prihlásiť ratolesti 
na vybrané športové odvetvie.

(Súčasťou ponuky SOV v oblasti olympizmu sú aj 
každoročné vedomostné súťaže, ktoré spoluorganizuje 
Slovenská olympijská akadémia, výtvarné, literárne a fo-
tografické súťaže, súťaže Klubu fair play, medzinárodné 
olympijské tábory mládeže či environmentálne aktivity. 
Aktuálne informácie možno získať na podstránke SOV 
www.milujemsport.olympic.sk.)

Audiovizuálny výchovný program  
Dotkni sa hviezd deti nadchol.



výchovno-vzdelávacie predsta-
venie určené pre žiakov prvého 
stupňa základných škôl – v Bra-
tislave ho začiatkom septem-
bra videlo 618 žiakov z  10 
škôl. Cieľom audiovizuálneho 
programu za účasti špičkových 
slovenských reprezentantov je 
oboznámiť deti s olympijskými 
symbolmi a  myšlienkami, pre-
zentovať im niektoré športové 
odvetvia s  možnosťou si ich 
vyskúšať, priblížiť atmosféru 
olympijských hier a  naučiť ich 
správať sa v duchu fair-play.

Záujem detí bol obrov-
ský a  ich reakcie veľmi živé 
a  spontánne. Prispeli k  tomu 
aj viaceré esá slovenského 
športu, vzory, ktorých sa deti 
mohli naozaj dotknúť – Michal 
Martikán, Zuzana Štefečeková, 
Danka Barteková, Erik Vlček, 
Matej Tóth, Richard Varga, 
Natália Dubovcová, Dominika 
Nestarcová či čerstvá medai-
listka z  OH mládeže Michaela 
Pešková.

Nadväzne sa v  rámci tohto 
projektu pod mottom „Príď 
medzi nás a  športuj s  nami“ 
uskutočnil II. ročník Dňa otvo-
rených dverí v  športovej hale 
Mladosť – 299 detí zo 156 ro-
dín v  sprievode 250 rodičov si 
pod odborným dohľadom tré-
nerov vyskúšalo štrnásť špor-
tov a hľadalo vhodný športový 
krúžok. Vzhľadom na  dobré 
ohlasy chceme tento komplex-
ný projekt v roku 2015 rozšíriť 
do ďalších miest, predovšetkým 
do centier športu – Košíc, Ban-
skej Bystrice či Žiliny.

Môj osobný rekord je... 
A tvoj?

Po  overovacích „opatrných 
začiatkoch“ v hlavnom meste sa 

obdobne úspešne šíri do iných 
regiónov projekt určený star-
ším vekovým skupinám – Vy-
kročte za  zdravím. Dnes sa 
seniori rôznym športovým 
a  pohybovým formám v  telo-
cvični i  v  prírode pravidelne 
venujú nielen v  Bratislave, ale 
už aj v Prešove, Košiciach, Mi-
chalovciach, Prievidzi, Šahách 
či na  Spiši. Po  tohtoročnom 
nadviazaní spolupráce s  Jed-
notou dôchodcov na Slovensku 
očakávame skoré rozšírenie 
programu do  ďalších miest aj 
jeho obohatenie o environmen-
tálne a vzdelávacie aktivity. 

Šport je posolstvo na  celý 
život – ak sa preň človek 
nadchne ako dieťa, väčšinou 
pri ňom vydrží až do  staro-
by. S  týmto vedomím sa SOV 
snaží mobilizovať všetky veko-
vé skupiny obyvateľstva, aby 
zmysluplne využívali voľný čas 
pre svoje zdravie, psychickú 
pohodu, regeneráciu a  relax. 
Bohaté aktivity mu pomáhajú 
financovať aj dotácie Minis-
terstva školstva, vedy, výsku-
mu a  športu SR a  príspevky 
z  Olympijskej solidarity Me-
dzinárodného olympijského 
výboru a Európskych olympij-
ských výborov.

Všetkým projektom ponú-
kajúcim aktívne športovanie 
sme v septembri dali spoločnú 
strechu  so srdiečkom v názve. 
Mediálna kampaň celého port-
fólia nesie názov JA MILUJEM 
ŠPORT a jej cieľom je upriamiť 
záujem detí, mládeže aj širokej 
verejnosti na  šport, presadzo-
vanie ideí a  myšlienok olym-
pizmu. A v konečnom dôsled-
ku priniesť do každého regiónu 
Slovenska šport všetkým. 

„Môj osobný rekord je 

100 zásahov zo 100 výstre-
lov. A  tvoj?“ pýta sa svetová 
rekordérka v  streľbe na  skeet 
Danka Barteková na  jednom 
z plagátov mediálnej kampane. 
Na  inom ju podobným štýlom 
napodobuje capart boriaci sa 
s  činôčkou primeranou jeho 
veku: „Môj osobný rekord je 
5,6 kg. A tvoj?“

Sprvu nezáleží na  výkone, 
kľúčové je zvyknúť si športo-
vať. Kto prekoná vlastnú po-
hodlnosť, zatúži prekonávať aj 
osobné rekordy. A  raz možno 
aj svetové.

Prostredníctvom webovej 
podstránky SOV očakávame 

zefektívnenie komunikácie 
medzi SOV, organizátormi 
a  účastníkmi. Jej spolutvorca-
mi sa stávajú regionálni orga-
nizátori, ktorí môžu slovom, 
fotografiami a  videom infor-
movať o  svojich podujatiach. 
Ale aj školy, kluby, ba tiež jed-
notlivci sa môžu po registrácii 
zapojiť do  širokej škály našich 
olympijských aktivít. 

Motto „Ja milujem šport“ 
v  sebe nesie hlavné posolstvo: 
Zdravo žiť prostredníctvom 
športu i pohybu a tieto hodnoty 
pravidelne rozvíjať.

VLADIMÍR MILLER
viceprezident SOV pre olympizmus

ŠPORTUJ S NAMI 46
Deň otvorených dverí zaplnil 
deťmi všetky športoviská  
v bratislavskej hale Mladosť.

Deti zaujala aj ukážka džuda. Matej Tóth a budúca chodkyňa.
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Spoločná snímka hostí 
októbrovej slávnosti 
odhalenia Národného 

pamätníka olympionikov  
na cintoríne v Martine.
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V Nankingu, na rozdiel od Singapuru, budeme mať aj kolektív – futbalistky. 

TrvaLÁ pieTa 

velikánom  
piatich kruhov

Olympijské kruhy už trónia 
aj na kultovom pietnom 
mieste Slovákov – v podobe 
piatich žulových okruhliakov. 
Na martinskom Národnom 
cintoríne uprostred októbra 
odhalili Národný pamätník 
olympionikov.

„Je skromný, dôstojný a  kultivo-
vaný. Presne taký sme chceli,“ 
konštatoval prezident SOV 
František Chmelár a  vravel 

zo srdca azda všetkým, čo sa tiesnili vôkol 
netradičného pomníka zasväteného veliká-
nom slovenského športu.  

Jeho pôvab je v  jednoduchosti. Najzná-
mejší aj najkrajší symbol olympizmu v po-
dobe veľkých trojtonových gúľ, ktoré sa sťa 
pahorky majestátne vynímajú na horizonte 
krajiny poskladanej z vari tisícky dlaždičiek 
v  podobe anonymných vizitiek jej oby-
vateľov. Kde-tu však aj nejaká konkrétna 
s  menom zosnulej športovej osobnosti vo 
farbách kovu ním vybojovanej medaily. 
Dokopy ich je dvadsaťštyri. Zatiaľ. 

„Zdanlivo náhodilá štruktúra vytvára 
obraz DNA národa,“ dovysvetlováva svo-
ju tvorivú ideu 37-ročný bratislavský ar-
chitekt Mojmír Vychodil, ktorého návrh 
v  konkurencii osemnástich ďalších vlani 
vyhral výtvarnú súťaž organizovanú Slo-
venským olympijským výborom.

Golianov odkaz
Myšlienka uctenia si slávnych a  už ne-

žijúcich olympionikov so slovenskými ko-
reňmi nebola nová. Ako írečitý Horehronec 
– čo na srdci, to na jazyku – ju často omieľal 
najmä volejbalový velikán a  elegán Bohuš 
Golian, medailista dvoch olympiád, na me-
xickej 1968 prvý Slovák na poste českoslo-
venského vlajkonosiča.

„Naposledy mi o  problémoch s  pamätní-
kom olympionikov vravel Bohuš ako osem-
desiatnik dva mesiace pred smrťou,“ spo-
mína Ivan Čierny, postavou podobný rodák 
z Kysúc, voľakedy výborný prekážkár, neskôr 
dlhoročný šéf banskobystrickej Dukly, slo-

venských vodných slalomárov a na dôchodku 
zapálený predseda Združenia olympijských 
klubov SR. „Vtedy sa preň hľadalo vhodné 
miesto na  niektorom z  bratislavských cinto-
rínov, no zdĺhavo a  Goliana to trápilo. Keď 
zomrel, poňal som to ako jeho odkaz a začal 
sondovať aj iné ako bratislavské možnosti.“

Martin namiesto Bratislavy  
Cintoríny majú tiež svoju dušu, ale 

názvy zväčša lokalitné. Výnimkou je mar-
tinský, bezmála polstoročie (od  1967) aj 
oficiálne Národný. Vďaka tam pochova-
ným národovcom, kultúrnym i politickým 
dejateľom. Čierny s  frčkami plukovníka, 

Symbolický oheň po odhalení 
zapálil prvý olympijský 
medailista v histórii 
samostatného Slovenska, 
strelec Jozef Gönci.
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hoci už vo výslužbe, bez rozpakov na úvod 
zaklopal na dvere najvyššej autority a ďa-
lej ani nemusel chodiť. „Bol som veľmi 
milo prekvapený prístupom primátora 
Martina. Nápad s  pamätníkom olympio-
nikov na  Národnom cintoríne ho hneď 
zaujal a pochopil ako prestížnu vec mesta.   
Sľúbil významný príspevok na  jeho vý-
stavbu a slovo aj dodržal,“ pripomína čest-
ný člen SOV. 

K  20-tisíc martinským eurám sa poda-
rilo formou verejnej zbierky získať ďalších 
pätnásťtisíc. Na  zozname darcov koncom 
novembra 2014 figurovalo 14 sloven-
ských olympijských klubov, 17 športových 
spolkov a  zväzov a  dve desiatky osobnos-
tí – napríklad vrátane olympionikov (Ja-
senčáková, Tóth) alebo otcov-trénerov 
olympionikov (Martikán, Hochschorner). 
Prispel aj Medzinárodný olympijský výbor, 
okrem Slovenského tiež Český olympijský 
výbor. Nepriamo, nízkou cenou prác, aj 
Kam-stav, martinská firma, ktorá pamätník 
rýchlo postavila. 

Skôr než do roka a do dňa
Olympijský šampión Michal Martikán 

poklepal základný kameň 6. novembra 2013 
a ani nie o rok, 16. októbra 2014, už mohol 
spoločne s  ďalšími olympionikmi – Anto-
nom Urbanom, Jozefom Labudom, Evou 
Šuranovou, Máriou Jasenčákovou a Dankou 
Bartekovou – pamätník slávnostne odhaliť. 
Asistoval im strelec Jozef Gönci, v  Atlante 
1996 prvý medailista v histórii samostatné-
ho Slovenska, predseda komisie športovcov 
SOV, ktorý zapálil na pamätníku oheň.

„Ešte musíme domyslieť, aby bol takpo-
vediac večný, aby horel stále, nielen pri sláv-
nostných príležitostiach či na  Dušičky,“ 
zastrája sa „krstný otec“ Ivan Čierny. „Pa-
mätník má dobrú polohu už teraz, ale naj-
mä bude mať, keď sa dobuduje plánovaný 
nový vstup na cintorín. Pri ňom sa návštev-
ník bude môcť zorientovať aj pomocou cen-
trálnej elektronickej tabule, ktorá mu vy-
svetlí polohu. Ba aj dôvod, prečo na žiadnej 
dlaždičke nenájde Golonku – že Jožo ešte 
žije a, dúfajme, ešte dlho žiť bude.“

Mimochodom, na prvých „všechsvätých“ 
zapálili Martinčania pri pamätníku toľko 
sviečok, až to bolo dojímavé. Dôkaz, že jeho 

umiestenie na miestnom cintoríne nevníma 
ako poctu len primátor či poslanci. 

Vychodil dostal Trofej MOV
Významných športovcov, na  rozdiel 

od  umelcov či politikov, je v  Martine po-
chovaných minimum, ale veď pamätník 
a  hrob sú dve rozdielne veci. Pod piatimi 
ťažkými guľami žuly nebude v  Turci le-
žať žiaden olympijský medailista. Napriek 
tomu si na ktoréhokoľvek z tých, čo už neži-
jú, bude môcť návštevník Národného cinto-
rína s pietou zaspomínať. 

Zatiaľ ich je dvadsaťštyri, ale zákonitos-
ťou prírody ich bude pribúdať. Na zozname 
tých, čo mali dokázateľne bytostný vzťah 
k Slovensku, bez ohľadu na to, či reprezento-
vali Uhorsko, Československo alebo Sloven-
skú republiku, a  získali medailu na  OH či 
ZOH, momentálne figuruje 79 športovcov.

Slovenský Národný pamätník olympio-
nikov nie je jediný na  svete, ale nie je vo 
svete ani úplne bežný. Inak by na jeho od-
halenie neprišli také osobnosti ako z Česka 
olympijský víťaz v  zápasení Vítězslav Má-
cha, strieborná medailistka v  gymnastike 
Adolfína Tačová či najúspešnejší sánkár 
rakúskej histórie Markus Prock, trojná-
sobný olympijský medailista a päťnásobný 
majster sveta. 

Aj kope hostí sa Vychodilov jednoduchý 
nápad úžasne zapáčil. Mladý architekt si 
na recepcii po odhalení pamätníka prevzal 
z rúk najmladšej členky MOV Danky Bar-
tekovej výročnú Trofej MOV 2014 Šport 
a  umenie, ktorú mu udelili v  Lausanne 
na návrh SOV práve za martinské dielo.

 MARIÁN ŠIMO

24 medailových dlaždičiek
Obdobie Uhorska (6): 
Alojz Szokol (atletika, 1 bronz), Zoltán Imrich 
Halmaj (plávanie, medaily 2 – 4 – 1), 
Vojtech Zulawszky (šerm, 1 striebro), 
Alexander Prokopp (streľba, 1 zlato), 
Ľudovít Kmeťko (gymnastika, 1 striebro), 
Mór Koczán (atletika, 1 bronz).
Obdobie Československa (18):  
Jozef Herda (zápasenie, 1 striebro),  
Matylda Pálfyová (gymnastika, 1 striebro), 
Július Torma (box, 1 zlato), Ladislav Troják 
(hokej, 1 striebro), Mikuláš Athanasov 
(zápasenie, 1 bronz), Pavel Schmidt 
(veslovanie, 1 zlato), Bohumil Golian 
(volejbal, 1 striebro, 1 bronz), Štefan 

Matlák, František Schmucker (futbal,  
1 striebro), Vladimír Dzurilla (hokej,  
1 striebro, 1 bronz), František Gregor (hokej, 
1 bronz), Július Toček (veslovanie 1 bronz), 
Ondrej Nepela (krasokorčuľovanie, 1 zlato), 
Rudolf Tajcnár (hokej, 1 bronz), Vincent 
Lafko, Peter Pospíšil (hádzaná, 1 striebro), 
Július Strnisko (zápasenie, 1 bronz),  
Dušan Pašek (hokej, 1 striebro).
Spolu 21 vizitiek je umiestnených 
na vodorovnej ploche, zvyšné tri 
(symbolicky po jednej zlatej, striebornej 
i bronzovej) sú na prednej zvislej ploche, 
medzi nimi aj vizitka slovenského 
športovca 20. storočia Ondreja Nepelu.

V Nankingu, na rozdiel od Singapuru, budeme mať aj kolektív – futbalistky. 
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Autor návrhu pamätníka  
Mojmír Vychodil s Trofejou MOV 2014  
Šport a umenie.

Pamätník s množstvom 
sviečok počas „dušičiek“. 

Ivan Čierny v debate s Františkom Chmelárom, vľavo Michal Martikán.



oLyMpIjSKý DEň: V poHybE 39 562 ľuDÍ

Vznikol olympijský klub číslo 21 – Gemer 
V Rožňave v októbri založili priaznivci olympizmu v poradí už 
21. regionálny klub na  Slovensku – Olympijský klub Gemer. 
Jeho zakladateľmi a prvými členmi sa stalo 49 prítomných, me-
dzi nimi štvornásobná paralympijská víťazka v zjazdovom lyžo-
vaní zrakovo postihnutých Henrieta Farkašová. Viceprimátor 
Rožňavy Peter Marko vysoko ocenil založenie klubu a prisľúbil 
mu pomoc mesta. Predsedom OK Gemer sa stal pedagóg Juraj 
Králik, bývalý hádzanár i  volejbalista, tréner, dlhoročný pred-
seda TJ Elán Rožňava a  historicky posledný vedúci tajomník 
OV ČSZTV. Predseda Združenia olympijských klubov SR Ivan 
Čierny (na snímke Petra Podolinského počas prejavu) vyzdvihol 
iniciatívu gemerských nadšencov,  schválený program činnosti 
na rok 2015 a ocenil aj kolektívne členstvo šiestich škôl a jednej 
telovýchovnej jednoty. 

V tatranskom tábore aj mlaď z ukrajiny
Slovenský olympijský výbor usporiadal v júli už štvrtý raz Me-
dzinárodný olympijský tábor mládeže. Na týždňovom podujatí 
v Hornom Smokovci, ktoré okrem jeho marketingovej spoloč-
nosti finančne podporili Olympijská solidarita MOV a Minister-
stvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, k tradičným účastní-
kom zo Slovenska (škôl v Košiciach, Spišskej Novej Vsi, Šahách 
a v Piešťanoch), Česka, Poľska a Maďarska premiérovo pribudli 
aj deti z  Ukrajiny. Olympijský tábor otvorili prezident SOV 
František Chmelár, členka MOV na Slovensku Danka Barteková 
a  primátor Vysokých Tatier Ján Mokoš. Deťom sa okrem skú-
sených lektorov a animátoriek venovali viacerí naši olympionici 
– biatlonista Pavol Hurajt, zjazdári Adam Žampa a  Jana Gant-
nerová, bedmintonistka Monika Fašungová, sánkari Mária Ja-

senčáková, Marek Solčanský, Jozef Petrulák, atlétka Mária Mrač-
nová či šermiarka Katarína Ráczová. Absolvovali splav Dunajca 
na pltiach (na snímke Juraja Bobulu), výlet na Štrbské Pleso spo-
jený s  prezentáciou severskej chôdze, jazdenie na  sánkarskom 
trenažéri, výstup na Hrebienok, mediálny deň s olympionikmi, 
hru v  olympijskom duchu, venovali sa športovým aj environ-
mentálnym aktivitám (sadenie stromčekov), umelecky stvárnili 
maskotov jednotlivých družstiev, vytvárali výkresy z prírodných 
materiálov a vypočuli si aj krátke prednášky.

Novinka: Volejbalový velikán bohumil Golian
V  rámci dlhodobého Programu 
olympijskej výchovy vydal SOV 
v  novembri ďalšiu zo série osveto-
vých publikácií – knižku Volejba-
lový velikán Bohumil Golian, ktorú 
napísal podpredseda Slovenskej 
olympijskej akadémie Ján Grexa. 
Na  64 stranách formátu A5 mapuje 
život legendárneho športovca Bohu-
mila Goliana, ktorý zomrel vo veku 
80 rokov v  januári 2012. Bol nielen 
fenomenálny volejbalista, ktorého 
svetová federácia vybrala medzi 25 
najlepších hráčov 20. storočia, ale aj vskutku kalokagatická osob-
nosť: popredný tréner, pedagóg, funkcionár i šíriteľ olympizmu 
ako dlhoročný aktívny člen Slovenskej olympijskej akadémie. 
Lásku k  športu i  olympizmu zaštepoval žiakom aj študentom 
v mnohých kútoch Slovenska na množstve besied. Publikácia je 
verejne dostupná na www.olympic.sk v sekcii Publikácie.
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Na  aktivitách v  rámci júnových osláv 
celosvetového Olympijského dňa 2014, 
ktoré v 20 regiónoch Slovenska zastre-

šovali olympijské kluby SOV, sa zú-
častnilo dovedna 39 562 ľudí – 27 915 
detí, 7070 mládežníkov, 1232 dospelých 

a  785 seniorov. Počet účastníkov bol 
zhruba o 12-tisíc vyšší ako pred rokom. 
Olympijský deň sa oslavuje každoroč-
ne 23. júna, no podujatia na Slovensku 
boli rozložené na viac dní. Ako zvyčaj-
ne dominoval tradičný Beh Olympij-
ského dňa. Najväčšiu účasť na akciách 
zaznamenali olympijské kluby v regió-
noch Kysúc (4123 účastníkov), Banskej 
Bystrice (3984), Liptova (3899), Nitry 
(3480), Michaloviec (3468), Trnavy 
(2860) a  Prievidze (2717). Aj v  ďal-
ších desiatich regiónoch celkový počet 
účastníkov prekročil tisícku. Na viace-
rých miestach sa do  aktivít zapojili aj 
primátori miest, starostovia obcí a tiež 
mnohí poprední olympionici a  ďal-
ší športovci alebo tréneri. (Na  snímke 
Ľubomíra Součka záber z  podujatia 
na bratislavskej ZŠ Kalinčiakova.)



päť akadémií dohodlo spoločnú online súťaž
Zástupcovia národných olympijských akadémií z Maďarska, Čes-
ka, Poľska, Ukrajiny a Slovenska sa 3. – 5. septembra zišli na me-
dzinárodnom seminári vo Vysokých Tatrách, ktorý organizoval 
SOV. Takmer tri desiatky účastníkov si vymieňali skúsenosti 
z  vlastnej práce a  hovorili o  koordinácii postupu v  niektorých 
oblastiach. Rokovanie spestrené športovými a turistickými akti-
vitami sa sústredilo na štyri témy: Olympizmus v praxi, Agenda 
2020, Olympijské a športové múzeá a História tatranského špor-
tu. Najviac sa hovorilo o olympijských aktivitách, najmä o vy-
davateľských počinoch jednotlivých akadémií, o vedomostných 
súťažiach či o medzinárodných olympijských táboroch mládeže, 
ktoré SOV organizuje s jedinou prestávkou každoročne od roku 
2010. Účastníci sa dohodli na spolupráci pri organizácii medzi-
národnej online vedomostnej súťaže o olympizme – s premiérou 
v roku 2015. Má sa realizovať na báze maďarského servera, pri-
čom otázky pre každú krajinu budú v angličtine aj v príslušnom 
národnom jazyku. Zhodli sa aj na  potrebe zlepšenia situácie 
olympijských a  športových múzeí, predovšetkým získania stá-
lych výstavných priestorov. (Účastníci seminára na snímke Juraja 
Bobulu pred lyžiarskym múzeom v Tatranskej Lomnici.) 

Delegácia klubov hosťom maďarskej akadémie
Na  pozvanie Maďarského olympijského výboru sa delegácia 
Združenia olympijských klubov SR koncom septembra zúčast-
nila na  64. zasadnutí Maďarskej olympijskej akadémie. Slováci 
mali v Budakalászi možnosť stretnúť sa so šiestimi maďarskými 
olympijskými víťazmi (šermiarky Rejtőová, Juhászová, Sákovics-
né Dömölkyová, vodný pólista Ambrus, šermiar Kausz a futba-
lista Gelei) a s ďalšími medailistami. S hostiteľmi (na snímke) si 
pripomenuli 50. výročie tokijských Hier 1964 a ochutnali miest-
ne kulinárske a oberačkové špeciality. Na druhý deň v Budapešti 
navštívili sídlo akadémie, Olympijský park a na cintoríne Farkas-
réti si uctili tam pochovaných olympijských velikánov.

Vykročte za zdravím už v šiestich regiónoch
Projekt Vykročte za zdravím, ktorý odštartovali oddelenie olym-
pizmu SOV, Olympijský klub Bratislava a komisia SOV pre ženy 
a  šport vo februári 2013 na  ZŠ Kalinčiakova v  Bratislave, beží 
od jesene už v šiestich regiónoch Slovenska. K Bratislave sa po-
stupne pridali olympijské kluby v  Spišskej Novej Vsi, Prešove, 
Šahách, Prievidzi a v Košiciach. Vďaka tomuto projektu sa pra-
videlnej pohybovej aktivite a cvičeniam pod vedením skúsených 
cvičiteliek venujú predovšetkým ženy po päťdesiatke.

Medzinárodná burza memorabílií v bratislave

Slovenská spoločnosť olympijských a  športových zberateľov 
zorganizovala 21. septembra v bratislavskom Dome športu tra-
dičné medzinárodné výmenné stretnutie zberateľov športových 
memorabílií (momentka z  neho na  snímke Branislava Dele-
ja). Podobne ako v  minulosti, aj teraz mali prevahu zberatelia 
olympijských a športových odznakov, resp. medailí, a filatelisti. 
Na  „burzových“ stoloch sa ocitlo viacero zberateľských pokla-
dov z minulosti, o. i. známky a celiny zo začiatku 20. storočia, 
ako aj odznaky z olympijských hier v medzivojnovom období. 
Nechýbali ani celkom čerstvé odznaky a známky z II. OH mlá-
deže v Nankingu. Veľký záujem bol aj o príležitostnú pečiatku 
vydanú Slovenskou poštou na  podnet hostiteľskej spoločnosti 
pri príležitosti 30. výročia výstupu slovenských horolezcov Zol-
tána Demjána, Jozefa Psotku a Šerpu Ang Ritu na Mount Everest 
(námet Peter Osuský, autor Peter Buček). 

Lyžiari odvolali Gantnerovú z exekutívy SoV
Predsedníctvo Slovenskej lyžiarskej 
asociácie odvolalo z  výkonného vý-
boru Slovenského olympijského vý-
boru Janku Gantnerovú (na  snímke 
Michala Svítoka z TASR v role vedúcej 
našej výpravy na  ZOH 2014 v  Soči), 
ktorá sa v  septembri vzdala funkcie 
prezidentky SLA. Listom doručeným 
29. októbra to oznámil novozvolený 
prezident SLA František Repka. Počet 
členov exekutívy SOV sa v  dôsled-
ku toho znížil z  dvanástich (vrátane 
členky MOV Danky Bartekovej ako 

členky ex officio) na  jedenásť. V  súlade so stanovami sa preto 
na najbližšom valnom zhromaždení SOV na jar 2015 uskutoč-
nia doplňujúce voľby na uvoľnené miesto vo výkonnom výbore. 
Lyžiarsku asociáciu bude na valnom zhromaždení zastupovať už 
nový delegát.

Čáslavskej zlaté muzeálnou akvizíciou roka 
Dve zlaté olympijské medaily, ktoré Věra Čáslavská darovala 
SZTK – Múzeu telesnej kultúry v  SR, vyhlásili 12. septembra 
v  Poprade za  najhodnotnejšiu muzeálnu akvizíciu roka 2013 
na Slovensku. Fenomenálna športová gymnastka vlani venova-
la nášmu múzeu dve svoje zlaté olympijské medaily – po jednej 
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z  Tokia 1964 aj z  Mexico City 1968. Rozhodnutie odôvodnila 
tým, že reprezentovala Československo a  časť z  jej medailovej 
zbierky preto patrí aj Slovensku, kde sa vždy cítila dobre a kde 
mala veľa žičlivých fanúšikov. Na slávnosti, na ktorej sa Čáslav-
ská osobne zúčastnila, sa jej riaditeľka múzea Zdenka Letenayo-
vá (na snímke Olivera Ondráša z TASR vľavo) poďakovala v mene 
celého Slovenska a konštatovala: „Pre každé športové múzeum je 
získanie zlatej olympijskej medaily do zbierkového fondu niečo 
také ako pre herca zisk Oscara.“

Delegácia ČoV na návšteve na Slovensku 
V utorok 11. novembra navštívila sídlo SOV delegácia Českého 
olympijského výboru vedená jeho predsedom Jiřím Kejvalom. 
Prezident SOV František Chmelár sa českým hosťom na  úvod 
poďakoval za finančný príspevok, ktorý ČOV poskytol na reali-
záciu Národného pamätníka olympionikov v Martine. Pracovné 
rokovanie bolo venované predovšetkým prípravám oboch strán 
na Európske hry 2015 v Baku a olympijské hry 2016 v Riu de Ja-
neiro. Predstavitelia národných olympijských výborov sa navzá-
jom informovali aj o projektoch, ktoré uplatňujú v oblasti olym-
pijských aktivít a  o  obojstranných  snahách o  presadenie renty 
pre úspešných olympionikov. Po  rokovaní spoločne navštívili 
Čilistov pri Šamoríne, kde vďaka súkromnému investorovi vy-
rastá impozantný športovo-rekreačný komplex Elements Resort 
(na snímke Ľubomíra Součka pri obhliadke stavby 50-metrového 
plaveckého bazéna).

olympionici-seniori sa stretli v bratislave 
Slovenská asociácia olympionikov s  pomocou SOV a  Nadácie 
SOV pripravila na  sobotu 22. novembra spoločenské stretnu-
tie slovenských olympionikov v  seniorskom veku. Do  salónika 
Domu športu v Bratislave prišla viac než štvrťstovka športovcov 
vo veku nad 60 rokov, medzi nimi aj piati medailisti OH (všetci 
účastníci aj s viceprezidentom SOV Ľuborom Halandom a s pred-
sedom správnej rady Nadácie SOV Antonom Siekelom na spoločnej 
fotografii Jána Súkupa). Privítal ich tajomník asociácie Jozef Labu-
da a za výkonný výbor boli na slávnosti prítomné aj sánkarka Má-
ria Jasenčáková, bežkyňa na lyžiach Anna Pasiarová a zjazdárka 
Dagmar Slafkovská. Na príjemnom posedení plnom spomínania 
na športové a olympijské zážitky sa zúčastnili atléti Eva Šuranová-
-Kucmanová, Mária Mračnová-Faithová, Anna Chmelková-Bla-
náriková a Jozef Plachý, futbalisti Anton Urban, Ľudovít Cvetler, 
Anton Švajlen a  Július Holeš, gymnasti Marianna Némethová-
-Krajčírová, Anna Krausová-Marejková a  František Bočko, bas-
ketbalisti Ľudmila Gajdošová-Králiková a  Pavol Bojanovský, 
plavci Oľga Kozičová-Richter a Ivan Ferák, kajakár Ladislav Čep-
čiansky, volejbalista Štefan Pipa, hádzanárka Mária Končeková, 
cyklista Juraj Miklušica, veslár Milan Hurtala a moderný päťbojár 
Peter Vyskočil, z mladších zjazdárka Janka Gantnerová-Šoltýsová. 

Vedomostnú súťaž vyhrali filozofi z Nitry 
Ústav telesnej výchovy a športu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach zorganizoval v novembri vedomostnú súťaž o olym-
pizme pre vysoké školy. Členovia komisie výchovy a vzdelávania 
Slovenskej olympijskej akadémie pripravili pre osem družstiev 
na písomné aj ústne zodpovedanie otázky na tri súťažné témy: 
Antické olympijské hry, 120. výročie založenia MOV, ZOH 2014 
v  Soči. Novinkou bola diskusia o  pripravovaných reformách 
MOV v  rámci Agendy 2020. Porota pod vedením viceprezi-
denta SOV pre olympizmus Vladimíra Millera ocenila vysokú 
úroveň súťaže. Jej víťazom sa stalo družstvo Filozofickej fakulty 
UKF Nitra pred tímom Ústavu telesnej výchovy a športu UPJŠ 
Košice, tretie skončilo družstvo zložené zo študentov FF a FTVŠ 
UK v Bratislave. (Víťazné družstvo z katedry politológie a európ-
skych štúdií Filozofickej fakulty UKF Nitra v  zložení Dominika 
Sarvašová, Miroslav Hanczko a  Peter Lukáč v  spoločnosti pod-
predsedov SOA Jána Jungera i Jána Grexu a viceprezidenta SOV 
Vladimíra Millera.)  Pripravil ĽUBOMÍR SOUČEK
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JÁN TEREZČÁK  
(* 3. 10. 1924 Kysak). 
Jeden z  prvých profe-
sionálnych lyžiarskych 
trénerov na Slovensku už 
v r. 1955 predložil zámer 
vybudovať na  Štrbskom 
Plese lyžiarske stredisko 

pre klasické disciplíny – bol východiskom vý-
stavby Areálu snov, dejiska MS 1970, na kto-
rých pôsobil ako zástupca riaditeľa pretekov 
a  šéf komisie pre trate. Navrhol aj prvý hyd-
raulický upravovač bežeckých tratí. V  r. 1954 
– 1958 bol tajomníkom lyžiarskej sekcie SÚV 
ČSZTV, od 1957 trénerom slovenskej i česko-
slovenskej bežeckej reprezentácie, viedol o. i. 
olympionikov Harvana, Čillíka či Pasiarovú 
a jeho zverenci získali 18 čs. titulov. Po vzniku 
vrcholového strediska ČH Štrbské Pleso (1974) 
sa stal jeho hlavným trénerom pre behy a meto-
dikom. Pôsobil vo vedení Čs. lyžiarskeho zväzu 
a ako technický delegát FIS aj na ZOH (1980). 
Nositeľ Bronzových kruhov a Strieborného od-
znaku SOV, spoluzakladateľ expozície lyžova-
nia v Kremnici a čestný občan Kysaku napísal 
dvojdielne Dejiny lyžovania na Slovensku. 

80
BORIS LUKÁŠIK (* 24. 2. 1935 Ružom-

berok). Vo výbere, ktorý v Ríme 1960 piatym 
miestom dosiahol historicky najlepšie umies-
tenie čs. mužského basketbalu na OH, boli zo 
Slovenska len bratia Lukášikovci. Aj rok pred-
tým v striebornom čs. tíme na ME v Turecku. 
Boris, o tri roky mladší ako Dušan (* 1932 – † 
2010), hral za Ružomberok, Sláviu Bratislava 
(1954 – 1959), Duklu Dejvice (1959 – 1960), 
s  Iskrou Svit (1960 – 1966) spolu s  bratom, 
hrajúcim trénerom, získali v r. 1961 ako prvý 
slovenský tím čs. titul a  postúpili do  štvrťfi-
nále EPM. V kariére, ktorú skončil v Baníku 
Handlová (1968 – 1971), odohral za  Česko-
slovensko 98 zápasov, aj na  Akademických 
hrách 1956 v Turíne (bronz) a na ME 1963 (10. 
miesto) – je nositeľom Medaily SOV.
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JURAJ SKLADANÝ (* 28. 10. 1939 

Piešťany). Hlavný lekár slovenských výprav 
na ZOH 1994 a 1998, 25 rokov pôsobil pri čs. 
reprezentácii v zjazdovom lyžovaní. 

ŠTEFAN ŠLACHTA (* 6. 12. 1939 Ru-
žomberok). Profesor architektúry, jej pedagóg 
a historik, zakladateľ a prezident Spolku archi-
tektov Slovenska (1990-94 a 2002-08), bývalý 
rektor VŠVU a  poslanec NR SR, roky viedol 
kultúrnu komisiu SOV, dnes je na čele kultúr-
nej komisie a  členom predsedníctva Sloven-
skej olympijskej akadémie.

JÚLIA BENDEOVÁ 
(* 17. 2. 1940 Komár-
no). Všestranný talent: 
v  stolnom tenise junior-
ská majsterka Slovenska, 
v  atletike už v  sedem-

nástich slovenská rekordérka a v dvadsiatich 
šampiónka v  hode oštepom (42,74, resp. 
43,84 m), vo volejbale – legenda. Po  repre-
zentačnom krste na  MS 1962 (5. miesto) 
a ME 1963 (6.) prispela k bronzu čs. družstva 
na univerziáde 1965 a na ME 1967 a tiež k 6. 
miestu na OH 1968 (k 4. miestu chýbal tímu 
jediný set!). Slávii UK ako kapitánka, istý čas 
aj hrajúca trénerka zasa k štyrom čs. titulom 
(1966 – 1976) a k  triumfu v PVP 1976 – je 
nositeľkou Bronzových kruhov SOV.

70
MARIAN LINDER (* 4. 11. 1944 Žarnovi-

ca). Šermiarsku kariéru začal v Spojoch Praha 
(1967 – 1969), v pražskom Baníku ju v r. 1972 
vyšperkoval tímovým čs. titulom, od  1984 je 
členom Bratislavského šermiarskeho klubu 
Ferdinanda Martinengo. Bol medzinárodným 
rozhodcom, v období 1986 – 1994 preziden-
tom Slovenského šermiarskeho zväzu, dodnes 
je členom jeho predsedníctva, navyše členom 
dozornej rady SOV. Držiteľ Bronzových kru-
hov SOV je aj členom exekutívy Slovenskej 
spoločnosti olympijských a športových zbera-
teľov a dobrovoľným trénerom.

JANA KUBIČKOVÁ-POSNEROVÁ (* 9. 
1. 1945 Nové Sady, okres Nitra). Na  skvelú 
gymnastku vyrástla v  Prahe – bola členkou 
strieborného čs. družstva na OH 1964 i 1968, 
v Tokiu skončila vo viacboji na 23., v Mexiku 
na  15. mieste, na  MS 1966 prispela k  zlatu 
družstva, v  preskoku skončila piata, vo viac-
boji ôsma. Na OH 1972 už bola ako trénerka 
tímu NSR, kam sa v  r. 1968 vysťahovala aj 
s manželom Václavom, tiež gymnastom. 

JURAJ DEMEČ (* 29. 1. 1945 Užhorod). 
Odchovanec košickej atletiky dozrel na výbor-
ného šprintéra v Dukle Praha: získal štafetové 
striebro na Európskych halových hrách 1966, 
zlato na ME 1971, na OH 1972 skončila čs. šta-
feta 4 x 100 m štvrtá, na ME 1974 ôsma – od r. 
1986 žije v Nemecku.

JURAJ BENČÍK (* 
15. 2. 1945 Tótkomlós). 
Z  prvého slovenského 
chodca s  titulmi majstra 
Československa (4 na 20 
a  2 na  50 km), trináste-
ho na  ME 1978 (20 km) 
i na OH 1980 (50 km) sa 
stal najúspešnejší tréner 

našej atletickej histórie: mal zverencov na všet-
kých OH 1980 – 2012 (okrem bojkotovaných 
1984). V r. 1981 – 1990 bol šéftréner českoslo-
venskej, 1991 – 1992 nórskej a 1993 – 2001 slo-
venskej chodeckej reprezentácie. Nositeľ Strie-
borných kruhov SOV potom post prenechal 
synovi Romanovi, ale až dovlani bol hlavným 
trénerom chôdze v Dukle B. Bystrica. Pribilin-
ca doviedol k zlatu na OH 1988, na ME 1986, 
na  halových ME 1987 a  1988, Blažeka na  ME 
1990, trénoval aj Szikoru, Mrázeka, Kollára, 
Korčoka, Tótha, ba aj elitných čs. maratóncov 
Davida, Bukovjana či Pipu.

JURAJ KNIEŽO (* 18. 3. 1945 Michalov-
ce). Zamlada gymnasta, neskôr funkcionár: 

podpredseda Čs. zväzu telesnej výchovy (1986 
– 1990), predseda slovenského (1983 – 1984) 
aj československého gymnastického zväzu 
(1983 – 1987) a člen exekutívy Európskej gym-
nastickej únie (1985 – 1991). 

JÁN NAGY (* 12. 4. 1945 Sereď). Na  OH 
1976 dosiahol v dvojboji najťažšej vzpieračskej 
kategórie rovnaký súčet ako bronzový repre-
zentant NDR Helmut Losch (387,5 kg), ale 
v  dôsledku vyššej telesnej hmotnosti skončil 
štvrtý – v rámci MS však získal bronz za nad-
hod (227,5 kg, vyhral legendárny Aleksejev 
zo ZSSR pred Bonkom z NDR). Člen Baníka 
Sokolov štartoval na štyroch MS a ôsmich ME 
(najlepšie piaty v r. 1978). Jeho nadhod 242,5 kg 
z r. 1978 dodnes neprekonal žiadny český ani 
slovenský vzpierač. V roku 1980 emigroval, 20 
rokov žil v Nemecku, na dôchodku sa zabáva 
kreslením portrétov v Karlových Varoch.
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ĽUBOR HALANDA 
(* 30. 8. 1954 Nové Zám-
ky). Volejbalový kapitán 
strieborného čs. tímu 
na  juniorských ME 1973 
získal v  drese ČH Brati-
slava tri federálne tituly 
(1978 vôbec prvý pre slo-

venské mužstvo, 1979 a 1981) a primáty v EPM 
(1979) a v PVP (1981). V seniorskej reprezen-
tácii hral na ME 1979 (6. miesto), dovedna v 76 
zápasoch. Na  klubovej úrovni aj v  najvyšších 
talianskych súťažiach, kde začal trénerskú ka-
riéru: viedol aj slovenskú ženskú reprezentá-
ciu (1993 – 1997), neskôr pôsobil v  Saudskej 
Arábii. Potom sa presadil ako funkcionár: 
po päťročnom pôsobení na poste generálneho 
sekretára Slovenskej volejbalovej federácie ho 
v r. 2005 zvolili za jej prezidenta, od r. 2008 je 
aj viceprezidentom SOV (viedol slovenskú vý-
pravu na OH 2012) a od 2011 členom správnej 
rady Európskej volejbalovej konfederácie.

FRANTIŠEK HOSSA (* 13. 9. 1954 Smi-
žany). Spoľahlivý obranca hokejovej Dukly 
Trenčín sa zapísal najmä ako tréner: v  Tren-
číne bol Šuplerovým asistentom pri čs. titule 
1992 a ako hlavný kouč vyhral slovenskú ligu 
s  Trenčínom (1994) i  so Slovanom (2000). 
Reprezentáciu SR po  asistenciách (Šuplerovi 
1993-96 a Šterbákovi 1997-99) prevzal po Fil-
covi (a zlate na MS 2002): pod jeho vedením 
skončila na  MS postupne na  3., 4., 5. a  8. 
mieste, na ZOH 2006 po štvrťfinálovej prehre 
s Českom piata. Na ZOH 2010, keď bol Filcov 
asistent, prehrala súboj o  bronz, neskôr asis-
toval i Kanaďanovi Hanlonovi (2010-11) – je 
nositeľom Bronzových kruhov SOV.

JUSTÍN SEDLÁK (* 14. 1. 1955, Hoste, 
okres Galanta). Basketbalista základnej päťky 
Interu Bratislava v  jeho najslávnejšej ére (čs. 
majster 1979, 1980, vicemajster 1981, 1982) bol 
v čs. družstve, ktoré na OH 1976 skončilo šies-
te a na ME 1981 získalo bronz. Federálnu ligu 
vyhral s Interom aj ako asistent trénera (1985), 
slovenskú s Pezinkom ako hráč (1993) aj ako 
asistent trénera či tréner (1998, 1999 a 2000). 
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Neskôr bol koučom mužskej aj asistentom žen-
skej reprezentácie SR, manažérom BK Pezinok 
a dnes vedie klub Basketbal Pezinok.

ĽUDMILA PĚČOVÁ-CHMELÍKOVÁ (* 
30. 1. 1955 Banská Bystrica). Basketbalové zák-
lady dostala v Slávii PF B. Bystrica, ale najväčšie 
úspechy dosiahla ako hráčka Sparty Praha vrá-
tane série siedmich majstrovských titulov (1975 
– 1981) a triumfu v EPM (1976). Za čs. repre-
zentáciu štartovala na  OH 1976 (4. miesto), 
bola členkou bronzového tímu na  MS 1975 
a  s  medailou sa vrátila aj z  troch zo štyroch 
ME (striebornou v r. 1974 a 1976 a bronzovou 
1981) – držiteľka Medaily SOV je dnes učiteľ-
kou na gymnáziu v rodnej Banskej Bystrici.

DUŠAN POLIAČIK (* 11. 2. 1955 Dob-
roč, okres Lučenec). Jediný slovenský vzpierač 
s  olympijskou medailou žil od  piatich rokov 
v Čechách a jeho kariéra niesla bronzový ná-
dych: tretí v  dvojboji skončil nielen na  OH 

1980 (do 82,5 kg), ale aj na troch MS (1979 – 
1981) a dvoch ME (1979 a 1981); striebro zís-
kal len v nadhode (MS 1980, 1981, ME 1981). 
Po emigrácii sa ako člen KSV Langen stal v r. 
1984 majstrom NSR.

DANIEL KARABIN (* 18. 2. 1955 Nitra). 
Len čo v Prahe postrehli, že Nitrania objavi-
li veľký zápasnícky talent, stiahli ho do  RH. 
Skoro zarovno s juniorskými úspechmi (zlato 
na  ME 1974,  striebro na  MS 1975) dosiahol 
prvé seniorské: sériu 7 štartov na ME (6-krát 
do 6. miesta!) začal striebrom (1975) a o rok 
ako prvý a  dodnes jediný slovenský rodák 
získal titul majstra Európy vo voľnom štýle. 
K svetovému mu na MS 1982 chýbal len krô-
čik – vybojoval striebro. Na OH 1976 ho v 3. 
kole stoplo zranenie, no o štyri roky v Moskve 
do  74 kg získal bronz. Neskôr bol kouč, v  r. 
2000-01 šéftréner reprezentácie SR vo voľnom 
štýle – je nositeľ Bronzových kruhov SOV.

IMRICH BUGÁR (* 14. 4. 1955 Ohrady, 
okres Dunajská Streda). Rodák zo Žitného 

ostrova s  majestátnym rozpätím rúk sa v  19 
rokoch dostal cez Bratislavu do  Prahy, kde 
z neho spravili svetového diskára a trojnásob-
ného olympionika: po  bronze na  ME 1978 
v  Prahe získal na  OH 1980 v  Moskve strieb-
ro – zlato mu ušlo o  26 cm. V  Aténach 1982 
sa stal majstrom Európy, v  Helsinkách 1983 
prvým majstrom sveta – o šancu vyhrať aj OH 
ho obral bojkot Los Angeles 1984. V máji 1985 
v  San José posledný, šiestykrát zlepšil čs. re-
kord – svetovým výkonom roka 71,26. Potom 
už šiel výkonnosťou dolu: na OH 1988 skončil 
dvanásty, 1992 dvadsiaty. Po  kariére pracoval 
v  AŠC Dukla Praha na  úseku zahraničných 
stykov – je nositeľ Strieborných kruhov SOV.

ZDENKA JÁNOŠOVÁ-BUJNÁČKOVÁ 
(* 25. 4. 1955 Bratislava). Gymnastka čs. 
tímu, piateho na OH 1972 (vo viacboji 29.) aj 
na MS 1974 (33.) ako prvá zaradila do prost-
ných salto vzad prehnute s  obratom o  720 
stupňov a na kladine dve saltá bokom – po-
volaním je učiteľka.
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JAROSLAV WALTER (* 5. 1. 1939 
Sobědraž, okres Písek, ČR, † 20. 6. 2014 
Bratislava). Ako center čs. reprezentácie zís-
kal na MS 1963 aj na ZOH 1964 (zároveň 
MS) bronzovú medailu, ale preslávil sa najmä 
ako tréner – skvelý analytik a stratég, ktorý si 
potrpel na disciplínu a vyžadoval maximálne 
nasadenie. Začínal v úlohe Staršieho asisten-
ta v Slovane Bratislava, kde končil domácu 
hráčsku kariéru (1964 – 1969, zahraničnú za-
vŕšil v Rakúsku). Trenčiansku Duklu v r. 1976 
doviedol do I. ligy a (po krátkom pôsobení 
v NSR) do nej v r. 1982 vrátil Slovan. S Duk-
lou v r. 1988 získal federálne striebro aj slo-
venský titul 1997. V úlohe Hlinkovho asisten-
ta koučoval čs. reprezentáciu v rozlúčkových 
vystúpeniach na ZOH a MS 1992 a prispel 
k bronzom. V rovnakej pozícii bol na lavičke 
českej reprezentácie v premiérovom vystúpe-
ní na MS 1993. V novembri 2005 ho uviedli 
do Siene slávy slovenského hokeja a v r. 
2009 vyznamenali Bronzovými kruhmi SOV.

FRANTIŠEK JARUŠEK (* 23. 3. 1923 
Bratislava – † 25. 7. 2014 Bratislava). Ako 
22-ročný hneď po II. svetovej vojne inicioval 
znovuzaloženie Čs. amatérskeho plaveckého 
zväzu – to už mal po aktívnej kariére (do-
rastenecký majster v plávaní a reprezentant 
vo vodnom póle) a pôsobil ako šéf sloven-
ského zväzu. Od r. 1952 bol medzinárodný 
rozhodca vodného póla, v rozhodcovskom 
zbore FINA účinkoval na OH 1972, 1980 
aj na prvých MS (1973), založil svetovú 
asociáciu pólových rozhodcov, navrhoval 
zmeny pravidiel a viedol kolektív autorov 
Slovníka vodnopólovej terminológie vydané-
ho v 21 jazykoch. Okrem toho v šesťdesia-
tych rokoch inicioval zrod medzinárodného 
turnaja Dunajský pohár vo vodnom póle aj 
projektu odstraňovania plaveckej negra-
motnosti na slovenských školách. V období 
1968 – 1979 šéfoval československému aj 
slovenskému vodnému pólu (v r. 1990 sa 
stal doživotným čestným predsedom SZVP). 
Ako osemdesiatnik zostavil Históriu vodného 
póla na Slovensku a stal sa nositeľom Bron-
zových kruhov a Zlatého odznaku SOV.

RUDOLF STANČEK (23. 5. 1928 Bratisla-
va – 8. 10. 2014 Bratislava). Od štrnástich 
rokov žil pre basketbal, za čs. reprezentáciu 

hral o. i. na ME 1954 (4. miesto), v lige za bra-
tislavské kluby, ATK Praha i Trenčín. Tréno-
val ženy Lokomotívy aj Slovana Bratislava, 
legendou sa však stal v Interi, ktorý zakladal 
aj viedol ako predseda či prezident (1967-78 
a 1992-95): jeho mužský tím na čele s Kro-
pilákom ako tréner doviedol k prvým dvom 
čs. titulom (1978, 1980). V období 1962 – 
1994 (s drobnými prestávkami) šéfoval aj 
športovej hale na Pasienkoch – r. 2013 ho 
vyznamenali Zlatým odznakom SOV.

IGOR SITÁR (* 7. 4. 1942 – 19. 10. 2014 
Žilina). Obetavý športový nadšenec spolu-
zakladal Olympijský klub Žilina, pôsobil ako 
jeho sekretár, neskôr dlhé roky ako člen 
správnej rady.

DANIELA TRANDŽÍKOVÁ-NOVÁKOVÁ (* 26. 10. 
1956 Melčice – 26. 10. 2014). Jedna z naj-
lepších pivotiek v histórii čs. hádzanej bola 
odchovankyňou Hlohovca, kde hrala sedem 
sezón. Neskôr za Trenčín i za Austriu Viedeň, 
ale najúspešnejšie roky zažila v drese Prešo-
va: s ním získala tri čs. tituly (1986, 1987 
a 1989) a hrala aj v semifinále EPM (1987). 
Najlepšou čs. hádzanárkou sa stala v r. 1979 
a 1980, v tom roku pomohla čs. družstvu k 5. 
miestu na OH v Moskve, o osem rokov k rov-
nakému aj na OH v Soule. V reprezentácii 
zohrala 311 zápasov a strelila 657 gólov – 
najväčším úspechom bola strieborná medaila 
na MS 1986 v Holandsku.

XÉNIA ROVNÁ-ČERNÁ (* 20. 9. 1929 
Slovenské Pravno – 1. 12. 2014 Bratislava). 
V päťdesiatych rokoch popredná športová 
gymnastka, neskôr skvelá volejbalistka, člen-
ka družstva Slávie UK, ktoré pod trénerským 
vedením jej manžela Miroslava Rovného zís-
kalo čs. tituly 1966 a 1967. Po kariére bola 
medzinárodnou rozhodkyňou v športovej 
gymnastike a docentkou na FTVŠ UK.

 (mo, sou)
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Celonárodný projekt SOV JA MILUJEM ŠPORT deklaruje snahu priniesť v každom regióne Slovenska šport 

všetkým – deťom, mládeži, ľuďom v produktívnom veku aj seniorom. Už dnes má silnú podporu v školách, obciach 

i v športových kluboch a získava si čoraz väčší záujem dobrovoľníkov. Prostredníctvom tohto projektu chceme 

vyzvať širokú i odbornú verejnosť, aby si šport zamilovala. SME JEDEN TÍM!
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