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PODUJATIE 
Na XV. letnom 
Európskom 
olympijskom festivale 
mládeže (EYOF) v Baku 
21. – 27. júla súťažilo 
aj 45 slovenských 
športovcov. Domov sa 
vrátili len s jednou 
bronzovou medailou.

Európske multišportové pod-
ujatie, tentoraz pre športov-
cov vo veku 14 až 18 rokov, 
sa do metropoly Azerbaj-

džanu vrátilo po štyroch rokoch. 
V roku 2015 sa tam konali I. eu-
rópske hry. Ako dedinu športov-
cov organizátori využili komplex, 
ktorý vybudovali ešte pre toto 
podujatie. Veľkorysé priestory by 
postačili aj pre dvojnásobný po-
čet účastníkov... Na vysokej úrov-
ni boli aj športoviská.

V medailovom rebríčku 
krajín Slovensko až na 36. 
mieste
Pre športovcov v mládežníckom 
veku je EYOF často prvou vážnou 
výkonnostnou konfrontáciou 
so zvyškom Európy. Najlepšie 
z nej vyšlo Rusko so zbierkou 
28 zlatých, 17 strieborných a 21 
bronzových medailí pred Veľkou 
Britániou (11-12-2) a Tureckom 
(11-6-10). O našu jedinú medai-
lu – bronzovú – sa v cestných 
pretekoch s hromadným štartom 
zaslúžil cyklista Martin Svrček. 
Slovensko medzi 48 účastníckymi 

krajinami obsadilo v medailovom 
rebríčku až 36. miesto.

Pred dvoma rokmi v maďar-
skom Győri získali Slováci rekord-
ných 10 medailí (1-4-5), až sedem 
však v rýchlostnej kanoistike. Tá 
bežne v programe EYOF nefiguru-
je, Maďari si ju vybrali ako voliteľ-
ný šport.

„Som presvedčený, že naši špor-
tovci zo seba vydali maximum, ho-
ci výprava získala len jednu me-
dailu. Odniesli sme si však viacero 
pekných umiestení v prvej tretine 
výsledkovej listiny. Tie dokazujú, 
že naši športovci vedia konkuro-
vať aj športovcom z krajín, kde sa 
športu prikladá oveľa väčšia vá-
ha ako na Slovensku,“ vyjadril sa k 

medailovej bilancii Slovenska vedú-
ci našej výpravy Boris Demeter.

V Baku sa súťažilo v 10 športoch 
(ako voliteľný si domáca krajina 
vybrala zápasenie), Slovensko ma-
lo zastúpenie v siedmich – výlučne 
individuálnych. V basketbale, há-
dzanej a vo volejbale sa žiadny náš 
tím nekvalifikoval. SOŠV do Baku 
vyslal 73-člennú výpravu, z toho 45 
športovcov – 15 atlétov, 8 plavcov, 6 
džudistov, po 5 zápasníkov aj cyk-
listov, 4 tenistov 
a 2 gymnastov.

Bronz v cyklistike, dvakrát 
bol blízko v atletike 
Najvýraznejším športovcom bol 
v našej výprave bronzový cyk-

lista Martin Svrček. Bronz získal 
v konkurencii až 82 pretekárov. 
Stal sa tretím slovenským cyk-
listom v histórii letného EYOF, 
ktorý získal medailu. Pred ním sa 
to podarilo neskoršiemu úspeš-
nému profesionálovi Matejovi 
Jurčovi v Esbjergu 1999 a potom 
Dávidovi Zverkovi v Trabzone 
2011. Zhodou okolností na oboch 
spomínaných EYOF sa práve 
bronzoví cyklisti postarali o je-
dinú slovenskú medailu – takisto 
ako teraz Svrček...

„Vyzdvihnúť by som chcel aj 
vynikajúce 4. miesta Viktórie For-
ster v behu na 200 m a Filipa Re-
vaja v behu na 800 m. Veľmi smo-
liarske preteky si ,odskákal‘ sko-

kan do diaľky Adam Hriň, ktorý 
svojím druhým najlepším poku-
som v kvalifikácii siahal na me-
dailové pozície, avšak vo finále 
si natrhol stehenný sval a prete-
ky sa preňho skončil predčasne,“ 
komentoval vedúci slovenskej vý-
pravy.

Slovenskí reprezentanti niekoľ-
kokrát prekonali slovenské mlá-
dežnícke rekordy. Napríklad len 
16-ročný plavec František Jabl-
čník utvoril časom 4:29,93 min. 
nový juniorský rekord na 400 m 
pol. pret. Rekord SR 14-ročných 
žiačok pokorila Olivia Ana Šprlá-
ková-Zmorová, ktorá 800 m v. sp. 
zaplávala za 9:02,62 min. Sloven-
ský dorastenecký rekord v behu 

na 2 000 m prek. časom 6:54,03 
min. utvorila atlétka Lucia Šišo-
láková.

O dva roky v Bystrici
„Chcem sa celej výprave poďako-
vať, že od atlétov až po zápasní-
kov sme na EYOF v Baku tvorili 
konzistentný tím, v ktorom bolo 
vidieť ochotu rozprávať sa, spolu-
pracovať a navzájom sa rešpekto-
vať,“ dodal vedúci výpravy Boris 
Demeter. Verí, že XVI. letný EYOF 
v Banskej Bystrici v roku 2021 
prinesie nielen odhodlané výko-
ny našich mladých športovcov, 
ale i medaily. Na naplnenie ambí-
cii majú dvojročnú prípravu. 
 Danka Galicová, SOŠV médiá

Bronzový cestný cyklista Martin Svrček. SNÍMKY: SOŠV/A. GALICA

Z EYOF v Baku len jeden bronz
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NAJLEPŠIE SLOVENSKÉ VÝSLEDKY V BAKU
Bronz (1)
Martin Svrček, cyklistika – 
preteky s hromadným štartom 
(82 účastníkov) 

4. miesto (2)
Filip Revaj, atletika – beh 
na 800 m (15) 

Viktória Forster, atletika – beh 
na 200 m (20)

5. miesto (1)
Anna Polláková, zápasenie 
voľným štýlom – do 46 kg (13) 

6. miesto (1)
Viktória Forster, atletika – beh 
na 100 m (27)

7. miesto (3)
Viktor Ádam, džudo – do 90 kg 
(15) 

Samuel Ret, džudo – do 81 kg 
(20 )

Lucia Šišoláková, atletika – 
2 000 m prek. (21) 

8. miesto (2)
Adam Hriň, atletika – skok 
do diaľky (20) 

František Jablčník, plávanie – 
400 m pol. pret. (32) 

Nástup slovenskej výpravy na otváracom ceremoniáli EYOF v Baku.
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Banská Bystrica dva roky naplno
eYoF  
Prípravy 
najrozsiahlejšieho 
športového podujatia 
v histórii Slovenska – 
XVI. letného 
Európskeho 
olympijského festivalu 
mládeže (EYOF), ktorý 
bude v roku 2021 
v Banskej Bystrici – sa už 
rozbehli naplno.

Banská Bystrica ako usporia
dateľ tohto veľkého mul
tišportového podujatia pre 
mladých európskych špor

tovcov vo veku 14  – 18 rokov na
hradí Košice, ktoré 22. marca od 
organizácie odstúpili. Mestské za
stupiteľstvo v Banskej Bystrici to 
schválilo začiatkom júna. Termín 
letného EYOF bol stanovený na 24. 
7. – 1. 8. 2021, čiže na prípravy zo
stávajú už len necelé dva roky. Cel
kové náklady na samotnú organi
záciu letného EYOF sa odhadujú 
na 14 – 15 miliónov eur. Pokiaľ ide 
o príjmy, z účastníckych poplat
kov sa kalkuluje okolo 2,5 milióna 
eur. Ďalšie peniaze by mali prísť od 
sponzorov a z reklám, očakáva sa 
aj určitá podpora zo strany Európ
skej únie a Európskej komisie.

Prípravy vedie Peter Korčok
Slovenský olympijský a športový 
výbor (SOŠV) a mesto Banská 
Bystrica na účel prípravy poduja
tia založili neziskovú organizáciu, 
na čele ktorej stojí viceprezident 
SOŠV a šéf Slovenského atletic
kého zväzu Peter Korčok. „Zo
bral som to ako výzvu, že moje 
vedomosti a skúsenosti môžem 
využiť v domácom prostredí. Väč
šina mojich aktivít je totiž mimo 
Banskej Bystrice. Usporiadanie 
letného EYOF vnímam ako obrov
skú príležitosť pre mesto a región. 
Do organizácie by sme mali za
hrnúť čo najviac ľudí, ktorí majú 
k tomuto mestu a regiónu vzťah, 
a zanechať niečo pre ďalšie gene
rácie. Na prípravu je naozaj krátky 
čas, preto na čele organizačného 
výboru musí byť človek, ktorý má 
blízko k SOŠV a má aj prepojenie 
na Banskú Bystricu,“ vysvetlil 
Peter Korčok.

Delegácia organizačného výboru 
sa pod jeho vedením v júli zúčast
nila na pozorovateľskom programe 
v rámci XV. letného EYOF v azer
bajdžanskom Baku. Primátor mes
ta Ján Nosko tam na záverečnom 
ceremoniáli ako prvý muž budú

ceho dejiska podujatia prevzal vlaj
ku EOV.

Pomôcť je pripravený celý 
región
Na pôde historickej radnice mes
ta Banská Bystrica 4. júla zástup
covia SOŠV, miest Banská Bystrica, 
Zvolen, Brezno a Žiar nad Hronom, 
Banskobystrického samosprávneho 
kraja, ďalej Univerzity Mateja Bela 
i Vojenského športového centra 
Dukla Banská Bystrica podpí
sali Memorandum o spolupráci 
a podpore EYOF 2021 v Banskej 
Bystrici. Organizátori zároveň od
halili logo letného EYOF 2021.

„Podarilo sa utvoriť silný tím 
s účasťou celého regiónu. Verím, 
že Slovensko počas letného EYOF 
2021 predstavíme v čo najlepšom 
svetle a že pripravíme krásne po
dujatie. Má nielen mestský, ale re
gionálny význam a investície sú
visiace s prípravou športovísk naň 
obohatia celý banskobystrický re
gión,“ uviedol po podpise me
moranda prezident SOŠV Anton 
Siekel.

Peter Korčok ho doplnil: „Bude 
to najväčšie športové podujatie, aké 

sa kedy na Slovensku konalo. Tre
ba povedať, že súčasná športová in
fraštruktúra v meste Banská Bystri
ca je na jeho rozsah nedostatočná. 
Ale práve pre prípad, ak sa nepoda
rí v hostiteľskom meste realizovať 
plány, sú pripravené pomôcť ďalšie 
mestá v regióne,“ konštatoval. 

Banská Bystrica ponúka 
kompaktný projekt
Práva na EYOF vlastnia Európske 
olympijské výbory (EOV). Tie vy
slali krátko po podpise memoran
da na inšpekciu do Banskej Bystri
ce predsedu koordinačnej komisie 
EOV pre letný EYOF 2021 Josepha 
Cassara a športového riaditeľa 
EOV, Slováka Petra Brülla.

„Návštevu v Banskej Bystrici 
vnímam veľmi pozitívne. Projekt 
letného EYOF 2021 je veľmi kom
paktný, s malými vzdialenosťa
mi. Až sedem plánovaných špor
tovísk je blízko seba. Navyše sú 
aj v blízkosti navrhovanej dedi
ny športovcov, na ktorú sa zmenia 
internáty Univerzity Mateja Be
la. To znamená, že mesto má po
tenciál pripraviť podujatie naozaj 
v olympijskom duchu – teda tak, 

aby výpravy mohli bývať na jed
nom mieste a športovci z jedného 
odvetvia by reálne mohli ísť po
vzbudzovať tých ďalších. Takéto 
niečo na EYOF nebýva práve čas
té, neraz sú totiž jednotlivé stavby 
roztrúsené na väčšej ploche. Na
vyše pri rokovaniach som sa pre
svedčil, že záujem o úspech tohto 
podujatia majú tak mesto, ako aj 
SOŠV a štát, pripravené pomôcť sú 
aj ďalšie mestá v okolí. Je tu teda 
veľa pozitív. Ako nepríjemné som 
nevnímal nič,“ konštatoval po in
špekcii Peter Brüll.

Ubytovať a „prestravovať“ 
treba vyše šesťtisíc 
návštevníkov
Samozrejme, keďže namiesto zvy
čajných piatich rokov na prípravu 
EYOF majú naši organizátori 
k dispozícii len dva roky, neustále 
musia ísť na plný plyn. „V tomto 
časovom strese nemôžeme ísť 
cestou pokusu a omylu. Všetko 
musíme nastaviť tak, aby sme dva 
roky využili maximálne efektív
ne, nielen pokiaľ ide o výstavbu 
potrebnej infraštruktúry a tech
nické zázemie, ale aj v oblasti 

ľudských zdrojov. Musíme hľadať 
jednak kvalifikovaných odborní
kov s praktickými skúsenosťami 
z organizácie veľkých športo
vých podujatí a jednak aj ďalších 
oduševnených ľudí, ktorí sa do 
príprav budú chcieť vložiť na sto 
percent,“ hovorí generálny sekre
tár SOŠV a zároveň člen exekutívy 
EOV Jozef Liba.

„Veľmi rýchlo treba urobiť ana
lýzu všetkých ubytovacích mož
ností, ktoré prichádzajú do úvahy 
na ubytovanie nielen zhruba  
3 600 členov výprav, ale aj ďalších 
ľudí z celkového počtu 6 200 –  
6 500 akreditovaných. Organizá
tori si musia veľmi detailne a pres
ne prejsť, aké ubytovacie kapacity 
a na akej úrovni sú v internátoch, 
hoteloch a v ďalších ubytovacích 
zariadeniach a aj aké investície si 
vyžadujú úpravy viacerých z nich. 
Po identifikovaní potrebných 
úprav treba veľmi rýchlo praco
vať na ich vykonaní. Samozrejme, 
s ubytovaním sa viažu aj stravova
cie možnosti. Treba presne zistiť, 
koľko ľudí sa môže prestravovať 
v existujúcich zariadeniach a kde 
bude treba na tento účel zriadiť je
dálenský stan a aj aký veľký by 
mal byť,“ upozorňuje Brüll.

Športová infraštruktúra si 
vyžaduje veľké investície
Je zrejmé, že organizácia EYOF 
ani budovanie či rekonštrukcia 
infraštruktúry sa nezaobídu 
bez vládnej finančnej podpory. 
Mediálny záujem sa po podpise 
memoranda najviac točil okolo 
nedostatočnej športovej infraš
truktúry v meste. Pre úspech 
podujatia je nevyhnutné výrazné 
zlepšenie jej stavu. Organizátori 
predpokladajú, že môžu rátať so 
sumou 12 miliónov eur, ktorú 
vláda SR hlavne na usporiadanie 
podujatia, ale čiastočne aj na špor
tovú infra štruktúru pridelila 
pôvodne mestu Košice. Chcú však 
žiadať aj o ďalšiu dotáciu vo výške 

10 miliónov eur na výstavbu novej 
športovej infraštruktúry v meste.

Mesto už vyčlenilo 4 milióny 
eur na vybudovanie viacúčelovej 
športovej haly, ktorú chce postaviť 
na Uhlisku. Samozrejme, viace
ré športoviská treba renovovať. Vi
dí športový riaditeľ EOV problém 
s niektorým športoviskom ako ob
zvlášť vážny?

„Veľmi dôležité je, aby sa stihla 
rekonštrukcia atletického štadióna 
na Štiavničkách, ktorá sa má skon
čiť do konca roka 2020. Pokiaľ ide 
o plavecký areál na Štiavničkách, 
podľa dokumentácie by jeho úpra
vy mali pre EYOF vyhovovať. Naj
väčším problémom je malá kapa
cita hľadiska pri krytom bazéne, 
ktorá sa dá zväčšiť len v obmedze
nej miere. Musím však povedať, 
že pre divákov je tam aj tak ove
ľa viac miest, než bolo napríklad 
na letnom EYOF 2013 v Utrech
te... Navrhované priestory na gym
nastické súťaže na zimnom šta
dióne, vedľa ktorého je ešte jedna 
hala, ktorá má počas EYOF slúžiť 
ako rozcvičovacia, zodpovedajú 
požiadavkám. Na tenis na vytypo
vanom mieste chýbajú dva kurty 
z požadovaného počtu osem, ale 
možno EOV počet účastníkov te
nisových turnajov pre termínovú 
kolíziu s ME mládeže zredukujú. 
Otázne je, či bude potrebná hala 
na volejbal. Organizátori aj SOŠV 
žiadajú EOV o zmenu, aby na
miesto volejbalu bol v programe 
letného EYOF 2021 plážový volej
bal. Z pohľadu EOV takáto záme
na môže byť veľmi reálna, ale sú
hlasiť s ňou musí aj Európska vo
lejbalová konfederácia,“ informuje 
Peter Brüll.

Mať EYOF iba v Banskej 
Bystrici je nereálne
Peter Korčok hovorí, že ideálne by 
bolo, keby sa dali usporiadať všet
ky súťaže letného EYOF 2021 pria
mo v Banskej Bystrici, ale... „Kaž
dé existujúce športovisko potre
buje ak už nie veľké, tak aspoň 
drobné úpravy. ,Dedičstvom‘ ta
kéhoto veľkého podujatia by však 
mali byť aj nové športoviská,“ 
konštatuje. Predstava mať celý 
EYOF len na území Banskej Bys
trice je nerealizovateľná. 

„Najzložitejšie je to s kolektívny
mi športmi. Pomohla by nám zá
mena klasického volejbalu za plá
žový, ktorý by mohol byť v centre 
meste či na pláži. Ak nám to ne
schvália, volejbal by sa zrejme hral 
na zimnom štadióne vo Zvolene 
alebo v Žiari nad Hronom. Basket
bal si vieme predstaviť vo zvolen
skej hale Rates a v Badíne, v hre je 
aj Brezno. Ak by sa však realizoval 
projekt VÚC na zriadenie trénin
gového centra pri Športovom gym
náziu, dalo by sa hrať aj tam. Há
dzaná by mohla byť v novej mul
tifunkčnej hale v Banskej Bystrici. 
Džudo potrebuje úpravy v existu
júcej hale na Štiavničkách,“ hovorí 
šéf organizačného výboru na mar
go niektorých športovísk.

 Ľubomír Souček, 
 mediálny riaditeľ SOŠV 

Členovia delegácie organizátorov letného EYOF 2021 v dejisku EYOF 2019 Baku aj so šéfom koordinačnej komisie EOV Josephom Cassarom. Snímka: OV EYOF/a. DObrík

Logo EYOF v Banskej Bystrici spoločne odhalili (zľava) prezident SOŠV Anton Siekel, primátor mesta Ján Nosko a šéf organizač-
ného výboru Peter Korčok. Snímka: SOŠV/Ľ. SOučEk

pRoJekt soŠV

Pamätné tabule Goliana a Pribilinca 
odštartovali nový unikátny projekt

Združenie olympijských 
klubov (ZOK) SR vlani 
prišlo s návrhom,  
aby sa na pripomenutie 

a vyzdvihnutie všetkých olympij
ských medailistov zo Slovenska 
(je ich spolu 85, z nich 59 žijú
cich) dali vyrobiť pamätné tabu
le, ktoré by sa postupne  
slávnostne osadzovali na 
miestach, významne spätých 
s ich životom. V spolupráci 
s Mincovňou Kremnica, š. p., vý
robu tabuliek v súčasnosti reali

zuje SOŠV. Prvé dve pamätné ta
buľky našich olympijských me
dailistov boli osadené 19. júla. 
Pamiatku legendárneho volej
balistu Bohumila Goliana (roč
ník 1931), ktorý zomrel v janu
ári 2012, si pripomenuli v jeho 
rodnej Moštenici. Slávny atlét Jo
zef Pribilinec (narodený v roku 
1960) sa zase zúčastnil na sláv
nostnom akte odhalenia „svojej“ 
tabule v Kopernici, kde vyras
tal. Na oboch miestach sa sláv
nosť konala pred budovami obec

ných úradov. Pamätnú tabuľu Bo
humila Goliana, dvojnásobného 
olympijského medailistu (strieb
ro z Tokia 1964 a bronz z Mexico 
City 1968), dvojnásobného maj
stra sveta (1956 a 1966) i majstra 
Európy (1958), kapitána čs. repre
zentácie a na OH 1968 aj vlajko
nosiča výpravy na slávnostnom 
otvorení spoločne odhalili sta
rostka Moštenice Katarína Cha
banová a predseda ZOK SR Ivan 
Čierny. Tabuľu, pripomínajú
cu kopernické pôsobenie Joze

fa Pribilinca, olympijského víťa
za zo Soulu 1988 v chôdzi na 20 
km, majstra Európy 1986, dvojná
sobného vicemajstra sveta (1983 
a 1987) i víťaza Svetového pohára 
1983 na tejto trati (časom 1:19:30 
h vtedy dosiahol najlepší sveto
vý výkon histórie), ako aj dvojná
sobného halového majstra Euró
py na 5 km a dvojnásobného naj
úspešnejšieho športovca ČSSR 
(1986 a 1988) slávnostne odhalili 
spoločne starosta Kopernice Ras
tislav Slanina a Ivan Čierny.� �(sou) Jozef Pribilinec pred „svojou“ pamätnou tabuľou. Snímka: SOŠV/I. čIllík
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do olympijských hier v tokiu 
zostáva už len necelý rok
letnÉ HRY  
Od 24. júla sa 
odpočítava posledný 
rok, ktorý zostáva do 
usporiadania Hier 
XXXII. olympiády 
v Tokiu. Oficiálny 
termín konania OH je 
24. 7. – 9. 8. 2020, ale 
niektoré súťaže 
odštartujú už dva dni 
pred slávnostným 
otvorením.

tokio bude hostiť olym
pijské hry už druhý raz. 
Premiérovo sa tam kona
li v októbri 1964, čiže na 

rozdiel od budúceho roka nie 
uprostred leta.

Za 56 rokov narástol rozmer 
hier zhruba dvojnásobne
Pred 56 rokmi bol rozmer podu
jatia ani nie polovičný v porov
naní so súčasným. Na OH 1964 
počas 15 dní v 163 disciplínach 
19 športov súťažilo 5 149 špor
tovcov (z toho 13,29 % žien) z 93 
krajín. Na OH 2020 by počas 19 
dní malo v 339 disciplínach 33 
športov súťažiť až 11 096 špor
tovcov (z nich až 48,5 % žien!) 
z 206 krajín. Ak rátame aj odvet
via jednotlivých športov, tak ich 
počet dosiahne až 48 a celkový 
počet olympijských športovísk sa 
vyšplhá na 43.

Celkový počet 33 športov 
v olympijskom programe predsta
vuje nový rekord. Päť je nových 
– športové lezenie, karate, sur
fing, skejtbording a bejzbal/soft
bal. Ich zaradenie si vyžiadali Ja
ponci. Zatiaľ čo prvé štyri športy 
budú mať pod piatimi kruhmi ab
solútnu premiéru, softbal s bejz

balom sa tam vrátia po 12ročnej 
prestávke.

Obavy z extrémnych 
klimatických podmienok
Je veľmi pravdepodobné, že 
uprostred leta 2020 nás čakajú 
najhorúcejšie olympijské hry 
v histórii. Vlani v júli namerali 
na predmestí Tokia teplotu až 41 
stupňov a v súvislosti s extrém
nymi klimatickými podmienka
mi zaznamenali viacero úmrtí 
a množstvo ľudí museli hospitali
zovať. Pri tratiach vytrvalostných 
pretekov v maratóne a v chôdzi 
preto umiestnia na množstve 
miest rozprašovače vody a ochla
dzovače vzduchu. Značnú časť 
bežeckých i  chodeckých tratí 
situujú popod stromy. A veľa 
kilometrov chodníkov pokryjú 
špeciálnym náterom na zníženie 
teploty.

Horúčava bude najviac sužovať 
športovcov súťažiacich pod holým 
nebom, osobitne vytrvalcov. Or
ganizátori preto rozhodli, že sú
ťaže v maratóne odštartujú už 
o 6. ráno miestneho času a prete
ky chodcov na 50 km, v ktorých 
by mal Matej Tóth obhajovať zlato 
z Ria 2016, dokonca už o 5.30 h!

Od decembra 2017 je v platnosti 
súčasný rozpočet na hry. Celkové 
náklady na všetko, čo súvisí s OH 
2020, sú kalkulované vo výške 12,6 
miliardy USD, z čoho 5,6 miliardy 
má vykryť organizačný výbor, 
takisto 5,6 miliardy tokijská metro
politná vláda a 1,4 miliardy japon
ská vláda. Z verejných zdrojov sa 
v najväčšej miere financuje rekon
štrukcia existujúcich a výstavba 
nových športových stánkov, či už 
dočasných, alebo trvalých.

Výstavba športovísk  
prebieha podľa plánu
V Tokiu ide všetko podľa harmo
nogramu. Z tempa výstavby je 
zrejmé, že všetko sa stíha, zdrža
nie na niektorých stavbách je len 
minimálne. Organizátori OH vy
užijú na olympijské hry spolu 43 
športovísk – 25 existuje už dlh
ší čas, 8 bude nových a 10 dočas
ných. Začiatkom júla otvorili už 
piaty z ôsmich nových športo
vých stánkov – vodnoslalomársky 
olympijský areál Kasai Canoe Sla
lom Centre.

„Nikdy som nevidel, aby bolo 
olympijské mesto rok pred hrami 
tak dobre pripravené ako Tokio,“ 
vyhlásil na slávnosti presne rok 

pred OH v Tokiu prezident MOV 
Thomas Bach.

Slovenský dom bude 
v blízkosti dediny
V samotnom Tokiu budú dve hlav
né zóny hier. Deväť olympijských 
športovísk leží v tzv. zóne dedič
stva (Heritage Zone), ktorá je men
ším z dvoch centier hier. V tejto 
zóne sa nachádza aj olympijský 
štadión pre 68tisíc divákov, kto
rý stavajú na mieste pôvodného 
z roku 1964, ale bude úplne nový. 
Najväčšia koncentrácia olympij
ských športovísk je v zóne Tokij
ského zálivu (Tokyo Bay Zone). 
Našťastie pre nás, mimo Tokia sú 
situované zväčša športy, v ktorých 
je účasť Slovákov na OH nemožná, 
prípadne málo pravdepodobná. 

V Tokiu stavajú novú olympij
skú dedinu, z troch strán obklope
nú morským zálivom. Leží na po
medzí oboch hlavných zón hier. 
V jej blízkosti (len dvadsať minút 
pešo) bude aj Slovenský dom zria
dený v podniku s názvom Café 
House. V tomto priestore nájdu 
kus domova nielen členovia našej 
výpravy, hostia SOŠV, naši náv
števníci hier a Slováci žijúci v Ja
ponsku, ale s našou krajinou sa 

budú môcť bližšie zoznámiť aj 
hostia z celého sveta, a predovšet
kým z usporiadateľskej krajiny.

S miestenkami zatiaľ päť 
našich strelcov
Slovensko má zatiaľ len päť mies
teniek na OH 2020. Na vlaňajších 
MS všetky vybojovali brokoví 
strelci. V ďalších našich tradične 
parádnych olympijských odvet
viach – v rýchlostnej kanoistike 
a vo vodnom slalome – sa o mies
tenky bude bojovať na tohtoroč
ných MS. Atléti aj plavci môžu 
olympijské limity plniť priebežne. 
Atléti na OH zvyčajne tvorili 
najpočetnejšiu časť slovenskej 
výpravy, lenže pred Tokiom me
dzinárodné kvalifikačné kritériá 
výrazne pritvrdili. Vo väčšine os
tatných športov prebieha dlhodo
bý kvalifikačný proces.

„Pri odhade počtu športovcov 
v našej výprave sa pohybujeme 
medzi číslami 45 až 60. Je to na
ozaj len hrubý odhad. Veď sme 
iba zhruba v polovici kvalifikač
ného procesu,“ hovorí športový 
riaditeľ SOŠV Roman Buček, ktorý 
v Tokiu povedie našu výpravu.

 Ľubomír Souček, 
 mediálny riaditeľ SOŠV 

Presne rok pred OH v Tokiu organizátori predstavili dizajn olympijských medailí. Snímka: TaSR/aP

VoĽBa deJIska HIeR

ZOH 2026 budú v miláne a Cortine 

XXV. zimné olympijské hry 
v roku 2026 budú hra
mi najväčších vzdiale
ností v histórii ZOH. Za

sadnutie Medzinárodného olym
pijského výboru (MOV) 24. júna 
v Lausanne za ich dejiská vybra
lo talianske mestá Miláno a Cor
tinu dʼAmpezzo, ktoré vo voleb
nom súboji zdolali švédske duo 
Štokholm – Aare 47 : 34. ZOH sa 
v termíne 6. – 22. februára 2026 
do Talianska vrátia po 20 rokoch 
od Turína 2006, samotná Cortina 
d Ámpezzo hostila ZOH už v ro
ku 1956.

Miláno a Cortina sú od seba 
vzdialené 420 km, ale súťaže bu
dú rozdelené aj do ďalších miest 
v regiónoch severného Talianska. 
Otvárací ceremoniál ZOH sa usku
toční v Miláne, pravdepodobne 
na novom futbalovom štadióne, 

ktorý plánujú spoločne postaviť 
kluby AC a Inter Miláno. Zo špor
tovísk by sa okrem neho mala sta
vať len jedna hokejová hala, ktorá 
po hrách bude slúžiť na iný účel. 
V Miláne sa uskutočnia aj súťa
že v šortreku a v krasokorčuľo

vaní. Zjazdárske súťaže sa plánu
jú v Cortine a v oblasti Bormia (sú 
od seba vzdialené 225 km), súťaže 
snoubordistov a akrobatických ly
žiarov v Livigne. V Cortine sa bu
de súťažiť aj v sánkovaní, boboch, 
skeletone a v curlingu. Areál v An
terselve využijú pre biatlon, Val di 
Fiemme a Predazzo budú centra
mi klasického lyžovania. Rýchlo
korčuľovanie bude v Baselga di Pi
ne. Záverečný ceremoniál má byť 
v amfiteátri vo Verone.

Plocha, na ktorej sa ZOH 2026 
budú konať, je obrovská. V sna
he vyhovieť požiadavkám refor
mnej Agendy 2020, ktorej prija
tím MOV sledoval aj výrazné zní
ženie nákladov na organizovanie 
hier, totiž Taliani až na výnimky 
využijú už existujúce športovis
ká. „Celý proces dokázal, že Agen
da 2020 funguje. Podarilo sa nám 
znížiť náklady, predpokladáme, 
že v 2026 sa použije 93 percent 
už existujúcich športovísk,“ pove
dal po oznámení výsledkov volieb 

prezident MOV Thomas Bach. Do
dal, že MOV poskytne organizáto
rom takmer miliardu eur, čo sú až 
dve tretiny plánovaného rozpočtu. 
Miláno s Cortinou vyčíslili organi
zátorské náklady na 1,5 miliardy 
eur, čo je iba zlomok v porovnaní 
s predošlými ZOH.

Podobný „rozťahaný“ koncept 
ZOH ako Miláno s Cortinou mali 
aj švédske mestá Štokholm a Aa
re, ktoré delí dokonca až 550kilo
metrová vzdialenosť, pričom po
čítali aj s využitím toboganu na 
sánkovanie, boby a skeleton v lo
tyšskej Sigulde (460 km od Štok
holmu cez more). Proti Švédom 
hovorila aj výrazne nižšia verejná 
podpora olympijského projektu. 
Taliani prezentovali 93percent
nú v celej krajine a 87percentnú 
v Miláne, Švédi len 55percentnú. 
„Pre mnohých to bol jasný signál. 
Verejná podpora ide ruka s rukou 
s politickou. Myslím si, že práve 
toto bol rozdielový fakt,“ komen
toval Bach. � (sou)

Radosť starostu Milána Giuseppeho Salu a členov delegácie kandidatúry Miláno – 
Cortina po vyhlásení výsledkov voľby dejiska ZOH 2026. Snímka: TaSR/aP

kaleIdoskop 
olYmpIJskýcH aktualít

Boxerský turnaj  
na oH bude riadiť 
moV

Hrozba, že box vypadne 
z programu OH 2020 v Tokiu, je 
po júnovom 134. zasadnutí Me
dzinárodného olympijského vý
boru (MOV) v Lausanne zažeh
naná. Organizovanie kvalifikač
ných turnajov na OH aj 
samotného olympijského tur
naja bude riadiť špeciálna komi
sia MOV, vedená japonským 
prezidentom Medzinárodnej 
gymnastickej federácie Morina
rim Watanabem. MOV totiž sus
pendoval Medzinárodnú asociá
ciu amatérskeho boxu (AIBA), 
ktorá už dlhšie čelí veľkým fi
nančným a etickým problé
mom. Situáciu vo federácii ana
lyzovala vyšetrovacia komisia 
MOV a jej zistenia boli alarmu
júce. AIBA dlhuje 17 miliónov 
dolárov, čelí obvineniam z ko
rupcie i z manipulovania rozho
dovania a vlani zvolený prezi
dent organizácie Gafur Rachi
mov (pod veľkým tlakom MOV 
tohto roku z funkcie dočasne 
odstúpil) je považovaný za vý
znamnú postavu obchodu 
s drogami a ďalšej kriminálnej 
činnosti.  (sou)

Vo výbere 
hostiteľov oH 
a ZoH prišlo 
k zmene

Na zasadnutí MOV bola schvá
lená zmena procesu výberu 
hostiteľov OH a ZOH uľahčujú
ca spoločné olympijské kandi
datúry viacerých miest, dokon
ca aj zo susediacich krajín. Jed
nou z podmienok kandidovania 
bude referendum v lokalitách, 
ktoré chcú hostiť OH či ZOH. 
MOV sa týmto chce vyhnúť od
stupovaniu uchádzačov v pro
cese kandidatúry, ku ktorému 
v poslednom období došlo práve 
v dôsledku referend s negatív
nym výsledkom. Z úsporných 
dôvodov MOV chce, aby sa or
ganizátori vyhýbali nákladným 
projektom výstavby nových 
športovísk a infraštruktúry 
a radšej využili existujúce aj vo 
vzdialenejších lokalitách. So zá
ujemcami o usporiadanie OH/
ZOH, resp. OH/ZOH mládeže, 
chce MOV v budúcnosti viesť 
dlhodobý dialóg oveľa skôr, než 
podajú prihlášku. Z Olympijskej 
charty vypadla klauzula, že 
o dejisku OH/ZOH sa rozhoduje 
so 7ročným predstihom.  (sou)

V paríži 2024 
premiéra 
breakdance
Zasadnutie MOV na základe po
žiadavky francúzskych organi
zátorov OH 2024 schválilo pro
vizórne zaradenie skejtbordin
gu, športového lezenia, 
surfovania a breakdance do 
programu OH v Paríži. Možnosť 
pridať k tradičným olympij
ským športom niektoré nové 
MOV premiérovo poskytol orga
nizátorom OH 2020 v Tokiu. Tí 
si vybrali skejtbording, športové 
lezenie, surfovanie, karate 
a bejz bal/softbal. S výnimkou 
bejzbalu/softbalu budú mať 
všetky tieto športy v Tokiu ab
solútnu olympijskú premiéru. 
Prvé tri z nich si užijú aj reprí
zu. Prekvapením je, že na
miesto karate sa bude v Paríži 
súťažiť v breakdance, ktorý 
mnohí nepovažujú za šport. Je 
to vôbec prvý druh tanca, ktorý 
sa v súťažnej podobe predstaví 
pod piatimi kruhmi. MOV chce 
do programu OH po novom za
raďovať predovšetkým „urbán
ne“ športy populárne medzi 
mládežou.  (sou)
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V tokiu náš dom, „duch“ OH u nás

pRÍpRaVY na oH  
Na OH 2020 v Tokiu  
sa naša krajina bude 
prezentovať Slovenským 
domom. Slováci zase 
budú mať kus tokijskej 
atmosféry doma. 
Bratislavská Kuchajda 
bude počas OH 
dejiskom Olympijského 
festivalu.

do otvorenia olympij-
ských hier v To-
kiu zostáva menej 
ako rok. OH sú 

pre Slovenský olympijský a špor-
tový výbor (SOŠV) najväčšou ak-
ciou. Prípravy na ňu sú v plnom 
prúde. „Napriek tomu, že máme 
množstvo ďalších projektov, je 
pre nás Tokio číslom jeden,“ ho-
vorí riaditeľka marketingu SOŠV 
Kristína Czuczová. 

Pripravení na Tokio
SOŠV spustil komunikačnú 
kampaň, ktorej základným 
stavebným kameňom je slovo 
„Pripravení“. Pripravenosť je 
univerzálny pojem, či už pre 
bežných fanúšikov, vrcholových 
športovcov, ale aj pre organizá-
cie a partnerov podporujúcich 

cestu do Tokia. Reklamné plochy 
s mottom „Pripravení na Tokio“ 
vychádzajú z japonskej kaligrafie 
a slová vyzerajú, akoby boli napí-
sané štetcom.

„Spoločne s agentúrou Work 
& Hugs sme hľadali univerzálny 
koncept, ktorý by si vedel osvo-
jiť športovec, novinár, sponzor či 
fanúšik. Slovo ,Pripravení‘ to spĺ-
ňa. Každý si ho vie implemento-
vať do svojich kampaní,“ vysvet-
ľuje Czuczová.

Slovenský dom – naša bašta 
v Tokiu
Svoj domovský stánok v dejisku 
podujatia máva Slovensko na 
všetkých OH aj ZOH počnúc 
Atlantou 1996. V poradí trinásty 
Slovenský dom bude mať Slo-
vensko v centre Tokia. Sídlom 
slovenskej „bašty“ v dejisku hier 
bude podnik Café House. Jeho 
poloha je výhodná najmä z hľa-
diska presunov, veď je na križo-
vatke medzi viacerými športo-
viskami a len 20 minút pešo od 
olympijskej dediny. Celková plo-
cha domu s vlastným skladom, 
parkoviskom i so záhradou bude 
1 763 štvorcových metrov.

Vedenie SOŠV chce, aby sa Slo-
venský dom nevnímal len ako 
miesto na oslavy úspechov. Chce 
ho využiť aj na prezentáciu Slo-
venska ako atraktívnej destinácie 
pre cestovný ruch, na prezentá-
ciu našej kultúry a umenia či na 
ponuku možností investovania 

u nás. „Je to vynikajúca príleži-
tosť na hodnotnom poli urobiť re-
klamu Slovensku. Naši olympio-
nici zase budú môcť počas hier 
navštíviť miesto, kde sa budú cítiť 
ako doma. Chceme, aby v Sloven-
skom dome bolo aj vysielacie štú-
dio RTVS,“ vysvetľuje výkonný 
riaditeľ SOŠV Gábor Asványi.

„V minulosti niektorí hovori-
li, že peniaze preinvestované do 
Slovenského domu mohli ísť na 
mládež. Riešilo sa, či je to vôbec 
vhodné. Myslím si však, že na 
olympijských hrách mal náš dom 
vždy opodstatnenie. Sme ma-
lá krajina a musíme byť otvorení. 
Nesmieme sa tváriť, že to nepo-
trebujeme alebo že sa ako Sloven-
sko nemáme čím v silnej konku-
rencii krajín prezentovať,“ dodá-
va Asványi.

SOŠV chce všetko stavať na zá-
kladnej myšlienke prezentácie 
Slovenska vo svete. Priestor do-
stanú naše firmy, ale aj Japonci. 

Olympijský festival pre celé 
rodiny na Kuchajde
Počas OH to bude športovo žiť aj 
na Slovensku, kam sa symbolicky 
prenesie „duch“ Tokia. Bratislav-
ská Kuchajda bude hostiť Olym-
pijský festival. Celý priestor bude 
slúžiť ako veľká fanzóna OH 
a zároveň ako miesto aktívneho 
oddychu aj prezentácie športov 
pre širokú verejnosť. Predvedú 
sa olympijské aj neolympijské 
športy, ktoré si záujemcovia aj 

budú môcť vyskúšať pod dohľa-
dom skúsených inštruktorov. 
Neodmysliteľnou súčasťou Olym-
pijského festivalu bude spoločné 
fandenie slovenským športovcom 
počas ich štartov v Tokiu. Rodiny 
budú mať možnosť na „domácej 
pôde“ zažiť atmosféru najväčšej 
športovej udalosti sveta.

„Festival je úžasná príležitosť, 
ako priniesť olympijskú atmosfé-
ru na lokálnu úroveň. Nie každý 
má možnosť byť na olympiáde. 
Chceli by sme dať každému fanú-
šikovi príležitosť zapojiť sa do po-
vzbudzovania slovenského olym-
pijského tímu. Ten, kto aktívne 
fandí, bude mať možnosť sledo-
vať výkony športovcov mimo svo-
jej obývačky. Celé rodiny strávia 
na festivale príjemný čas a budú 
v bližšom kontakte s hrami v To-
kiu,“ myslí si Asványi.

Myšlienka na niečo podob-
né vznikla pred niekoľkými rok-
mi v Česku, kde dostala formu 
Olympijského parku. Medziná-
rodný olympijský výbor (MOV) si 
český nápad osvojil a vyhodnotil 
ako vhodné zapojiť do rozmani-
tých aktivít súvisiacich s olympij-
ských hrami aj verejnosť v kraji-
nách, kde o to národné olympij-
ské výbory prejavia záujem.

„Podobné fanzóny budú počas 
OH v Tokiu aj v niektorých ďal-
ších krajinách. My sme tiež chce-
li ukázať, že sme schopní zor-
ganizovať niečo takéto. Tiež to 
prispieva k tomu, aby sme boli 

v olympijskej komunite vnímaní 
ako vyspelý národný olympijský 
výbor,“ vysvetľuje Asványi. Zdô-
razňuje, že hlavným spojovacím 
nástrojom Olympijského festiva-
lu na Kuchajde bude šport a ak-
tívny pohyb.

Festival ponúkne zaujímavý 
priestor hlavne športovým zvä-
zom. „Každý zväz, ktorý bude 
mať záujem, sa bude môcť pre-
zentovať. Marketingové príjmy 
z organizovania festivalu chce-
me rozdeliť tak, aby sme dokázali 
zväzy motivovať na zapojenie do 
projektu. Napríklad budeme part-
nerov festivalu vyzývať, aby sa 
stali ambasádormi jednotlivých 
športových stánkov. Získajú tak 
ďalšiu možnosť marketingovo sa 
zviditeľniť,“ dodal Asványi.

Deň v Olympijskom parku bu-
dú môcť stráviť rodiny, účastní-
ci detských táborov či členovia 
športových klubov. Budú prebie-
hať rôzne súťaže. Samozrejmos-
ťou bude aj kultúrny program. Na 
pódiu vystúpia viacerí hudobní-
ci a speváci.

Dom premiérovo vo vlastnej 
réžii, takisto aj festival
SOŠV založil obchodnú spoloč-
nosť Sport Event, s. r. o., ktorá sa 
bude zaoberať organizovaním 
a prevádzkovaním tak Slovenské-
ho domu v Tokiu, ako aj Olympij-
ského festivalu na Kuchajde. Na 
rozdiel od predošlej praxe práva 
na činnosti súvisiace so Sloven-

ským domom v dejisku hier nepo-
skytne agentúre. Bremeno bude 
mať na svojich pleciach, ale záro-
veň pevne vo svojich rukách. „Je 
to historický moment, že SOŠV sa 
odhodlal vo vlastnej réžii realizo-
vať dva takéto náročné projekty,“ 
konštatuje Gábor Asványi.

„Olympiáda je najväčšie mul-
tišportové podujatie na sve-
te a zároveň obrovská možnosť, 
ako prezentovať Slovensko. Pro-
jekt Tokio 2020 má pre SOŠV dve 
hlavné línie. Slovenský dom už 
má dlhoročnú tradíciu, ale pripra-
vujeme trošku nový koncept ko-
munikácie o jeho význame a ná-
plni. Chcem veľmi oceniť spolu-
prácu s rezortmi, s ktorými sme 
zatiaľ komunikovali. Všetci si 
uvedomujeme, že táto príležitosť 
je unikátna. Je to podujatie, na 
ktoré prídu športovci a fanúšiko-
via z celého sveta a nevyužiť ho 
by bol veľký hriech. Olympijský 
park na Slovensku je zase nie-
čo nové,“ uviedol prezident SOŠV 
Anton Siekel.

Podľa Asványiho utvoriť Olym-
pijský park, a teda akúsi mini 
olympijskú dedinu, dá poriadne 
zabrať. Táto ambícia SOŠV však 
zapadá do kontextu, že v decem-
bri 2018 sa SOŠV stal strešnou 
organizáciou športu na Sloven-
sku. „Organizovanie Olympijské-
ho festivalu predstavuje ďalší dô-
ležitý dielik v skladačke,“ hovorí 
výkonný riaditeľ SOŠV.

 Roland Hric, Grape PR 

Olympijský park na Kuchajde by mal vyzerať približne takto. Vizualizácie: SOŠVVizualizácia, ako by mal vyzerať Slovenský dom v Tokiu.

BOJOVAŤ ZA ZDRAVIE  
JE BEH NA DLHÉ TRATE. 
V CIELI SME VŠAK VŠETCI VÍŤAZI.

bojovnicizazdravie.sk
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