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Náročný (medzi)olympijský rok 2019
uDALOSTI  
Pri pohľade cez zvyčajnú 
optiku sú olympijské 
roky len párne. 
V skutočnosti sa však 
olympijské podujatia 
konajú aj v nepárnych 
rokoch.

V  tomto kalendárnom roku 
nás čakajú rekordné šty-
ri medzinárodné poduja-
tia. Ako je to možné? Nuž 

jednoducho. Pre Slovenský olym-
pijský a športový výbor (SOŠV) sú 
olympijské  multišportové poduja-
tia všetky tie, ktorých práva vlast-
nia nielen Medzinárodný olympij-
ský výbor (MOV), ale aj buď ce-
losvetová Asociácia národných 
olympijských výborov (ANOV), 
alebo Európske olympijské výbory 
(EOV). Na ne totiž vysielajú výpra-
vy národné olympijské výbory.

A tak nás v tomto, inak me-
dziolympijskom roku, čaka-
jú až štyri takéto podujatia: od 
10. do 15. februára zimný Európ-
sky olympijský festival mládeže 
(EYOF) v Sarajeve (Bosna a Herce-
govina), od 21. do 30. júna Európ-
ske hry v Minsku (Bielorusko), od 
21. do 27. júla letný EYOF v Baku 
(Azerbajdžan) a od 10. do 14. ok-
tóbra premiérové Svetové plážové 
hry ANOV v San Diegu (USA). Bu-
de to pre SOŠV náročný rok...

Na Európskych hrách pôjde  
aj o olympiádu
Rozsahom najväčším tohtoročným 
olympijským „eventom“ budú 
II. európske hry (EH) v Minsku. 
Keď toto podujatie malo premié-

ru v Baku v júni 2015 (trvalo 17 
dní, rovnako ako OH), rozmerom 
a pompéznosťou pripomínalo 
olympijské hry. Dedina pre špor-
tovcov ponúkala až nebývalý 
ubytovací komfort. V 253 disciplí-
nach 31 športových odvetví 20 
športov štartovalo vyše šesťtisíc 
športovcov zo všetkých 50 európ-
skych krajín. A SOV tam vyslal 
našu najväčšiu športovú výpravu 
v histórii – bolo v nej 257 ľudí, 
z toho 167 športovcov!

Prvá repríza EH v Minsku bu-
de mať menší, a teda udržateľnej-
ší formát. Dĺžka trvania hier sa 
skráti na 10 dní, v 23 odvetviach 
15 športov bude v 201 disciplínach 
súťažiť 4 082 športovcov. V luko-
streľbe, športovej streľbe a v stol-
nom tenise si najlepší vybojujú 
priamy postup na olympijské hry 
2020 v Tokiu (malo to tak byť aj 
v rýchlostnej kanoistike, ale Me-
dzinárodná kanoistická federá-
cia to napokon zrušila). V ďalších 

šiestich športoch budú môcť buď 
plniť limity na OH (atletika), alebo 
zbierať body do dlhodobých olym-
pijských kvalifikačných rebríčkov 
(bedminton, box, cyklistika, džu-
do, karate). V rýchlostnej kanois-
tike aj v boxe budú súťaže Európ-
skych hier zároveň majstrovstva-
mi Európy.

V Minsku má istotu účasti 
zatiaľ 62 Slovákov
V niektorých športoch sa kvalifi-
kačný proces na EH v Minsku už 
skončil, ale vo väčšine ešte prebie-
ha. Podľa aktuálneho stavu malo 
Slovensko k 31. januáru istých 
62 miesteniek – 21 v atletike, 15 
v rýchlostnej kanoistike, 10 v boxe 
(po jednom v každej hmotnostnej 
kategórii, náš zväz však plnú kvó-
tu zrejme nevyužije), 9 v športovej 
streľbe, 4 v cestnej cyklistike, 2 
v stolnom tenise a 1 v lukostreľbe. 
Vysoko pravdepodobný je aj štart 

Slovákov v bedmintone a v karate. 
Teoreticky môžu pribudnúť aj 
naši športovci z džuda, športovej 
či modernej gymnastiky a zápa-
senia, či niektorí ďalší z odvetví, 
v ktorých už miestenku máme. 
Reálna môže byť účasť viac než 
70 našich športovcov.

EYOF v Sarajeve a v Baku
Mládežnícke EYOF (v minulosti 
EYOD, vtedy namiesto „festival“ 
bolo v názve slovo „dni“) píšu 
svoju históriu už od roku 1991 
(letná verzia), resp. od roku 1993 
(zimná verzia). Tohto roku Európ-
ske olympijské festivaly mládeže 
zavítajú v zime do bosnianskeho 
Sarajeva (dejisko ZOH 1984) 
a v lete do azerbajdžanského Ba-
ku (dejisko EH 2015). Slovenská 
výprava na XIV. zimný EYOF je už 
známa, s jej zložením sa môžete 
oboznámiť na druhej strane tejto 
prílohy. Na XV. letnom EYOF sa 

predpokladá účasť okolo 50 slo-
venských športovcov, ktorí budú 
súťažiť v 7 z 10 športov v progra-
me podujatia – v atletike, plávaní, 
športovej gymnastike, cyklistike, 
džude, tenise a v zápasení (je to 
jediný voliteľný šport). Našinci bu-
dú chýbať v basketbale, hádzanej 
aj vo volejbale.

Patrí sa dodať, že v prípade let-
ného EYOF ide o značne rozsiahle 
podujatie, zvyčajne na ňom súťa-
ží okolo 2 400 športovcov vo veku 
14 – 18 rokov z 50 krajín. Na Slo-
vensku sa doteraz konala len jeho 
zimná verzia – IV. EYOD sa usku-
točnil v marci 1999 v Poprade-Tat-
rách. Zúčastnilo sa na ňom 699 
športovcov zo 40 krajín.

Plážová premiéra v Kalifornii
Absolútnou novinkou tohto roka 
budú Svetové plážové hry ANOV 
na pláži Mission Beach v kaliforn-
skom San Diegu. Premiéra tohto 
podujatia sa mala pôvodne usku-
točniť už v roku 2017, ale okolo 
jeho formátu a programu sa viedli 
dlhé diskusie. Napokon sa bude 
súťažiť v 17 odvetviach 15 športov. 
Predpokladá sa účasť 1 360 špor-
tovcov. V programe v San Diegu 
budú akvatlon, basketbal 3 proti 3, 
cyklistika – BMX, športové lezenie 
– bouldering, plážová hádzaná, 
karate – kata, jachting – kitefoil ra-
cing, skejtbording – park, plážový 
futbal, surfing – shortboard, long-
board, plávanie v otvorenej vode 
na 5 km, plážový tenis, plážový 
volejbal 4 proti 4, vodné lyžova-
nie – skoky na vodných lyžiach 
a wakeboarding, plus plážové 
zápasenie. Slovenská účasť sa 
črtá ako skromná, najnádejnejšie 
vyzerá v akvatlone a v karate. Kva-
lifikačný proces bude prebiehať do 
15. júla. Ľubomír Souček, 

 mediálny riaditeľ Sošv

Minská štafeta s ohňoM aj v Bratislave
V rámci príprav na eH sa podľa vzoru olympijských hier uskutoční 
štafeta s ohňom. Vyrazí 3. mája z ríma, kde je sídlo európskych 
olympijských výborov. Účastníci štafety po ceste z Talianska navští-
via najvyšší vrch európy západne od uralu – Mont blanc vo 
francúzsku, ďalej slovinskú Ľubľanu i rakúsku Viedeň. Za ňou sa 
štafeta rozdelí – jej hlavná vetva pôjde cez Česko do poľskej Varšavy 
a odtiaľ už do samotného Minska, vedľajšia cez bratislavu do maďar-
skej budapešti. Do slovenskej metropoly zavíta štafeta 10. mája. 

Na II. európskych hrách v Minsku s určitosťou nebudeme mať takú obrovskú výpravu ako pri premiére v Baku 2015 – na otvorení sa zúčastnila len zhruba tretina jej 
členov, ale aj tak to bola početnejšia skupina ako na olympiádach. Snímka: Štartfoto/J. Súkup

Aj rok 2019
je pre nás olympijský
Na tieto všetky vrcholné multišportové podujatia 
vyšleme slovenské výpravy
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EYOF 2019

Slováci po 35 rokoch znovu do olympijského Sarajeva 

Bosnianska metropola Sara-
jevo hostila pred 35 rokmi 
XIV. zimné olympijské hry. 
Vo výprave ČSSR na nich 

súťažilo 15 Slovákov. Do mesta, 
v 90. rokoch znivočeného vojnou 
na Balkáne, sa teraz štyria z nich 
– bežkyňa na lyžiach Anna Pasia-
rová, zjazdárka Janka Gantnerová, 
skokan na lyžiach Martin Švager-
ko a združenár Ján Klimko – vrátia 
ako hostia SOŠV na XIV. zimnom 
Európskom olympijskom festivale 
mládeže (EYOF), ktorý sa uskutoč-
ní 10. – 15. februára. 

Ako dejisko podujatia sa uvádza 
nielen Sarajevo, ale aj východné Sa-
rajevo. Na prvé zo štyroch mul-
tišportových olympijských podujatí 

v tomto roku SOŠV vyšle 72-člennú 
výpravu. Dovedna 45 športovcov vo 
veku od 15 do 18 rokov – 31 chlap-
cov a 14 dievčat – nás bude repre-
zentovať v zjazdovom lyžovaní, 
behu na lyžiach, biatlone, snou-
bordingu, krasokorčuľovaní, šort-
treku a v ľadovom hokeji. Zo špor-
tov v programe zimného EYOF Slo-
váci nebudú mať zastúpenie len 
v curlingu. Výpravu povedie Ro-
man Hanzel zo športového oddele-
nia SOŠV.

Na doterajších 13 zimných EYOF 
získali Slováci spolu šesť medai-
lí: v Aoste 1993 bronz bežec na ly-
žiach Martin Bajčičák, v Sunds-
valle 1997 bronz miešaná biatlono-
vá štafeta, v Poprade-Tatrách 1999 
naše zatiaľ jediné zlato miešaná 
biatlonová štafeta (v zložení D. Ši-
močko, Slezáková, Hasillová, M. 
Kazár), v Monthey 2005 bronz mie-
šaná štafeta v behu na lyžiach, v Li-
berci 2011 krasokorčuliarka Moni-
ka Simančíková a v Erzurume 2017 
bronz družstvo hokejistov. (SOU)

Na olympijské akcie v oblečení 4F
MARKETING 
Poľská značka 4F je 
novým partnerom 
Slovenského 
olympijského 
a športového výboru 
a dodávateľom 
športového oblečenia 
i obuvi na všetky 
olympijské podujatia.

Slovenský olympijský 
a športový výbor (SOŠV) 
má nového partnera a do-
dávateľa športového oble-

čenia i obuvi na všetky olympijské 
podujatia. Je ním poľská značka 
4F, ktorá sa verejne prezentova-
la 29. januára na tlačovej bese-
de v Bratislave. Značku 4F vlastní 
OTCF, S. A. – poľská spoločnosť, 
ktorá vznikla z vášne pre šport 
a ktorá má zastúpenie v 38 kra-
jinách sveta. Zakladateľ značky 
4F a prezident OTCF, S .A., (vlast-
ník značky) Igor Klaja na tlačovke 
prezradil, že názov značky vychá-
dza z anglických slov Fashion, Fu-
ture, Focus a Fit (v preklade mó-
da, budúcnosť, cieľ a zdravie).

SOŠV je už ôsmy NOV 
s oblečením 4F
Slovenský olympijský a športový 
výbor je už v poradí ôsmy národ-
ný olympijský výbor (NOV), ktorý 
uzavrel partnerstvo so 4F. Doteraz 
výrobky 4F obliekali olympio-
nici z Poľska (v krajine, kde má 
firma domicil, už od roku 2010), 
Chorvátska, Grécka, Lotyšska, 
Litvy, Macedónska a Srbska. 

„Sme čisto športová značka. Za-
čať spoluprácu so Slovenským 
olympijským a športovým vý-
borom je pre nás veľmi dôleži-
té. Už minulý rok sme nadviaza-
li spoluprácu so Slovenským zvä-
zom biatlonu a veľmi radi by sme 
sa stali trvalým sponzorom slo-
venského športu, aby sme sloven-
ským športovcom pomohli dosa-
hovať špičkové výsledky,“ uviedol 
Igor Klaja.

Pri pohľade na priebeh tejto 
zimnej sezóny je zrejmé, že spo-
jením so slovenským biatlonom 
firma urobila „terno“, veď naj-
prv Paulína Fialková a potom aj 
Anastasia Kuzminová sa v obleče-
ní 4F viackrát prebojovali na stup-
ne víťaziek v pretekoch Svetového 
pohára a v televíznych prenosoch 
patria k „najviditeľnejším“ prete-
kárkam. Zo slov prezidenta OTCF, 
S. A., je zrejmé, že značka 4F chce 

expandovať na slovenský trh, kam 
prenikla v roku 2016. Okrem za-
stúpenia tu má zatiaľ šesť obcho-
dov z celkového počtu viac než 
dvesto v rôznych krajinách sveta 
(vrátane dejiska OH 2020, japon-
ského Tokia) a rada by v tomto ro-
ku otvorila ďalší aj v Bratislave.

„So značkou 4F sme sa na pred-
chádzajúcich olympijských hrách 
mohli stretnúť na oblečení viace-
rých výprav. Presvedčili sme sa, 
že je to pekná a moderná značka, 
ktorá zároveň spĺňa aj kritérium 
vysokej kvality. Prvé rokovanie 

sme mali počas vlaňajších ZOH 
v Pjongčangu a už vtedy som mal 
pocit, že sa dohodneme,“ povedal 
prezident SOŠV Anton Siekel.

Premiéra už teraz vo februári
Prvým olympijským podujatím, 
na ktorom sa slovenskí športovci 
predstavia v oblečení 4F, bude 
februárový zimný Európsky 
olympijský festival mládeže 
(EYOF) v Sarajeve. V športovom 
oblečení našej výpravy na EYOF 
na tlačovku prišli dvaja členovia 
hokejového tímu SR do 17 rokov, 

ktorý nás tam bude reprezentovať 
– Adam Lukošík a Richard Petráš. 
Vo vestách z produkcie 4F ich 
doplnili traja olympijskí medailisti 
– dve strelkyne, čerstvá držiteľka 
Krištáľového krídla Zuzana Rehák 
Štefečeková a Danka Barteková 
(obe už získali miestenky na OH 
2020 v Tokiu) a rýchlostný kanois-
ta Denis Myšák.

Samozrejme, v oblečení poľ-
skej značky sa slovenskí športov-
ci predstavia na všetkých medzi-
národných olympijských poduja-
tiach v najbližších štyroch rokoch 
– to znamená na OH 2020 v Tokiu 
aj na ZOH 2022 v Pekingu, na ZOH 
mládeže 2020 v Lausanne aj na 
OH mládeže 2022 v Dakare, na Eu-
rópskych hrách 2019 v Minsku, na 
Svetových plážových hrách ANOV 
2019 v San Diegu, ako aj na letných 
a zimných verziách EYOF v rokoch 
2019 a 2021.

Unikátna kolekcia pre Tokio
Najväčšia pozornosť značky 4F sa 
sústreďuje na oblečenie sloven-
skej výpravy na OH 2020 v Tokiu. 
Podľa Igora Klaju sa výlučne 

slovenskému olympijskému ob-
lečeniu vo firme venuje okolo 50 
ľudí. Príprava olympijskej kolekcie 
až po jej realizáciu trvá približne 
dva roky.

„Kolekcia musí byť nielen pek-
ná, ale svojou funkčnosťou záro-
veň musí športovcom umožňovať 
dosahovanie špičkových výsled-
kov. Dosť sme v práci na jej prípra-
ve pokročili. Výsledná podoba ko-
lekcie pre OH v Tokiu bude spo-

ločným dielom a bude vyhovovať 
potrebám olympionikov a celého tí-
mu. Dizajn je už daný a pripravili 
sme prvé vzorky. Slovenská kolek-
cia bude unikátna, odlišná od ko-
lekcií iných výprav, ktoré tiež oble-
čieme,“ uviedol Igor Klaja.

„Som presvedčený, že naše 
partnerstvo so spoločnosťou 4F 
ocenia predovšetkým športov-
ci, ktorí budú nositeľmi nového 
funkčného oblečenia, spĺňajúceho 
aj tie najnáročnejšie kritériá. Tá-
to dizajnovo veľmi zaujímavá ko-
lekcia inšpirovaná históriou, folk-
lórom a tradíciami typickými pre 
Slovensko je postavená na mod-
rotlači ako ústrednom prvku, kto-
rým bude kolekcia obohatená. 
Nadväzujeme tak na ľudový prvok 
tzv. čičmianskeho vzoru, typické-
ho pre jeden konkrétny región Slo-
venska, avšak myšlienku transfor-
mácie prvkov ľudovej kultúry do 
športového oblečenia ešte rozširu-
jeme o modrotlač, ktorá je typic-
ká nielen pre jeden región, ale pre 
Slovensko ako také,“ doplnil An-
ton Siekel.  Ľubomír Souček, 

 mediálny riaditeľ SOŠV

Na spoločnej fotografii športovci aj šéfovia 4F a SOŠV. Zľava mladý hokejista Richard Petráš, zakladateľ 4F Igor Klaja, olympijskí medailisti Zuzana Rehák Štefečeková, Denis Myšák, Danka Barteková, prezident 
SOŠV Anton Siekel a ďalší mladý hokejista Adam Lukošík. SNÍMKA: SOŠV / A. GALICA

ŠPORTOVCI V SLOVENSKEJ VÝPRAVE 
NA XIV. ZIMNOM EYOF 2019
Zjazdové lyžovanie (4 chlapci 
+ 4 dievčatá) – Filip Baláž, Ján 
Sanitrár, Adam Lások, Filip 
Botka, Iveta Defenyiová, Silvia 
Strachanová, Miroslava 
Zimenová, Andrea Pavláková 
(všetci prihlásení na slalom 
a obrovský slalom, vybraní bu-
dú štartovať aj v tímovej súťaži).

Beh na lyžiach (2 + 3) – Denis 
Tilesch, Matúš Oravec, Mária 
Danielová, Marianna 
Klementová, Kristína Sivoková 
(všetci prihlásení na 10 km kla-
sicky, 7,5 km voľne a na 1,2 km 
šprint klasicky, vybraní budú 
štartovať aj v miešanej štafete).

Biatlon (4 + 4) – Matej Gregor, 
Adam Koštial, Damian Cesnek, 
Juraj Vološin (všetci 7,5 km 
a 10 km), Ema Kapustová, 
Barbora Horniaková, Michaela 
Hubačová, Viktória Vozárová 
(všetky 6 km a 7,5 km, vybraní 

športovci nastúpia aj v mieša-
nej štafete).

Snoubording (1 + 0) – športo-
vec Juraj Mlynček (slopestyle, 
big air).

Krasokorčuľovanie (0 + 1) – 
športovkyňa Ema Doboszová 
(súťaž dievčat).

Šorttrek (0 + 2) – športovkyne 
Petra Rusnáková, Lucia Filipová 
(obe 500, 1 000 a 1 500 m).

Ľadový hokej (20 + 0) – Adam 
Beke, Šimon Latkoczy, Šimon 
Groch, Marek Putala, Marko 
Stacha, Adam Jombík, Oliver 
Fatul, Adrián Zubák, František 
Smidzar, Richard Petráš, Mario 
Jamrich, Oleksyj Myklucha, 
Matej Kašlík, Jakub Ragan, 
Richard Nemec, Adam Lukošík, 
Jakub Kolenič, Roman Faith, 
Maxim Mastič, Samuel Rehák.

Účastníci hokejového turnaja na nadchádzajúcom zimnom EYOF v Sarajeve Richard 
Petráš a Adam Lukošík v oblečení 4F. SNÍMKA: ŠTARTFOTO/J. SÚKUP

V NÁRODNÝCH FARBÁCH S FOLKLÓRNYM MOTÍVOM
SOŠV sa podieľa na celom procese vytvárania kolekcie pre OH 
2020 v Tokiu, ktorá bude dynamická, plná moderných technológií 
a využívajúca najkvalitnejšie materiály. Prioritou pri navrhovaní 
odevov je maximálny komfort športovcov a zachovanie estetiky 
v súlade s národnými farbami. Kolekcia bude vyrobená z prieduš-
nej a rýchlo vysychajúcej tkaniny, aby sa športovci cítili pohodlne 
bez ohľadu na to, či sa pripravujú na štart, alebo odpočívajú. 
Škála farebných odtieňov je založená na farbách slovenskej vlaj-
ky. Okrem toho v olympijskej kolekcii vyniknú aj tradičné sloven-
ské symboly. Vďaka kombinácii moderných a jednoduchých, ale 
funkčných tvarov so živými a silnými farbami, je kolekcia nielen 
jednotná, ale aj nadčasová. (4F)

Naše partnerstvo 
so spoločnosťou 

4F ocenia 
predovšetkým 

športovci. 

Anton Siekel, 
prezident SOŠV
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VÝroČIe  
Viac než 900 hostí 
v Prahe oslavovalo sto 
rokov českých 
a slovenských 
plaveckých športov.

dátum aj čas začiatku sláv-
nosti v pražskom Fó-
re Karlín – 19. janu-
ára o 19:19 bol zvolený 

symbolicky, pretože 19. januára 
1919 bol založený Český amatér-
sky plavecký zväz, ktorý sa eš-
te koncom toho roka po vstupe 1. 
ČsŠK Bratislava zmenil na česko-
slovenský. Najväčšími hviezda-
mi boli esá ovenčené olympij-
skými medailami – Milena Ne-
veklovská-Duchková a Martina 
Moravcová.

Aj s účasťou šéfov FINA 
a LEN
Hostiteľmi slávnosti boli prezi-
denti oboch národných plavec-
kých federácií – za českú Petr 
Liška, za slovenskú Irena Adám-
ková. Na oslavu storočného 
jubilea českých a slovenských pla-
veckých športov prišlo viac než 
900 hostí vrátane prezidenta Me-
dzinárodnej plaveckej federácie 
(FINA) a člena Medzinárodného 
olympijského výboru (MOV) Julia 
Maglioneho či prezidenta Európ-
skej plaveckej federácie (LEN) Pa-
ola Barelliho.

„FINA vlani oslávila 110. výro-
čie a len o niečo kratšie spolupra-
cuje s vami,“ povedal v príhovore 
Julio Maglione, ktorý pripomenul, 
že FINA združuje 209 národných 
federácií. Paolo Barelli zase pre-
zradil, že Československý plavec-
ký zväz patril medzi najstarších 
členov LEN a že on sám ako niek-
dajší aktívny plavec svoju celkom 
prvú zahraničnú súťaž absolvoval 
v Bratislave...

A ako odznelo v zmienkach 
o histórii plaveckých športov 
v našich končinách, v roku 1925 
sa v Prahe konal kongres  
FINA a šéf spoločného zväzu La-
dislav Hauptmann v rokoch 1948 
– 1950 stál na čele LEN.

Najväčšie české a slovenské 
hviezdy prišli z cudziny
Podstatná časť večera patrila vy-
zdvihnutiu a oceňovaniu športov-
cov, funkcionárov a osobností pla-
veckých športov oboch krajín za 
uplynulých sto rokov. Najväčšie 
hviezdy slávnosti prišli z cudziny, 
kde už dlho žijú.

Z Kanady pricestovala Češ-
ka Milena Neveklovská-Duch-
ková, jediná olympijská víťazka 
v plaveckých športoch z bývalého 
Československa – v skokoch z ve-
že triumfovala na OH 1968 v Me-
xico City (mala vtedy len 16 ro-
kov!) a bola druhá na OH 1972 
v Mníchove, okrem toho vyhra-
la na ME 1970 v Barcelone a bola 
druhá na historických I. MS 1973 
v Belehrade, potom emigrova-
la. „Bodaj by nás tu s tým olym-
pijským zlatom bolo viac,“ po-
vzdychla si.

Z Nemecka zase prišiel ďal-
ší niekdajší emigrant, Bratislav-
čan Miloslav Roľko, ktorý sa stal 
prvým plavcom z Československa 
s titulom majstra Európy – v Jön-
köpingu 1977 vyhral na 100 m 
znak a na dvojnásobnej trati bol 
druhý. Na OH skončil raz štvrtý 
a dvakrát šiesty. Už veľa rokov pô-
sobí ako tréner pri reprezentač-
ných tímoch Luxemburska.

Najväčší aplauz dostala šesťná-
sobná najúspešnejšia športovky-
ňa Slovenska a držiteľka dovedna 
67 medailí z vrcholných plavec-
kých súťaží Martina Moravcová – 
Piešťanka, ktorá už od roku 1995 
žije v USA, ale na Slovensku kaž-

doročne trávi niekoľko týždňov. 
Strieborná medailistka z OH 2000 
v Sydney na 100 m motýlik a 200 
m v. sp. má v zbierke spolu sedem 
titulov majsterky sveta v krátkom 
bazéne a až 22 titulov majster-
ky Európy (tri v dlhom bazéne 
a 19 v krátkom), utvorila tri sveto-
vé a 17 európskych rekordov. „Ak 
chce človek niečo robiť na najvyš-
šej úrovni, musí to mať veľmi rád, 
dať do toho celú dušu a mať okolo 
seba silný tím,“ pokúsila sa Mar-
tina Moravcová do mikrofónu na-
formulovať, vďaka čomu sa dosta-
la úplne hore.

Plejáda ďalších veľkých 
osobností
Spomedzi slovenských plavcov, 
ktorí sa najviac presadili na 
medzinárodnej scéne, treba spo-
menúť aj ďalších medailistov z vr-

cholných súťaži dospelých – Pavla 
Steinera, Martu Skupilovú a Mi-
loslava Dolníka (už zosnulých), 
ako aj Marcela Géryho (bron-
zový olympijský medailista vo 
farbách Kanady, kam emigroval, 
a bývalý držiteľ svetového rekor-
du na 50 m motýlik v krátkom ba-
zéne na slávnosť neprišiel), ďalej 
finalistov OH Ľudovíta Komade-
la (dnes už 91-ročný, jeden z mála 
slovenských držiteľov Olympij-
ského radu utvoril olympijský 
rekord) a už zosnulú Oľgu Richter 
Kozičovú, ktorá sa zapísala do 
listiny európskych rekordérok. 
Svetový aj európsky rekord držal 
onedlho 82-ročný Vladimír Hop-
ka, ktorý prišiel do Prahy takisto 
ako o desaťročia mladší medailis-
ta z ME Ľuboš Križko. Zatiaľ po-
sledným naším medailistom z ME 
je Richard Nagy.

Na slávnosť však prišli mnohí 
ďalší bývalí známi reprezentanti 
Československa či Slovenska. Vy-
zdvihnutí boli aj ďalší s finálový-
mi umiesteniami na ME a medai-
listi z ME juniorov, ako aj viacerí 
úspešní plaveckí tréneri a dlhoroč-
ní poprední funkcionári. Ukráte-
ní sa však cítili slovenskí vodní pó-
listi, ktorí v niekdajšom spoloč-
nom štáte udávali tón (na OH 1992 
v Barcelone tvorili celý tím pod 
vedením trénera Ladislava Bottli-
ka Slováci) a prebojovali sa aj na 
OH 2000 v Sydney. Z celej plejády 
našich popredných hráčov, z kto-
rých viacerí sa výrazne presadili 
aj v špičkových zahraničných klu-
boch, si mal ocenenie prevziať iba 
legendárny Roman Poláčik, ten 
však na slávnosť neprišiel.

 Ľubomír Souček, 
 mediálny riaditeľ SOŠV

VÝroČIa

Aktuálni jubilanti 
z radov olympionikov 

niekoľko desiatok našich 
olympionikov sa v tom-
to roku dožíva svoj-
ho okrúhleho životné-

ho jubilea. Pripomeňme si tých 
aktuálnych – s „okrúhlinami“ 
v januári alebo vo februári.

Hneď na Nový rok oslávil de-
väťdesiatku niekdajší vynika-
júci gymnasta Ferdinand Da-
niš (rodák z Lučenca so štyrmi 
umiesteniami v prvej šestke na 
OH prežil prakticky celý život 
v Čechách) a ešte v prvej januá-
rovej dekáde oslavoval aj hoke-
jista Robert Švehla, takisto troj-
násobný olympionik a bronzo-
vý medailista z Albertville 1992 
(5. januára 50 rokov). Presne 
týždeň po ňom dovŕšil šty rid-
siatku hokejový štvornásobný 
olympionik a trojnásobný víťaz 
Stanleyho pohára Marián Hos-
sa, 15. januára zase osemdesiat-
ku bývalý výborný boxer Voj-
tech Stantien. Niekdajší špičko-
vý vodný pólista Peter Veszelits 

sa 23. januára dostal na „mé-
tu 50“.

Veľké osobnosti nájdeme aj 
v radoch jubilantov – olympio-
nikov, oslavujúcich vo febru-
ári. Je medzi nimi štvornásob-
ný účastník OH v rýchlostnej 
kanoistike a dvakrát striebor-
ný medailista, k tomu viacná-
sobný majster sveta aj Európy 
Juraj Tarr, ktorý 18. februára 
dovŕši štyridsiatku. Ďalší dva-
ja velikáni len niekoľko dní po 
ňom oslávia už sedemdesiatku 
– jedna z našich najlepších bas-
ketbalistiek všetkých čias Bože-
na Miklošovičová-Štrbáková 27. 
februára a najúspešnejší bežec, 
akého Slovensko kedy malo, le-
gendárny štvornásobný olym-
pionik a vicemajster Európy 
vonku i majster Európy v hale 
Jozef Plachý o deň neskôr. Slo-
venský olympijský a športový 
výbor všetkým jubilantom sr-
dečne blahoželá!

  (sou)

Jozef Plachý v aktuálnej podobe. Snímka: SOŠV/Ľ. SOuček

Veľká plavecká oslava 
spoločnej storočnice

Miloslav Roľko sa ako prvý slovenský plavec stal majstrom Európy, Martina Moravcová zase prvou sloven-
skou olympijskou medailistkou a majsterkou sveta. Snímky: autOr

Ocenené 
slovenské 
osobnosti

(pri príleži-
tosti stého 
výročia 
plaveckých 
športov – 
v prípade 
bývalých 
plavkýň 
uvádzame 
mená, pod 
ktorými 
súťažili)

1949 –  
– 1968 
Vladimír 
Hopka, 
Ľudovít 
komadel, 
oľga  
kozičová, 
Marta  
Skupilová, 

1969 –  
– 1988 
Marcel Géry, 
ladislav 
Hlavatý, 
Miloslav 
roľko,  
Vlasta  
Wawrová, 
Silvia  
rusinová, 
Július  
Samuelis, 

1989 –  
– 1998 
Marcel  
blažo,  
Miloslav 
dolník,  
ondrej 
Gajdáč, 
daniela 
Hornáková, 
Vladimír 
prelovský, 

1999 –  
– 2008 
Martina 
Moravcová, 
Věra Čambo-
rová, darina 
Moravcová, 
denisa 
Smolenová, 
karol Máčik, 
Yvetta 
Macejková, 
Vlastimil 
kratochvíl, 
roman po-
láčik, Juraj 
Skála, 

2009 –  
– 2018 
Jozef  
bazálik,  
Ján foriš, 
Vlasta 
Hiadlov-
ská, Ľuboš 
križko, Jiří 
Walter, Jana 
Mezovská, 
barbora 
Mišendová, 
richard 
nagy, Gabri-
el baran. 

Dve najväčšie hviezdy slávnosti, obe ovenčené olympijskými medailami – slovenská fenomenálna plavky-
ňa Martina Moravcová a česká skokanka do vody Milena Neveklovská-Duchková. 

90 ROKOV
FERDINAND DANIŠ  
(športová gymnastika)  
* 1. 1. 1929 lučenec – 
opatová – vo výprave ČSr, 
resp. ČSSr – Helsinki 1952: 
družstvo – 7., viacboj – 12., 
bradlá – 5., prostné – 7., 
preskok – 9., Melbourne 
1956: družstvo – 4., viacboj – 
12., prostné – 6., rím 1960: 
družstvo – 4., viacboj – 15.

80 ROKOV
VOJTECH STANTIEN (box) 
* 15. 1. 1939 košice – vo vý-
prave ČSSr – Mexico City 
1968: do 71 kg – vyradený  
v 1. kole.

70 ROKOV
BOŽENA MIKLOŠOVIČOVÁ 
(basketbal) 
* 27. 2. 1949 bratislava – vo 
výprave ČSSr – Montreal 
1976: 4.

JOZEF PLACHÝ (atletika) 
* 28. 2. 1949 košice – vo vý-
prave ČSSr – Mexico City 
1968: 800 m – 5. (1:45,9), 
Mníchov 1972: 800 m – vyra-
dený v semifinále (1:48,9, 
v rozbehu 1:47,1), Montreal 
1976: 800 m – vyradený v roz-
behu (1:48,63), Moskva 1980: 
1 500 m – 6. (3:40,7, v semifi-
nále 3:40,4).

50 ROKOV
RÓBERT ŠVEHLA  
(ľadový hokej) 
* 2. 1. 1969 Martin – vo vý-
prave ČSfr – albertville 
1992: 3., vo výprave 
Slovenska – lillehammer 
1994: 6., nagano 1998: 10. 

PETER KONDRÁT (boby) 
* 7. 1. 1969 Ilava – vo výpra-
ve Česka – nagano 1998: 
štvorboby – 13.

PETER VESZELITS  
(vodné pólo) 
* 23. 1. 1969 košice – vo vý-
prave ČSfr – barcelona 
1992: 12., vo výprave 
Slovenska – Sydney 2000: 12.

40 ROKOV
MARIÁN HOSSA  
(ľadový hokej) 
* 12. 1. 1979 Stará Ľubovňa 
– vo výprave Slovenska – Salt 
lake City 2002: 13., Turín 
2006: 5., Vancouver 2010: 4., 
Soči 2014: 11.

JURAJ TARR  
(rýchlostná kanoistika) 
* 18. 2. 1979 komárno – vo 
výprave Slovenska – Sydney 
2000: k4 1000 m – 4., peking 
2008: k4 1000 m – 2., 
londýn 2012: k4 1000 m – 
6., rio de Janeiro 2016: k4 
1000 m – 2.
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Bude box na OH 2020 v tokiu?
aktuálna téma  
Nad boxom, jedným z najtradičnejších 
olympijských športov, sa zmráka. Hrozí mu 
absencia v programe olympijských hier 2020 
v Tokiu. Prečo?

príčin tejto hrozby je pod-
ľa Medzinárodného olym-
pijského výboru (MOV) 
viacero. MOV kritizu-

je najmä fungovanie a riadenie 
Medzinárodnej boxerskej aso-
ciácie (AIBA), ktorá tento šport 
na olympijských hrách (OH) za-
strešuje.

MOV taktiež vyjadril pochyb-
nosti aj okolo vyhodnocovania 
boxerských zápasov. Z minulos-
ti sú známe napríklad obvine-
nia z manipulovania zápasov na 
OH 2016 v Riu de Janeiro. Treba 
však povedať, že nielen box, ale 
aj iné športy s bodovaním založe-
ným na subjektívnom hodnotení 
– napr. krasokorčuľovanie a gym-
nastika – bývali vždy náchylné na 
obvinenia zo zaujatosti.

Výhrady MOV k osobe 
prezidenta AIBA
Osobitne má však MOV výhra-
dy k osobe nového prezidenta 
AIBA Gafura Rachimova, ktorý 
v novembrových voľbách pora-
zil Kazacha Serika Konakbajeva. 
Uzbecký podnikateľ zvíťazil vo 
voľbách aj napriek varovaniu etic-

kej komisie MOV, že nie je vhod-
ný kandidát na post prezidenta 
federácie. Rachimova totiž ame-
rické orgány označujú za čelné-
ho predstaviteľa organizovaného 
zločinu v rodnom Uzbekistane. 
Ministerstvo financií USA ho viní 
z úplatkárstva, vydierania či lega-
lizácie príjmov z trestnej činnos-
ti a v rámci svojej jurisdikcie mu 
zmrazilo všetky aktíva. Prezident 
AIBA však tvrdí, že za obvinenia-
mi jeho osoby sú predovšetkým 
politické konflikty v rodnom 
Uzbekistane. Odmieta akékoľvek 
obvinenia z organizovanej trest-
nej činnosti a v USA už podnikol 
právne kroky na očistenie svojho 
mena. 

MOV v AIBA znepokojuje aj 
netransparentnosť a finančné 
problémy, ktoré Rachimov zde-
dil ešte po bývalom prezidentovi 
AIBA Ching-Kuo Wuovi. Ten bol 
obvinený zo zlého finančného 
hospodárenia a z finančnej ne-
dbanlivosti.

Vzhľadom na tieto výhrady zo 
strany MOV a ohrozenie boxu 
ako olympijského športu v Tokiu 
2020 navrhol Rachimov pozasta-
venie svojho mandátu na určité 
obdobie.

Pozastavené prípravy
MOV s cieľom prešetriť celý rad 
otázok v AIBA založil osobitnú 
vyšetrovaciu komisiu, vedenú 
členom exekutívy MOV a záro-
veň prezidentom Medzinárodnej 
zápasníckej federácie Nenadom 
Lalovičom. Ďalšími členmi troj-
členného panelu MOV sú Richard 
Carrión z Portorika a fínska člen-
ka komisie športovcov MOV Em-
ma Terhová. Úlohou tejto komisie 
je preskúmať všetky dokumenty 
a situáciu v AIBA a posúdiť jej po-
krok v riešení obáv zvýraznených 
MOV.

Po ukončení vyšetrovania ko-
misia dodá exekutíve MOV odpo-
rúčania s navrhovanými ďalšími 
postupmi. Už v súčasnosti však 
MOV zastavil prípravy na boxer-
ské súťaže na OH 2020 v Tokiu 
a pozastavil štatút AIBA ako ich 
organizátora. Zástupcovia AIBA 
nesmú komunikovať s organizač-
ným výborom OH. MOV taktiež 
prerušil aj poukazovanie platieb 

pre AIBA, ktoré pochádzajú z ce-
losvetového predaja vysielacích 
práv na OH. 

Aký môže byť ďalší vývoj?
Celá situácia môže mať len tri 
možné výsledné scenáre. Prvý je, 
že AIBA stratí právo organizovať 
olympijský boxerský turnaj v To-
kiu 2020 a turnaj zorganizuje 

iná medzinárodná organizácia. 
Ďalšie federácie, ako napríklad 
World Boxing Association (WBA) 
a World Boxing Council (WBC), 
už prisľúbili, že v prípade potre-
by pomôžu zabezpečiť hladký 
priebeh olympijského turnaja na 
hrách v Tokiu.

Bývalý svetový šampión ťaž-
kej váhy Vladimir Kličko, jeden 

z možných kandidátov na prevza-
tie novej organizácie založenej 
počas OH 2020, nedávno vyhlá-
sil, že podľa neho by práve WBA 
mala nahradiť AIBA ako zodpo-
vedná organizácia na blížiacich 
sa hrách. 

Ďalší možný scenár je, že AIBA 
preukáže svoju dôveryhodnosť 
a odstráni nedostatky, na ktoré 

bola upozornená. Výkonný ria-
diteľ AIBA Tom Virgets nedáv-
no zdôraznil, že asociácia je pri-
pravená predložiť MOV dôkazy 
o veľkých zmenách v rámci novej 
štruktúry administratívy, vráta-
ne nezávislého finančného audi-
tu nových finančných postupov 
v AIBA, ktoré potvrdili súčasné fi-
nančné zdravie organizácie. Po-
tvrdil tiež, že sa podrobne venujú 
lepšej odbornej príprave rozhod-
cov a hľadajú spôsoby, ako zlep-
šiť objektivitu rozhodovania. Na 
záver svojho vyhlásenia dodal, 
že je presvedčený, že AIBA bude 
schopná preukázať pokračujúce 
zlepšenia vo všetkých oblastiach 
fungovania. Zdôraznil tiež, že 
AIBA aktuálne pracuje aj na prí-
pravách na Panamerické hry v Li-
me v júli, aby zabezpečila kvalit-
ný turnaj. AIBA je autonómna 
športová organizácia a OH sú jed-
ným z mnohých podujatí, na kto-
rých sa zúčastňuje.  

Najhorším možným výsledkom 
tohto celého procesu by však bo-
lo vylúčenie boxu z olympijského 
programu. Treba však zdôrazniť, 
že MOV robí všetko pre to, aby sa 
boxerský turnaj v Tokiu uskutoč-
nil. Napríklad pokračuje v pouka-
zovaní finančných štipendií pre 
športovcov, ktorí majú potenciál 
súťažiť na OH 2020. Konečné roz-
hodnutie o tom, či na OH v Tokiu 
bude boxerský turnaj a kto ho zor-
ganizuje, padne na júnovom za-
sadnutí exekutívy MOV v Lausan-
ne. Odtiaľ vzídu odporúčania pre 
následné zasadnutie MOV.

Do budúcnosti bude úlohou 
AIBA obnoviť dôveryhodnosť toh-
to športu a zachrániť jeho účinko-
vanie na olympijských hrách.

 Patrik Hrbek, 
 právnik SOŠV a člen VV SBF

Na OH 2016 v Riu de Janeiro box, pochopiteľne, nechýbal. V kategórii do 60 kg triumfoval Brazílčan Conceicao – na fotografii 
jeho radosť. V súčasnosti je však box v pozícii, že mu hrozí olympijské k. o. SNímka: taSr / ap

Neistota  
je Najhoršia  
pre mladých 
športovcov
olympijská budúcnosť boxu je 
momentálne nejasná. neistota 
je najhoršia práve pre mladých 
boxerov, ktorí pozorne sledujú 
možné vyhliadky smerom 
k tokiu, ich rodičov, trénerov 
a ďalších zainteresovaných ľu-
dí, ktorí sa tomuto športu venu-
jú celý svoj život.

tento rok však budeme sloven-
ským boxerom držať palce na 
európskych hrách v minsku. 
Z I. európskych hier v azerbaj-
džanskom baku práve boxer 
Viliam tankó priniesol jednu zo 
siedmich medailí slovenskej vý-
pravy. Vo svojej váhovej kategó-
rii vyboxoval krásne 3. miesto. 
na tohtoročné II. európske hry 
v minsku, ktoré budú zároveň 
majstrovstvami európy, má 
Slovenská boxerská federácia 
právo vyslať až desať boxerov. 
a je jasné, že aj naši mladí 
boxeri snívajú svoj olympijský 
sen.

šéf sloveNského 
boxu Nestráca 

optimizmus
Čo na hrozbu vylúčenia bo-
xu z oH 2020 hovorí prezi-
dent Slovenskej boxerskej 

federácie tomáš „kid“ 
kovács? „Súčasná situácia 
ma mrzí. ostávam však na-
ďalej optimista a verím, že 
si medzinárodné boxerské 
hnutie urobí vo svojich ra-
doch poriadok a zamedzí 

olympijskému knokautu bo-
xu. Som presvedčený, že 
náš šport bude aj naďalej 

súčasťou olympijského 
programu. a zároveň bude-
me robiť vo zväze všetko 
pre to, aby v tokiu bolo 

v ringu po dlhom čase opäť 
aj slovenské zastúpenie.“


	1
	2
	3
	4

