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ZHROMAŽDENIE 
V piatok 26. apríla sa v Bratislave uskutočnilo 
56. valné zhromaždenie Slovenského 
olympijského a športového výboru – prvé 
po vlaňajšej decembrovej transformácii SOV 
na strešnú organizáciu slovenského športu.

Valné zhromaždenie SOŠV 
prijalo 13 nových členov, 
za nového člena výkonné-
ho výboru zvolilo hokejo-

vého šéfa Martina Kohúta, za čest-
ného člena prijalo predsedu Klubu 
športových redaktorov SSN Tomá-
ša Grosmanna a rozhodnutie o de-
jisku letného EYOF 2021 presu-
nulo na exekutívu. Tá musí roz-
hodnúť, ktoré mesto bude hostiť 
podujatie namiesto Košíc.

Kohút uspel vo voľbách
Novým členom výkonného 
výboru SOŠV sa stal šéf Sloven-

ského zväzu ľadového hokeja 
Martin Kohút. Vo voľbách získal 
celkovo 57 hlasov. 

Jeho jediný protikandidát, pre-
zident Slovenského zväzu biat-
lonu Tomáš Fusko (na rokovaní 
sa nezúčastnil osobne), výrazne 
menej – len 24 hlasov. Doplňu-
júce voľby sa konali preto, lebo 
Jozef Gönci, ktorý od novembra 
2016 vykonával funkciu vicepre-
zidenta SOV, sa po vymenova-
ní za štátneho tajomníka Minis-
terstva školstva, vedy, výskumu 
a športu SR pre šport (do tejto 
pozície nastúpil 7. januára toh-

to roka) vzdal členstva v exeku-
tíve SOŠV.

Trinásť nových členov SOŠV
Plénum SOŠV jednomyseľne pri-
jalo za svojich členov 13 nových 
subjektov, čo umožnila práve 
decembrová transformácia orga-
nizácie. 

Novými členmi je 11 zväzov 
neolympijských športov – Slo-
venská asociácia boccie, Sloven-
ská asociácia fitnes, kulturisti-
ky a silového trojboja, Slovenská 
asociácia korfbalu, Slovenská mo-
tocyklová federácia, Slovenská 
muaythai asociácia, Slovenská 
skialpinistická asociácia, Sloven-
ský bridžový zväz, Slovenský ná-
rodný aeroklub gen. M. R. Štefá-
nika, Slovenský zväz dráhového 
golfu, Slovenský zväz kickboxu 
a Slovenský zväz psích záprahov, 
plus Klub slovenských turistov a 
Univerzita Mateja Bela v Banskej 
Bystrici.

Počet členov SOŠV sa tak aktu-
álne zvýšil na 91 (79 právnických 
a 12 fyzických osôb) a celkový po-
čet hlasov v pléne narástol na 127.

Musuľbes už má striebro
Členka Medzinárodného olym-
pijského výboru (MOV) Danka 
Barteková z poverenia prezi-
denta MOV Thomasa Bacha 
slávnostne odovzdala (spolu 
s prezidentom SOŠV Antonom 
Siekelom) zápasníkovi Davido-
vi Musuľbesovi striebro z OH 
2008 v Pekingu v kategórii do 
120 kg. Získal ho po dodatoč-
nej diskvalifikácii pôvodného 
víťaza a svojho semifinálového 
premožiteľa Uzbeka Tajmazova 
za doping. 

Grosmann čestným členom 
Plénum SOŠV jednomyseľne 
schválilo za svojho čestného čle-
na dlhoročného predsedu Klubu 
športových redaktorov SSN To-

máša Grosmanna za dlhodobú 
angažovanosť v slovenskom 
olympijskom hnutí. Zároveň do-
stal aj Zlatý odznak SOŠV. Toto 
vyznamenanie si prebrali i ďalší 
traja laureáti – Pavol Mlynár, 
Marián Šimo a Otokar Urban. Na 
VZ okrem toho odovzdali celú 
plejádu vyznamenaní – 
6 strieborných a 8 bronzových 
odznakov, 6 medailí, 6 plakiet 
a 10 čestných uznaní SOŠV. 
Výročné ocenenia SOŠV boli 
udelené v 8 kategóriách dovedna 
10 laureátom. Diplom MOV Žena 
a šport si z rúk Danky Barteko-
vej prevzala najlepšia slovenská 
gymnastka 20. storočia Marianna 
Némethová-Krajčírová.

Vlani rozpočet 4,5 milióna, 
tento rok 3,3 milióna
Výkonný riaditeľ SOŠV Gábor 
Asványi prezentoval na rokovaní 
výročnú správu SOŠV za rok 2018 
(vrátane hospodárenia, ktoré bolo 

vyrovnané s príjmami a výdav-
kami na úrovni 4,5 milióna eur) 
i Slovenskej olympijskej marke-
tingovej (SOM), a. s., ktorá mala 
výnosy 2,4 milióna eur, čo bolo 
o 768-tisíc viac (nárast 
o 47 %) ako pred rokom, na čo 
mali vplyv najmä ZOH v Pjong-
čangu. „Peňažné príjmy SOM boli 
787-tisíc eur, čo je historicky naj-
lepší výsledok,“ zdôraznil Asvá-
nyi. Plénum VZ SOŠV schválilo 
rozpočet na rok 2019, v ktorom sa 
počíta s príjmami a výdavkami na 
úrovni 3,3 milióna eur so ziskom 
asi 14-tisíc eur. Štátny rozpočet sa 
na príjmoch SOŠV podieľa sumou 
približne 1,7 milióna eur. Ďalších 
877-tisíc eur by mal získať z prís-
pevkov od MOV, EOV a z Olym-
pijskej solidarity. SOM, a. s., by 
mala doniesť do rozpočtu 732-tisíc 
eur. Príjmy a výdavky SOM, a. s., 
v roku 2019 budú na úrovni 2,1 
milióna eur, plánuje sa mierny 
zisk okolo 24-tisíc eur. (GB, SOU)

Dodatočné udeľovanie olympijskej medaily sme na Slovensku zažili prvý raz. Striebro z Pekingu 2008 zápasníkovi Davidovi Musuľbe-
sovi odovzdala členka MOV Danka Barteková, gratuloval aj prezident SOŠV Anton Siekel. SNÍMKA: ŠTARTFOTO/J. SÚKUP
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Anastasia Kuzminová
trojnásobná zlatá medailistka zo zimných 
olympijských hier 2010, 2014, 2018
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23. 6. B. Bystrica

1. 6. Štrbské Pleso

21. 9. Bratislava

VYZNAMENANIA SOŠV ZA ROK 2018
Zlatý odznak SOŠV 
(za výnimočný prínos pre 
olympijské hnutie a šport): 
Tomáš Grosmann, Pavol Mlynár, 
Marián Šimo, Otokar Urban

Strieborný odznak SOŠV 
(za výrazný prínos pre 
olympijské hnutie a šport): 
Janka Gantnerová-Šoltýsová, 
Ján Magdoško, Ladislav Mundil, 
Ladislav Wawra, Otakar Žilavý, 
Jaroslav Žingor

Bronzový odznak SOŠV 
(za dlhodobú prácu a prínos pre 
rozvoj olympijského 
hnutia a športu): Marta 
Brúderová, Jozef Kačica, Anna 
Kirnová, Igor Kováč, Vladimír 
Mezencev, Peter Šabo, Milan 
Vranka, Peter Tichý

Medaila SOŠV (pre úspešných 
účastníkov OH a ZOH, resp. 
pre medailistov z OH mládeže): 
Jana Daubnerová-Gereková, 

Martina Halinárová-Jašicová, 
Božena Miklošovičová-Štrbáková, 
Ingrid Potisková-Holkovičová, resp. 
Emanuela Luknárová, Katarína 
Pecsuková

Plaketa SOŠV (pre osobnosti, 
ktoré svojou činnosťou význam-
ne prispievajú k rozvoju olym-
pizmu a športu): Ladislav 
Čambal, Martin Ferenčík, Eugen 
Laczo, Karol Mičieta, Emil 
Preisach, Darina Salátová

VÝROČNÉ OCENENIA SOŠV ZA ROK 2018
Trofej SOŠV (za prínos 
v propagácii olympijského hnutia 
a prehlbovaní jeho vplyvu 
na šport, kultúru, výchovu a spo-
ločnosť): Vojenské Športové 
Centrum Dukla Banská Bystrica

Cena Bohumila Goliana 
(za najhodnotnejší kolektívny 
výkon roka): hliadka vodných sla-
lomárov 3xC1 (Slafkovský, 
Martikán, Beňuš)

Cena Pavla Schmidta (za najhod-
notnejší individuálny výkon roka): 
Anastasia Kuzminová

Cena Ondreja Nepelu (pre mladé-
ho športovca do 23 rokov, u kto-
rého sa výrazne prejavila športo-
vá perspektíva): Viktor Gažík, 
Soňa Stanovská

Cena Jána Zacharu (pre trénera 
mládeže): Pavel Slouka

Cena Matyldy Pálfyovej (pre ženu 
za športové výsledky a aktivitu 
v športe):  Eva Repková

Cena Miroslava Procházku (za 
aktuálne dielo v oblasti literatú-
ry, resp. za celoživotnú propagá-
ciu športu a olympizmu prostried-
kami literatúry a publicistiky): 
Ján Grexa, František Morvai

Cena Vincenta Lafka – olympij-
ský klub roka: OK Turiec
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HISTÓRIa  
Slovenské olympijské a športové múzeum 
a SOŠV pripravili tri výstavy – dve sa konajú pri 
príležitosti majstrovstiev sveta.

SOŠV – Slovenské olympij-
ské a športové múzeum 
pripravilo na máj tri zau-
jímavé výstavy. Dve, kto-

ré sa viažu na svetový šampio-
nát v ľadovom hokeji v Bratisla-
ve a v Košiciach, sú určené hlavne 
pre fanúšikov hokeja, tú tretiu naj-
viac ocenia vyznávači kvalitných 
športových fotografií. Hokejo-
vé výstavy SOŠM sú rozdelené do 
dvoch miest. V Košiciach, kde bu-
dú v základnej skupine MS hrať aj 
slovenskí hokejisti, si návštevní-
ci už od 30. apríla môžu v Sloven-
skom technickom múzeu na Hlav-
nej ulici č. 88 pozrieť expozíciu 
90 rokov slovenského hokeja, kto-
rá ponúka množstvo zaujímavých 
artefaktov z histórie tohto u nás 
mimoriadne populárneho športu. 
Výstavu vo výchoslovenskej met-
ropole verejnosť môže navštíviť do 
26. mája, ale keďže je koncipova-
ná ako putovná, môžu sa na ňu te-
šiť od augusta až do januára 2019 
aj v ďalších mestách Slovenska.

V Múzeu mesta Bratislava na 
Radničnej ulici č. 1 v deň otvore-
nia svetového šampionátu  
(10. mája) otvorí SOŠM výstavu 
Opäť žijeme hokejom! s podtitu-
lom Z histórie majstrovstiev sveta 
v ľadovom hokeji na Slovensku. 
Verejnosti bude prístupná až do 
posledného dňa šampionátu, teda 
do 26. mája. 

Tretia výstava SOŠM bude sprí-
stupnená 18. mája v Stálej expozí-

cii dejín lyžovania na Slovensku 
– v Bellovom dome na Štefániko-
vom námestí č. 14 v Kremnici. 
Výstava s názvom Dokumenta-
rista s citom pre okamih a s pod-
titulom Ladislav Bielik, redakcia 
ŠTART, Bratislava, je venovaná 
športovej fotografickej tvorbe La-
dislava Bielika. Verejnosti je málo 
známe, že muž, ktorého celosve-
tovo preslávila fotografia muža 
s odhalenou hruďou pred oku-
pačným tankom z 21. augusta 
1968 v Bratislave, pracoval v ro-
koch 1971 – 1975 v redakcii špor-
tového týždenníka Štart. Záme-
rom výstavy je pri príležitosti ne-
dožitých 80. narodenín (narodil 
sa 28. mája 1939 v Leviciach) po-
odhaliť túto časť jeho tvorby, kto-
rá sa mu stala aj osudnou, preto-
že tragicky zahynul pri fotogra-
fovaní motoristických pretekov 
v roku 1984 v Budapešti.

Bielikove športové fotografie sa 
považovali za zničené, ale zacho-
vali sa a výber 300 z nich si budú 
môcť pozrieť návštevníci výstavy. 
SOŠM ich získalo ešte v roku 1993 
zakúpením značnej časti archí-
vu časopisu Štart vďaka finančnej 
podpore štátneho fondu kultúry 
Pro Slovakia. So súhlasom rodiny 
Ladislava Bielika budú vo výstav-
nej podobe prezentované prvý 
raz. Výstava bude sprístupnená až 
do 30. septembra.

 Zdenka Letenayová,
 riaditeľka SOŠV – SOŠM

Vzácne artefakty budú môcť nielen hokejoví fanúšikovia obdivovať pri príležitosti konania majstrovstiev sveta na výstavách  
v Bratislave a Košiciach. Snímky: SOŠV/A. GAlicA

„Reštart“ 
slovenskej 
asociácie 
olympionikov 
Slovenská asociácia olympio-
nikov (SAO) ako občianske 
združenie vznikla na ustano-
vujúcom valnom zhromažde-
ní 2. júla 2000. Počas prvých 
rokov svojej činnosti bola SAO 
pod vedením olympijského ví-
ťaza v cyklistike Antona Tkáča 
a predovšetkým pričinením jej 
tajomníka, strieborného olym-
pijského medailistu vo volej-
bale Jozefa Labudu, pomerne 
aktívna. SAO predovšetkým 
organizovala stretnutia olym-
pionikov zo Slovenska.

V posledných rokoch však 
činnosť asociácie bola výraz-
ne utlmená. Už dlho sa ne-
podarilo uskutočniť také val-
né zhromaždenie SAO, kto-
ré by bolo uznášaniaschopné 
a mohlo zvoliť orgány v no-
vom zložení.

Táto situácia dlhodobo trá-
pila predchádzajúce vedenie 
Slovenského olympijského vý-
boru (SOV). Hoci Slovenská 

asociácia olympionikov je sa-
mostatný právny subjekt, bý-
valý prezident SOV František 
Chmelár vyvíjal iniciatívy, aby 
sa asociácia „prebrala“ a zakti-
vizovala. Neúspešne.

Po nástupe súčasného ve-
denia SOŠV (k transformácii 
a k zmene pôvodného názvu 
organizácie došlo 7. decem-
bra 2018) dostal vo výkonnom 
výbore do vienka starostli-
vosť o športovcov a olympioni-
kov viceprezident SOV, dvojná-
sobný olympijský medailista 
v streľbe Jozef Gönci. V súvis-
losti s touto agendou aktívne 
rozbehol aj aktivity smerujú-
ce k obnoveniu činnosti SAO. 
Oslovil viacero členov býva-
lého výkonného výboru SAO, 
ale aj ďalších, najmä mladších 
olympionikov, z ktorých via-
cerí prejavili záujem, aby ich 
organizácia znovu začala byť 
funkčná.

Po Gönciho januárovom ná-
stupe do funkcie štátneho ta-
jomníka Ministerstva škol-
stva, vedy, výskumu a športu 
SR pre šport poveril prezi-
dent SOV Anton Siekel zastre-
šovaním snáh o sfunkčnenie 
SAO svoju poradkyňu a čest-
nú členku SOV, olympioničku 
v atletike Máriu Mračnovú.

V uplynulých mesiacoch sa 
hlavne vďaka Romanovi Han-
zelovi zo športového oddele-
nia SOŠV podarilo aktualizo-
vať a výrazne doplniť adresár 
olympionikov zo Slovenska. 
Všetci boli oslovení s ponu-
kou, či majú záujem byť člen-
mi SAO a prípadne pôsobiť 
v jej výkonnom výbore. K pô-
vodným 105 členom asociácie 
pribudlo do apríla tohto roka 
viac než päť desiatok nových 
a tento počet sa kontinuálne 
zvyšuje.

Všetci, ktorí zareagovali na 
výzvu, boli pozvaní na valné 
zhromaždenie SAO, zvolané 
na pondelok 13. mája v Brati-
slave. Olympionici by na ňom 
mali schváliť nové stanovy 
svojej organizácie aj si zvoliť 
predsedu a výkonný výbor.

  (sou)

olYmpIjSkÝ deŇ 2019 Volá

Kaleidoskop olympijských aktualít 

Celosvetový Olympijský 
deň sa už od roku 1948 
každoročne viaže k 23. 
jú nu, akcie v rámci je-

ho osláv však bývajú rozložené 
na dlhšie obdobie. Na Slovensku 
ich zastrešuje Slovenský olympij-
ský a športový výbor (SOŠV), kto-
rý v tomto roku rovnako ako vlani 
do osláv zahrnul podujatia usku-
točnené v rozpätí mája a júna. 
Rozmanité aktivity budú prebie-
hať v regionálnych olympijských 
kluboch, v školách, mestách a po-
dobne. SOŠV zašle 500 registrova-
ným školám propagačný materiál, 
preto je najvyšší čas zaregistrovať 
svoje podujatie. Príslušné subjekty 
sa môžu registrovať už teraz. 

Tri piliere aktivít Olympijského 
dňa sú pohyb, vzdelávanie  
a poznávanie. Ako súčasť osláv  
Olympijského dňa 2019 preto  
SOŠV tra dične pripravil aj sprie-
vodné vedomostné a umelecké sú-

ťaže – literárnu a výtvarnú. Hlav-
né podujatia v rámci Olympijského 
dňa 2019 sa uskutočnia v spolu-
práci SOŠV so spoločnosťou Billa 
26. mája v Prešove, 1. júna na Štrb-
skom Plese a 23. júna v Banskej 
Bystrici. Ponesú sa v duchu sloga-
nu „Športuj, Slovensko“ s podti-
tulom „Zaži Olympijský deň plný 
hviezd“. Aktivita „Športuj, Sloven-
sko“ časovo prekračuje dvojme-
sačný rámec, jej štvrté dejstvo sa 
odohrá 21. septembra v Bratislave. 
Všetky potrebné informácie  
záujemcovia nájdu na stránke 
www.olympijskyden.sk.

Kemp atlétov pred OH 
v Tokiu na univerzite Meikai
V japonskom Tokiu, dejisku Hier 
XXXII. olympiády v roku 2020,  
5. apríla podpísal prezident  
SOŠV Anton Siekel memorandum 
o porozumení s rektorom Univer-
zity Meikai Džunom Mijatom, so 
starostom mestskej časti Urajasu 
Jacušim Ušidom a s vicepreziden-
tom Japonského olympijského 
výboru Jasuom Saitom o realizácii 
predolympijského kempu našich 
atlétov v priestoroch Univerzity 
Meikai.

Na základe podpísaného me-
moranda budú môcť slovenskí at-
léti pred aj počas OH v Tokiu vy-
užiť tréningové (atletický štadión 
a ďalšie športoviská), stravova-
cie aj ubytovacie zariadenia Uni-
verzity Meikai v tokijskej mest-
skej časti Urajasu v prefektúre 
Čiba. Prezident SOŠV Anton Sie-
kel v krátkom príhovore pred pod-
pisom memoranda okrem iného 
povedal: „Je mimoriadne dôleži-
té, že slovenskí atléti – medzi ni-
mi aj obhajca olympijského zlata 
z Ria Matej Tóth – budú môcť na 
Univerzite Meikai trénovať v pod-
mienkach, ktoré im umožnia nie-
len kvalitnú prípravu, ale aj plno-
hodnotnú adaptáciu na japonskú 
klímu aj na časový posun.“

V Bratislave 10. mája štafeta 
s ohňom EH v Minsku
Bratislava sa 10. mája stane súčas-
ťou štafety s pochodňou júnových 
II. európskych hier v bieloruskom 
Minsku. Štafeta s názvom Flame 
of Peace (Mierový plameň) odštar-
tovala 3. mája v sídle Európskych 
olympijských výborov v Ríme. Na 
púti do Bieloruska najprv zavítala 
do Francúzska (aj na najvyšší 

alpský vrch Mont Blanc), do Bie-
loruska sa presunie cez Rakúsko, 
Slovinsko, Maďarsko, Slovensko, 
Česko a Poľsko.

V Bratislave bude štafeta v pia-
tok 10. mája predpoludním. 
Miestom jej slávnostného víta-
nia bude atletický štadión Fa-
kulty telesnej výchovy a špor-
tu UK na Lafranconi. Slovenský-
mi účastníkmi štafety budú dvaja 
viacnásobní olympijskí medailis-
ti a mnohonásobní majstri sve-
ta, strelkyňa Zuzana Rehák Štefe-
čeková a rýchlostný kanoista Erik 
Vlček. SOŠV však na slávnosť po-
zval viacero športovcov, ktorí nás 
v bieloruskej metropole onedlho 
budú reprezentovať na najväčšom 
olympijskom podujatí tohto roka. 

Zomrel Ján Starší, legenda 
ľadového hokeja
Vo veku 85 rokov 13. apríla v Bra-
tislave zomrel Ján Starší (nar. 
17. októbra 1933 v obci Sokolče), 
hokejová hráčska, trénerská 
a pedagogická legenda. Ako hráč 
získal jednu striebornú a dve 
bronzové medaily z majstrovstiev 
sveta a zahral si aj na ZOH 1960 
v Squaw Valley, kde bol (ako 

vôbec prvý Slovák) vlajkonosič 
výpravy ČSR. Za československú 
reprezentáciu odohral 73 zápasov 
a strelil 29 gólov. V domácej ligo-
vej súťaži za 14 sezón (z toho 12 
v drese Slovana Bratislava) odo-
hral viac než 300 zápasov a strelil 
267 gólov. 

Veľmi úspešný bol Ján Star-
ší ako tréner. V dvojici s Karlom 
Gutom sa podpísal pod dve zlaté 
(1976, 1977) a štyri strieborné me-
daily z MS (bronzovú pridal ne-
skôr vo dvojici s Františkom Po-
spíšilom), pod striebro zo ZOH 
1976 v Innsbrucku aj z historic-
ky I. ročníka Kanadského pohá-
ra 1976. Presadil sa tiež ako klu-
bový tréner, v rokoch 1981 a 1989 
získal tituly majstra NSR s tíma-
mi SC Riessersee, resp. SB Ro-
senheim. Štvrťstoročie prednášal 
o hokejových tréningových me-
tódach na Fakulte telesnej výcho-
vy a športu Univerzity Komenské-
ho v Bratislave, bol aj predsedom 
trénerskej rady Slovenského zvä-
zu ľadového hokeja. Členom Siene 
slávy IIHF sa Ján Starší stal v roku 
1999 a v roku 2002 ho zaradili me-
dzi prvých členov Siene slávy slo-
venského hokeja. (sou, sošv)

K pôvodne  
105 členom 

asociácie 
pribudlo do 

apríla viac než 
50 nových. 

Výstavy pre 
fanúšikov 
hokeja aj 
športovej 
fotografie
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Šport je odraz spoločnosti
analýza  
Úvaha na tému 
športového publika – 
toho, bez nadšeného 
povzbudzovania 
ktorého sa žiadne 
väčšie športové 
podujatie nezaobíde, 
ale aj toho, ktoré uráža, 
ponižuje a je agresívne.

počas januárového tenisové-
ho turnaja Australian Open 
moju pozornosť vzbudili 
reklamné šoty počas strie-

daní strán Djokoviča a Federera 
v ich finálovom dueli. Na televíz-
nej obrazovke hviezdy svetového 
tenisu produkujú úžasné výmeny, 
po ktorých čakajú na búrlivé ová-
cie obecenstva. Tie však neprichá-
dzajú. Hľadisko je totiž prázdne. 
Hráči sú, pochopiteľne, nesmierne 
sklamaní a na záver krátkeho kli-
pu sa zhodnú: s obecenstvom je 
tenis zábavnejší.

Keď idioti pokazia športové 
zápolenie
Áno, športové podujatie bez di-
váckej kulisy ani pre samotných 
športovcov nie je záživné. Sú to 
fanúšikovia, ktorí mu dodávajú 
osobitnú atmosféru – a tá potom 
vie vybičovať hráčov k vrcholným 
športovým výkonom. Spontánna 
radosť z gólu či víťazstva, hnanie 
svojho tímu, svojho obdivovaného 
športovca dopredu skandovaním, 
spevom, pestrofarebnými vlajkami, 
transparentmi či choreografiami 
vytvára na štadiónoch často neopa-
kovateľný kolorit. Ale platí to vždy?

Na minuloročnom populárnom 
nočnom slalome SP zjazdárov v ra-
kúskom Schladmingu domáci mi-
láčik Marcel Hirscher, povzbudzo-
vaný tisíckami svojich priaznivcov, 
zvíťazil pred Henrikom Kristoffer-
senom. Nór bol v cieli nielen skla-
maný, že opäť (už ikstý raz) pre-
hral s Hirscherom, ale aj rozzúre-
ný. Až spomalené televízne zábery 
ukázali, čo ho „vytočilo“: počas je-
ho druhej jazdy naňho niektorí di-
váci hádzali snehové gule.

„Približne 50-tisíc fanúšikov pri-
šlo na atraktívne podujatie a z nich 
49 997 bolo vyslovene super. Pri-
pravili nám nádhernú kulisu. Traja 
z nich však boli idioti. A to, čo 
predviedli, sa volá chýbajúci reš-
pekt. Milujem Rakúsko a Schlad-
ming je pre mňa akoby domá-
ce podujatie, ale pokazili mi to ne-
športoví diváci,“ vyriekol vtedy 
Kristoffersen.

Šport znamená aj úctu
Mizivé, ba až smiešne percento 
ľudí zabudlo, že šport znamená 

aj úctu – úctu voči druhým, úctu 
voči etickým hodnotám športu.

Taliansky spisovateľ a filozof 
Umberto Eco charakterizoval šport 
veľmi jednoducho, a predsa výstiž-
ne: „Šport je človek, šport je spo-
ločnosť.“ Čiže šport je verným od-
razom, morálnym exponátom 
spoločnosti a nemôže sa vyvíjať 
a existovať izolovane od spoločen-
ského systému. 

Aj idoly čelia rasizmu
Francúzsky futbalista Kylian 
Mbappé, útočník Paris St. Germa-
in, ktorý sa preslávil na vlaňajších 
MS FIFA v Rusku, má africké 
korene. Dvadsaťročný mladík 
v značnej miere prispel k tomu, 
že „Les Bleus“ získali druhý titul 
majstrov sveta. Stal sa idolom 

mnohých mladých ľudí. Ukázal, 
že má aj veľké srdce. Svoju odme-
nu za titul majstra sveta venoval 
charitatívnej organizácii Premiers 
de Cordee, ktorá svojím progra-
mom Šport v nemocnici pomáha 
chorým a telesne znevýhodneným 
deťom športovať. Napriek tomu 
musí čeliť útokom a incidentom 
s rasistickým podtónom.

Nie je to ojedinelý prípad. Pod-
ľa dotazníka, ktorý pripravili or-
ganizácie Kick It Out a Forza Foot-
ball, až 54 percent z radov 27-tisíc 
respondentov z 38 krajín zazna-
menalo rasistické prejavy počas 
futbalových zápasov. Až 75 per-
cent z nich vyjadrilo presvedče-
nie, že FIFA by pri udeľovaní prá-
va usporiadať významné turnaje 
mala brať do úvahy aj predchádza-

júce výtržnosti fanúšikov v danej 
krajine. Po zápase talianskej Se-
rie A medzi Interom Miláno a SSC 
Neapol sa oveľa viac ako o výsled-
ku hovorilo o správaní fanúšikov 
domáceho tímu, ktorí rasistický-
mi pokrikmi či napodobňovaním 
zvukov opice urážali hosťujúceho 
obrancu čiernej pleti Kalidoua Ko-
ulibalyho. Tréner SSC Carlo Ance-
lotti po zápase pohrozil, že ak sa 
podobné prejavy budú opakovať, 
stiahne svoj tím z ihriska. 

Jeho kolega, nemenej úspeš-
ný Fabio Capello, vyzýva talian-
skych profesionálnych futbalistov 
na „sedací“ štrajk v prípade rasis-
tických pokrikov a chorálov počas 
zápasov. Pekný vzor súdržnos-
ti predviedli futbalisti Roveggia 
z nižšej talianskej súťaže. Po tom, 

čo ich spoluhráča z Toga rasistic-
ky urazil protihráč, na ďalší zápas 
nastúpili všetci s tvárami natretý-
mi načierno.

Boj proti diváckej intolerancii
Do boja proti diváckemu násiliu, 
radikalizmu, extrémizmu a ostat-
ným prejavom intolerancie sa zapá-
jajú rôzne športové riadiace orgány. 
Najviditeľnejšie sú tieto prejavy, ale 
aj snahy čeliť im, vo futbale. FIFA, 
UEFA, národné zväzy i kluby spúš-
ťajú rôzne iniciatívy, preventívne 
aktivity aj kampane.

Z tohto dôvodu vznikol aj doku-
ment Rady Európy pod názvom 
Európsky dohovor o diváckom ná-
silí a nevhodnom správaní divá-
kov počas športových podujatí, 
najmä na futbalových zápasoch. 

Stály výbor monitoruje dodržiava-
nie opatrení a neustále vydáva ak-
tuálne odporúčania a nadväzujú-
ce rezolúcie. Dohovor obsahuje aj 
článok o vzdelávaní, ktoré má za 
cieľ vštepiť mladej generácii zása-
dy tolerancie a fair play.

Tolerantná väčšina  
sa musí brániť
Nedávno vyvolalo veľkú diskusiu 
vylúčenie hokejového útočníka 
HK Nitra Mareka Slováka, ktorý 
sa v zápase 42. kola hokejovej 
Tipsport ligy na ľade Banskej 
Bystrice prezentoval vulgárnym 
gestom smerom k domácim fanú-
šikom. Predchádzali tomu rasis-
tické pokriky z domácich tribún, 
ktorými ho priaznivci označili za 
cigána. „Priznávam, nemal som 
reagovať vztýčeným prostrední-
kom, ale mal som v hľadisku aj 
rodinu a už mi praskli nervy,“ pri-
znal sa Slovák pre denník Šport.

Na vlaňajšom 24. európskom 
kongrese fair play v Bruseli dele-
gátom premietli dokumentárny 
film izraelskej novinárky M. Zin-
shteinovej Forever Pure (Navždy 
čistý), ocenený prestížnou cenou 
EMMY. Film na príklade kontro-
verzného izraelského futbalového 
klubu Beitar Jerusalem rozoberá 
problematiku intolerancie a rasiz-
mu z politického, zo sociálneho 
a psychologického hľadiska.

Po premietnutí filmu vznikla ži-
vá diskusia, v rámci ktorej režisér-
ka priblížila svoje osobné skúse-
nosti počas natáčania. „Asi som 
bola naivná. Bola som presved-
čená, že futbal zvíťazí a film sa 
skončí happyendom, žiaľ, nestalo 
sa to,“ priznala.

Šport bez fair play je mizerná 
výchova
Zvykneme hovoriť, že šport spá-
ja ľudí, je multikultúrny, utvára 
priestor pre priateľstvá, sprostred-
kúva morálne hodnoty. A zabúda-
me pritom, že šport nemôže byť 
lepší alebo horší, nemôže byť iný 
ako spoločnosť, v ktorej pôsobí, le-
bo je jej zrkadlovým naplnením.

A zabúdame, že nie šport vy-
chováva. Šport je len účinný pro-
striedok v rukách každého, kto 
má do činenia so športovým dia-
ním. Ak ho nevyužijeme, stane sa 
to, čo slávny český spisovateľ Karel 
Čapek opísal takto: „Pro samé po-
dezírání a intrikování přestáváme 
vůbec vidět výkony, ať na té nebo 
oné straně. To je ovšem konec fair 
play. Dostáváme se do stavu chro-
nického podráždění, nejde-li to 
po našem, křičíme hanba a zrada 
a máme pocit, že se nám ubližuje. 
Je to velmi špatný sport a špatný 
sport je nejmizernější výchova.“

 Katarína Ráczová, 
 národná ambasádorka Rady 
 Európy pre šport, toleranciu 

 a fair play, predsedníčka 
 Klubu fair play SOŠV

Nórsky zjazdár Henrik Kristoffersen sa vlani v Schladmingu presvedčil, že aj na svahoch sa medzi divákmi nájdu hlupáci. Snímka: TaSR/aP

Mladý francúzsky futbalista Kylian Mbappé rozdáva na ihrisku radosť, ale musí čeliť slovným útokom rasistov. Snímka: TaSR/aP

VýRoČIa

medzi májovými jubilantmi martikán aj Kováč 

Vpriebehu mája a júna osla-
vuje okrúhle narodeniny 
z radov našich olympioni-
kov až päť päťdesiatnikov, 

medzi ktorými vyniká atlét Igor Ko-
váč. Historicky prvý medailista sa-
mostatného Slovenska z majstrov-
stiev sveta – bronzový v behu na 
110 m prekážok na MS 1997 – jubi-
luje 12. mája.

Tých mladších jubilantov pripo-
míname len výnimočne, ale vod-
noslalomársky fenomén Michal 
Martikán je výnimočný. Muž, kto-
rý v Atlante 1996 získal prvú zlatú 
olympijskú medailu pre Slovenskú 
republiku a ako prvý muž v histó-
rii OH získal päťkrát v sérii olym-
pijský kov v rovnakej individuálnej 
disciplíne (v C1 si vybojoval 2 zla-
té, 2 strieborné a 1 bronzovú me-
dailu), dovŕši 18. mája 40 rokov. Päťnásobný olympijský medailista Michal Martikán oslávi v máji 40 rokov. Snímka: TaSR /o. ondRáš

50 ROKOV
Igor Kováč  
(atletika)  
* 12. 5. 1969 krompachy – vo 
výprave ČSFR – 1992: 110 m 
prek. – vyradený v rozbehu 
(14,12), vo výprave SR – 1996: 
110 m prek. – vyradený v medzi-
behu (13,70 – v rozbehu 13,62), 
2000: 110 m prek. – pre zrane-
nie nenastúpil.

Vladimír Búřil  
(ľadový hokej)  
* 17. 5. 1969 Bratislava –  
vo výprave SR – 1994: 6.

Adrián Bíreš  
(zjazdové lyžovanie)  
* 18. 5. 1969 Banská Bystrica – 
vo výprave ČSSR – 1988: kombi-
nácia – 8., slalom – 15., super-G 
– 23., zjazd – 33.

Roland Vími  
(stolný tenis)  
* 21. 6. 1969 dunajská Streda 
– vo výprave ČSFR – 1992: 
dvojhra – vypadol v 1. kole.

Alica Javadová  
(atletika)  
* 26. 6. 1969 nitra – vo výprave 
SR – 1996: skok do výšky – 25. 
(185).

40 ROKOV 
Michal Martikán  
(vodný slalom)  
* 18. 5. 1979 liptovský 
mikuláš – vo výprave SR – 
1996: C1 – 1., 2000: C1 – 2., 
2004: C1 – 2., 2008: C1 – 1., 
2012: C1 – 3.
� (sou)

Nemal som 
reagovať 

vztýčeným 
prostredníkom. 

Ale už mi praskli 
nervy. 

Marek Slovák,  
slovenský hokejista
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SLOVENSKÝCH OLYMPIONIKOV S HRDOSŤOU PODPORUJÚ

.sk

naše poslanie je podpora talentov
RoZHoVoR  
„Čím viac zo seba dáte 
bez toho, aby ste niečo 
očakávali späť, tým viac 
sa vám vráti a príde to 
z tých najnečakanejších 
zdrojov,“ hovorí 
predseda Správnej rady 
Nadácie Slovenského 
olympijského 
a športového výboru 
Dušan Guľáš.

Čo je hlavné poslanie Nadácie 
SOŠV? 

Hlavné zameranie nadácie bo-
lo, je aj bude podporovať šport 
a mladých športovcov na Sloven-
sku. Túto myšlienku sa snažíme 
stále zveľaďovať, ale naše aktivi-
ty sú komplexné. Podporujeme 
aj mládežnícke športové poduja-
tia a regionálne športové aktivi-
ty i významné športové osobnosti 
v seniorskom veku. Tiež vypomá-
hame sociálne slabším športovcom 
a v neposlednom rade sa podieľa-
me na humanitnej činnosti. Radi 
objavujeme nové talenty a pomá-
hame v rozvoji športu na Sloven-
sku. Prostredníctvom nadácie im 
vieme sprostredkovať športové po-
môcky či podieľať sa na skvalitnení 
tréningového procesu. Veľakrát sa 
k nám dostane aj individuálna žia-
dosť o pomoc. V takých prípadoch 
hľadáme možnosti pomoci v spo-
lupráci so zväzmi a s regionálny-
mi olympijskými klubmi.

Koľko finančných prostriedkov 
ste v minulom roku prerozdelili 
na podporu mladých športovcov?

V rámci nášho najväčšieho pro-
jektu Ukáž sa! sme v prvom ko-
le investovali 60-tisíc eur, ktoré sa 
prerozdelili medzi jednotlivcov 
a kolektívy. Príbehy prihlásených 
účastníkov boli naozaj silné a bo-
lo nám ľúto, že sme nedokázali fi-
nančne motivovať všetkých. V pod-
state najťažšie rozhodovanie býva 
o tom, komu prideliť finančné pro-
striedky. Z dobrého si vyberáme to 
najlepšie. Za rok 2018 sme v rámci 
nadačných projektov a individuál-
nej podpory rozdelili spolu približ-
ne 100-tisíc eur.

Budete aj tento rok pokračovať 
v projektoch určených na podpo-
ru talentovanej mládeže?

V tomto roku sa znovu zameria-
me na náš nosný projekt Ukáž sa!. 
Teší sa obľube mladých športov-
cov, verejnosti, trénerov aj rodičov, 
ktorí ich môžu do projektu prihlá-
siť. Od minulého ročníka sme za-
viedli zmenu, súvisiacu s možnos-
ťou súťažiť a ukázať sa aj ako ko-
lektív.

Aké grantové programy budete 
otvárať a pre koho sú určené?

V nadácii máme tri kľúčové 
projekty, ktoré sa snažíme rozví-
jať a neustále zlepšovať. Patrí sem 
už spomínaný grantový program 
Ukáž sa!, ktorého cieľom je pod-
poriť mladých talentovaných 
športovcov s prihliadnutím na 
ich športové výsledky a eliminá-
ciu sociálnych rozdielov. V rámci 

grantu nadácia prerozdelí na ten-
to účel až 60-tisíc eur pre 12 indi-
viduálnych žiadateľov a 6 kolektí-
vov. Do programu sa môžu zapojiť 
mladé športové talenty alebo ko-
lektívy vo veku od 12 do 18 rokov, 
ktoré vynikajú v niektorom špor-
te alebo sa nachádzajú v nepriaz-
nivej sociálnej situácii a potrebujú 
finančnú podporu na rozvoj svojej 
športovej kariéry. Projekt Olym-
pijské srdce pre seniorov je za-
meraný hlavne na olympionikov, 
ktorí nás v minulosti úspešne re-
prezentovali. V spolupráci s regio-
nálnymi olympijskými klubmi im 
poskytujeme finančnú podporu 
zodpovedajúcu možnostiam na-
dácie. Už tradične v rámci pro-
jektu Olympijské srdce pre senio-
rov každý rok odovzdávame špor-
tovým osobnostiam poukazy na 
preventívno-liečebné pobyty v Kú-
peľoch Dudince. S projektom 
Olympijská kvapka krvi prichá-
dzame pravidelne do miest s cie-
ľom darovať krv. Projekt organizu-
jeme úspešne už niekoľko rokov.

V ktorých mestách a kedy sa mô-
že verejnosť pripojiť k olympioni-
kom v rámci projektu Olympijská 
kvapka krvi?

Prvá tohtoročná Olympijská 
kvapka krvi bola už 24. aprí-
la v Košiciach. Podporiť nás pri-

šli žiaci zo športového gymnázia 
v Košiciach, olympionik Miroslav 
Luberda i nový prezident Sloven-
skej plaveckej federácie Ivan Šu-
lek. Po Košiciach budeme 4. júna 
v Bratislave v Nemocnici sv. Mi-
chala. Vždy nás poteší, ak sa k tej-
to myšlienke pripoja aj naši špor-
tovci. V minulých rokoch z ra-
dov olympionikov tento projekt 
aktívne podporili Jana Dukáto-
vá, Jakub Grigar, Martina Kohlo-
vá, Zuzana Rehák Štefečeková, Ri-
chard Varga, Juraj Tarr, Tibor Lin-
ka, Andrej Martin, Matej Tóth, 
Juraj Minčík či Michal Handzuš. 
Z tejto spolupráce ide veľmi veľa 
dobrej energie, a to nám vzájom-
ne pri práci veľmi pomáha. Vyzý-
vame ľudí, aby sa k nám pripoji-
li a prišli darovať krv. Všetky in-
formácie a termíny k Olympijskej 
kvapke krvi pravidelne aktualizu-
jeme na webovej stránke SOŠV.

Pripravujete v rámci Nadácie  
SOŠV aj nové projekty?

V začiatkoch môjho pôsobenia 
v nadácii som mal pocit, že treba 
prinášať veľmi veľa nápadov a no-
vých projektov. Nakoniec som však 
dospel do štádia, že ak robíme 
dobre a kvalitne fungujúce projek-
ty, o ktoré majú ľudia záujem, tre-
ba sa zamerať na ne a skvalitňovať 
to, čo máme. Prezradím však, že sa 

pohrávame s myšlienkou projek-
tu dražby športových predmetov, 
na základe ktorej by sme získali fi-
nančné prostriedky pre nadáciu. 
Nie je však ľahké spojiť športovcov, 
ktorí by sa na dražbe mohli zúčast-
niť, a zároveň nájsť medzi ľuďmi 
takých zberateľov, ktorí majú záu-
jem nielen o dražené predmety, ale 
sú tiež ochotní finančnou sumou 
podporiť nadáciu a nadačné aktivi-
ty. Pri dražbe tohto typu ľudia väč-
šinou neocenia jej hodnotu.

Záujem o čerpanie grantu z Na-
dácie SOŠV stále prevyšuje fi-
nančné možnosti nadácie. Má-
te nejakú stratégiu, ako zvýšiť ob-
jem prostriedkov pre nadačné 
aktivity?

Nadácii najviac pomáhajú pro-
striedky SOŠV, ktorý vyčleňuje fi-
nancie na jej fungovanie. Okrem to-
ho sa snažíme získavať podporu od 
našich partnerov, či od jednotlivých 
firiem a spoločností, ktoré stoja za 
našimi športovcami a olympionik-
mi. V nemalej miere sa do podpory 
nadácie zapájajú aj fyzické osoby, 
ktorým podpora športu formou na-
dácie nie je ľahostajná. Aj v budú-
com roku sa budeme uchádzať  
o 2 percentá z dane.

Na ktorý projekt Nadácie SOŠV 
ste najviac hrdý?

Najbližšie mám k projek-
tu Ukáž sa!. V jeho rámci musí 
uchádzač okrem športovej zdat-
nosti preukázať aj kus odvahy, 
keďže jedna z podmienok je na-
točenie videa športovca. Na zák-
lade týchto videovizitiek vyberá-
me 12 jednotlivcov a 6 kolektívov, 
ktorí idú do užšieho výberu. Vte-
dy v správnej rade prežívame naj-
väčší vnútorný boj. Zo 150 pri-
hlásených vybrať finalistov, ktorí 
pôjdu do užšieho kola, nie je jed-
noduché. Mali sme však aj prípa-
dy, keď sa plavkyňa pokúšala do-
stať do výberu dva roky, no poda-
rilo sa jej to až na tretí raz. 

Čo je pre vás ako predsedu Správ-
nej rady Nadácie SOŠV najväčšou 
výzvou v tomto roku?  

Myslím si, že najväčšia spoločná 
výzva nielen pre nadácie, ale aj pre 
ľudí činných v slovenskom športe, 
je, aby boli prijaté systémové zme-
ny na pomoc začínajúcim špor-
tovcom či tým, ktorí pomaly kon-
čia s kariérou. Rád by som sa po-
dieľal na týchto zmenách, aby bolo 
viac prostriedkov pre športovcov 
a na šport samotný. Rád by som 
tiež pomohol zabezpečiť čo najviac 
finančných prostriedkov, ktoré by 
išli priamo športovcom. 

 Dália Hagarová, 
 Grape PR 

Dušan Guľáš je na čele Správnej rady Nadácie SOŠV od začiatku roku 2017.
 SNímka: Štartfoto/J. Súkup

Predseda Správnej rady Nadácie SOŠV ide príkladom a v rámci Olympijskej kvapky krvi neraz sám daroval krv. Aj teraz v apríli 
v Košiciach. SNímka: SoŠV/Z. VodáčkoVá

Radi objavujeme 
nové talenty 
a pomáhame 

v rozvoji športu  
na Slovensku.
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