SME JEDEN TÍM
Magazín Slovenského olympijského a športového výboru
ŠPECIALIZOVANÁ
PRÍLOHA HN

JÚL

2019

Delegácia SOŠV na návšteve v gréckej Olympii Olympijský deň 2019 mal vyše 127-tisíc
účastníkov Akú budúcnosť bude mať financovanie športu vďaka novým e-športom?

Európske hry v Minsku boli parádne
PODUJATIE
V nedeľu 30. júna sa
v Minsku skončili
II. európske hry.
Slovensko získalo na
tomto multišportovom
podujatí štyri medaily
(striebornú a tri
bronzové) a medzi 50
európskymi krajinami
obsadilo v medailovej
tabuľke až 37. miesto.

B

ielorusi organizačne
zvládli EH výborne. Museli postaviť jediné nové
športovisko („guličkársku“ strelnicu) a len renovovali už existujúce, zväčša parádne
stánky. Ako dedinu pre športovcov namiesto novej výstavby využili krásne rekonštruované študentské mestečko len s dvoma
novými budovami.

Udržateľnejší rozsah
a vážnejší charakter
podujatia

II. európske hry mali výrazne
menší rozsah než megalomanská
premiéra v azerbajdžanskom
Baku a – aj s ohľadom na vyššie
napísané – ukázali udržateľnejšiu cestu organizácie takéhoto

Nástup slovenskej výpravy s vlajkonosičom strelcom Jurajom Tužinským na otváracom ceremoniáli. Jedinú striebornú medailu pre Slovensko vybojoval šprintér Ján Volko.
olympijské športy (najmä plávanie, volejbal, hádzaná, pozemný
hokej, vzpieranie) buď chýbali,
Slováci dosiahli v Minsku spolu 13 umiestení v prvej šestke (0 – 1 – 3
alebo sa predstavili nie v klasic– 2 – 4 – 3), čo je výrazne menej ako v Baku 2015, kde získali sedem
kej podobe (futbal len ako plážomedailí a v top 6 boli spolu 18-krát (1 – 3 – 3 – 4 – 5 – 2).
vý, basketbal len vo verzii traja
Porovnanie však nie je celkom objektívne, pretože v Baku bolo podstatne viac disciplín a mali sme oveľa väčšiu výpravu. Treba dodať aj
proti trom). Takmer vo všetkých
to, že jeden kov získalo pred štyrmi rokmi miešané družstvo atlétov
športoch (výnimkou bola prev súťaži, ktorá mala status len III. európskej ligy.
dovšetkým atletika) sa na štarte
zišla absolútna európska špička,
v džude a v boxe mali súťaže EH
veľkého podujatia. V porovnaní
S vylúčením juniorských či ka- zároveň status európskych šams Baku ubudol počet športovcov
detských kategórií (čo bol v Bapionátov.
(z približne šesťtisíc sa zmenšil
ku prípad plaveckých športov)
Slováci so štyrmi medailami
na zhruba štyritisíc) i disciplín
podujatie nadobudlo vážnejďaleko vzadu
v programe hier. Pred štyrmi
ší charakter. Dá sa to povedať
Uvedeným zmenám zodpoverokmi sa súťažilo v 253 disciplíaj napriek tomu, že atletika nedala aj výrazne menšia veľkosť
nach 31 športových odvetví 20
mala tradičnú podobu, ale úplslovenskej výpravy. V Baku sme
športov, teraz „len“ v 200 disciplí- ne nový formát DNA (Dynamic
nach 23 odvetví 15 športov.
New Athletics) a viaceré tradičné mali až 167 športovcov, z kto-

NAŠE POROVNANIE MINSK VERZUS BAKU

rých na súťaže nastúpilo 164.
Súťažili v 18 športoch a dovedna
v 22 odvetviach. Do Minska
SOŠV vyslal 75 športovcov,
z ktorých 70 súťažili spolu
v 13 športoch a dovedna v 14
odvetviach. Najpočetnejšie zastúpenie sme mali v atletike (18
športovcov), potom nasledovali
rýchlostná kanoistika (14), cyklistika a športová streľba (po
10), box (6), džudo (5), stolný
tenis (4), lukostreľba a športová
gymnastika (po 2), bedminton,
sambo, karate a zápasenie voľným štýlom (po 1).
Ako z vážnej konfrontácie
rok pred olympijskými hrami
v Tokiu vyšli slovenskí športovci? Nuž – neveľmi dobre. Šty-

SNÍMKY: ŠTARTFOTO/J. SÚKUP

ri medaily – jedna strieborná
a tri bronzové – síce hrejú, ale
v medailovom rebríčku 50 európskych krajín Slovensko obsadilo až 37. miesto. Na najvyššej priečke tohto rebríčka tróni
Rusko so 109 medailami (44 zlatých, 23 strieborných, 42 bronzových) pred domácim Bieloruskom (24 – 16 – 29) a Ukrajinou
(16 – 17 – 18).
Slovenská bilancia 4 kovov (0
– 1 – 3) je nielen od najlepších
priepastne ďaleko. Žiaľ, ukazuje sa, že značná časť športovej
Európy nám celkovo výkonnostne uteká.
Pokračovanie na strane 18

Ďakujeme
našim športovcom za úspešnú
reprezentáciu na Európskych hrách
v Minsku
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HOSPODÁRSKE NOVINY
pondelok 8. júla 2019

Európske...
Dokončenie zo strany 17

A to v Minsku išlo iba o európsku
konkurenciu, nie o podstatne silnejšiu celosvetovú.

Výrazne zaostávame
v podmienkach

Pozoruhodná bola v Minsku vysoká úspešnosť krajín bývalého
Sovietskeho zväzu, ktorých sa
do top 10 zmestilo až päť, pričom
spolu pobrali 95 z 200 rozdelených zlatých medailí!
Určite sa na tom podieľajú
čoraz lepšie podmienky na prípravu v týchto krajinách a veľká
štátna podpora športu. Ale podobný jav vidno aj v niektorých
ďalších krajinách, ktoré susedia
so Slovenskom, predovšetkým
v Maďarsku a v poslednom období aj v Poľsku. My v porovnaní
s konkurenciou jednoducho čoraz viac zaostávame v kvalite aj
rozsahu športovej infraštruktúry,
ktorá je základnou podmienkou
napredovania.
„Určite má podiel na výsledkoch aj kvalita športovísk. My
môžeme len závidieť iným krajinám. Napríklad predvlani sme na
letnom EYOF v maďarskom Győri
videli, že v nie príliš veľkom meste vybudovali športoviská na svetovej úrovni. U nás to z nejakých
dôvodov dlhodobo nešlo. Chýbajú nám rovnocenné podmienky
so zahraničím, pre absenciu špičkových športových stánkov ani
nemôžeme organizovať vrcholné podujatia v olympijských športoch. Našťastie, v poslednom období sa schválili väčšie investície do športovej infraštruktúry
u nás, ale dlhé roky sme v tomto smere zaostávali,“ konštatuje športový riaditeľ SOŠV a vedúci našej výpravy v Minsku Roman Buček.
Pozrime sa na naše účinkovanie v Minsku cez olympijskú optiku. S výnimkou atlétov Tótha
a Lomnického (ich disciplíny v programe neboli), cyklistu P. Sagana (mal iný súťažný
program), kajakárskych medailistov z OH 2016 Myšáka a Lin-

Najlepšie slovenské
výsledky
na Európskych
hrách v Minsku
Striebro (1)
Ján Volko, atletika – beh na
100 m (24 štartujúcich)

Najúspešnejšie krajiny
v Minsku (podľa zisku medailí)
1. 	Rusko
2. Bielorusko
3. Ukrajina
4. 	Taliansko
5. Holandsko
6. 	Nemecko
7. Gruzínsko
8. Francúzsko
9. Veľká Británia
10. 	Azerbajdžan
37. Slovensko

Bronzy (3)
Samuel Baláž, Erik Vlček,
Adam Botek, Csaba Zalka,
rýchlostná kanoistika – K4
na 500 m (11)

44 – 23 – 42
24 – 16 – 29
16 – 17 – 18
13 – 15 – 13
9 – 13 – 7
7 – 6 – 13
6 – 10 – 14
6 – 9 – 13
6–9–8
5 – 10 – 13
0–1–3

Mariana Petrušová,
rýchlostná kanoistika – K1
na 5 000 m (19, neolympijská disciplína)
Andrej Csmez, box – do 75
kg (34)
Štvrté miesta (2)
Juraj Tužinský, športová
streľba – vzduchová pištoľ
na 10 m (36)

Zdroj: SOŠV

ku, ktorí sú po zraneniach, a najlepších vodných slalomárov (tento šport v Minsku chýbal, ale ani
v ňom už Slováci nie sú to, čo bývali), sme mali v olympijských
disciplínach na štarte prakticky
všetkých športovcov s potenciálom na výsledok v prvej osmičke
na OH 2020 v Tokiu.
V niektorých súťažiach sa
v Minsku bojovalo aj o zisk olympijských miesteniek, ale k doterajším piatim slovenským v streleckých brokových disciplínach
z vlaňajška (ich vlastníci súťažili aj na EH 2019, na medailu však
nedosiahol žiaden z nich) nikto
nepridal ďalšiu. Z týchto pohľadov celkovo nevyzerá účasť našich špičiek – samozrejme, našli sa viaceré výnimky – nijako
slávne...

S medailami Volko,
štvorkajak, Petrušová
a Csemez

O náš jediný strieborný kov sa
zaslúžil atlét Volko v behu
na 100 m. Bronzové pridali štvorkajak na 500 m v zložení Baláž,
Vlček, Zalka a Botek, ďalej Petrušová v K1 na 5 000 m (neolympijská disciplína) a boxer Csemez
do 75 kg. Veľmi blízko k medaile
boli na štvrtých miestach pištoliar Tužinský a miešaný stolnotenisový pár Pištej, Balážová.
A koniec koncov aj ich kolega
Wang, ktorý v súboji o postup do
semifinále za stavu 3:1 nepremenil dva mečbaly... Sumár našich

Ľubomír Pištej, Barbora
Balážová, stolný tenis – miešaná štvorhra (16)
Boxer Andrej Csemez (v modrom) v semifinálovom súboji s neskorším víťazom turnaja, Ukrajincom Chyžňakom.

Piate miesta (4)
Peter Gelle, Adam Botek,
rýchlostná kanoistika – K2
na 1 000 m (16)
Ivana Mládková, rýchlostná
kanoistika – K1 na 500 m
(23)
Wang Jang, stolný tenis –
dvojhra (48)
Matúš Strnisko, box – do 81
kg (31)
Šieste miesta (3)
Ivana Mládková, rýchlostná
kanoistika – K1 na 200 m
(23)
Zuzana Rehák Štefečeková,
športová streľba – trap (29)

Bronzový štvorkajak v zložení Samuel Baláž, Erik Vlček, Csaba Zalka a Adam Botek. 
najlepších výsledkov v Minsku
uvádzame v rámčeku.
Strelci síce teraz na medailu nedosiahli (v Baku získali až
štyri), ale okrem Tužinského sa
objavili v popredí aj multimedailisti z vrcholných súťaží Rehák
Štefečeková (šiesta v trape), Erik
Varga (siedmy v trape), Danka Barteková (deviata v skeete)
a mladá Veronika Sýkorová (ôsma v skeete). Prví traja menovaní už majú olympijské miestenky, pričom prví dvaja vybojovali aj jednu navyše. Európske hry

im príliš nevyšli, ale najmä trojica našich ostrieľaných es má stále medailový potenciál. Skúsený
džudista Milan Randl
do 90 kg vyhral dva zápasy
a skončil siedmy.

Pozitívom vzlet viacerých
mladých športovcov

Vzhľadom na dlhodobý vyšší
vekový priemer našej športovej
špičky je najväčším pozitívom
nášho účinkovania v Minsku
fakt, že viacero popredných výsledkov dosiahli mladí, resp. ešte

Slavomír Michňák, športová
gymnastika – kôň s držadlami (38)
Snímky: Štartfoto/J. Súkup

nie „starí“ športovci – z radov
medailistov sa to týka kajakárov
Baláža, Zalku, Boteka, Petrušovej
a boxera Csemeza, z radov tých
ďalších boxera Strniska (piaty
do 81 kg), 26-ročného gymnastu
Michňáka (šiesty na koni s držadlami), strelcov Patrika Jányho
(siedmy vo vzduchovej puške na
10 m), Sýkorovej (ôsma v skeete)
a kanoistky Gabriely Ladičovej
(deviata v C1 na 200 m).
Z tých mladých, ktorí neskončili úplne v popredí, ale zaujali, hodno ešte spomenúť bedmin-

tonistku Martinu Repiskú, ktorá
postúpila do osemfinále, cyklistu Jána Andreja Čullyho, ktorý bol veľkú väčšinu cestných
pretekov s hromadným štartom
v trojčlennom úniku, a napokon
aj boxera Viliama Tankóa, ktorý
sa v kategórii do 60 kg v 1. kole
s neskorším víťazom turnaja Bielorusom Asanauom držal dobre.
Čo nás čaká na III. európskych
hrách v roku 2023 v poľskom
Krakove?

Ľubomír Souček,

mediálny riaditeľ SOŠV

reportáž

Na návšteve Olympie, kolísky olympijských hier aj športu

Na

toto magické
miesto 27. mája
zavítala bezmála päťdesiatčlenná delegácia SOŠV, ktorú sprevádzala delegácia Národnej rady SR
vedená jej poslancom a bývalým
vynikajúcim futbalistom Dušanom Tittelom, aj slovenská veľvyslankyňa v Grécku Iveta Hricová.
Slováci tak prišli ku koreňom nielen olympijských hier, ale aj súťažného športu ako takého – takpovediac do ich kolísky.
Slováci navštívili aj sídlo Medzinárodnej olympijskej akadémie. Na jej pôde ich privítali prezident Gréckeho olympijského
výboru Spyros Capralos aj čestný dekan MOA Kostas Georgiadis. „Navštívili ste srdce olympizmu. Tu sa zrodili antické
olympijské hry a spočíva tu aj
srdce ich obnoviteľa v novoveku
Pierra de Coubertina,“ pripomenul v príhovore Spyros Capralos.

Na mieste, kde sa písala
história

V delegácii SOŠV boli okrem
najvyšších predstaviteľov organizácie aj traja olympijskí medailisti, ďalší piati olympionici, obe
naše medailistky z tohtoročného
zimného EYOF, pätnásti zástupcovia regionálnych olympijských
klubov i študenti. Všetci obdivovali ruiny impozantného Diovho
chrámu, ktorý ukrýval jeden
z antických siedmich divov sveta
– obrovskú Diovu sochu zo zlata

a slonoviny, ruiny Hérinho
chrámu i najstarší športový štadión sveta, ktorý má vyše
dvetisíc rokov (a to je časovo až
tretí v poradí...).
Peter Korčok, viceprezident
SOV a olympionik v atletike: „Tu
som si pripomenul moju olympijskú motiváciu z pretekárskych
čias, ktorá pretrváva aj v tom,
čo v športe ako funkcionár robím dnes. Je to veľká inšpirácia
pre dnešok. Je úžasné, že grécke myšlienky z antických čias
sú stále aktuálne – aj ideál kalokagatie (spojenie krásneho tela s ušľachtilým duchom – pozn.
autora), aj ponímanie športu ako
súčasti kultúry. Každému vrelo
odporúčam návštevu Olympie, či
už sa zaujíma o šport, históriu,
alebo umenie. Každý si tu niečo nájde.“
Erik Vlček, trojnásobný olympijský medailista v rýchlostnej
kanoistike: „Starí Gréci boli géniovia. Uctievali bohov aj športové výkony a dokázali to brilantne zladiť. V Olympii to dýcha históriou. Nedokážem si
ani predstaviť, aké úžasné to tu
pred dávnymi stáročiami muselo byť.“
Marianna Némethová-Krajčírová, dvojnásobná olympijská
medailistka v športovej gymnastike: „Každý olympionik by
mal poznať toto miesto. Predstavuje kus histórie, ktorá tu stále
dýcha. Pre každú generáciu má
význam návšteva Olympie. Myš-

Spoločná fotografia slovenských hostí aj ich gréckych hostiteľov na schodoch Medzinárodnej olympijskej akadémie.
Snímka: SOŠV/A. Galica

lienky antických olympiád boli úžasné.“
Milan Dvorščík, cyklistický
olympionik: „Je úžasné, akí boli
Gréci šikovní, keď pred bezmála tritisíc rokmi založili tradíciu
hier. Olympijské hry predstavujú fenomén.“
Miroslav Luberda, zápasnícky
olympionik a predseda OK Ko-

šice: „Bolo krásne vidieť miesta, kde vznikli olympijské hry aj
súťažný šport. Hoci dnes vidíme
len ruiny, muselo to byť úžasné
miesto. Každý olympionik by ho
mal vidieť.“
Eva Murgáčová, učiteľka zo
ZŠ Ing. Kožucha v Spišskej Novej Vsi: „Veľa som o Olympii čítala, ale ,živý‘ zážitok je neopí-

sateľný. Z Olympie sála obrovský pokoj.“

Antický odkaz šíri
Medzinárodná olympijská
akadémia

V tesnom susedstve archeologického parku v Olympii vyrástol
areál Medzinárodnej olympijskej akadémie, čo je vrcholná

vzdelávacia inštitúcia v oblasti
olympizmu a histórie olympijských hier. Stará sa aj o šírenie
antického odkazu Grékov. Podľa
slov nášho výnimočného znalca
antiky Vojtecha Zamarovského
sa v antickom Grécku telesná
výchova a šport stali integrálnou
zložkou kultúry spolu s umením, vedou a so vzdelanosťou.
Každý návštevník zo Slovenska sa v areáli MOA pristavil pri
pomníku, pod ktorým je uložené srdce Pierra de Coubertin.
Práve tam je tradične prvá zastávka štafety s olympijským
ohňom, ktorý zapaľujú neďaleko odtiaľ pred chrámom bohyne Héry. Naša delegácia si mohla
pozrieť aj unikátny archív a obrovskú knižnicu materiálov, ktoré sa viažu k olympijským hrám
2004 v Aténach.
Anton Siekel, prezident
SOŠV: „Všetci odchádzame plní
dojmov. Možno by každý človek
pôsobiaci v športe mal aspoň raz
navštíviť toto miesto a pripomenúť si, ako sa rodil šport aj olympijské hry a prečo dnes v športe
robíme to všetko.“
Danka Barteková, členka MOV
a olympijská medailistka v streľbe: „Bola som tu prvý raz a prekvapila ma veľkosť celého olympijského areálu. Odporúčam
návštevu každému. Som rada, že
som mohla navštíviť aj krásny
areál MOA.“

Ľubomír Souček,

mediálny riaditeľ SOŠV

sme jeden tím 19

HOSPODÁRSKE NOVINY
pondelok 8. júla 2019

Olympijský deň 2019:
vyše 127-tisíc účastníkov!
dzovala len 27 prác. V kategórii
do 10 rokov vyhrala Zina Priečková zo ZUŠ Štúrova v Kysuckom Novom Meste, do 15 rokov
spoločne Sarah Maňáková z rovnakej školy a Lenka Báťková zo
ZŠ s MŠ Imreho Madácha v Dolnej Strehovej a do 18 rokov Miriam Jalčáková z CZČ sv. Juraja
vo Svidníku.
Vo vedomostnej súťaži o olympizme prebehli základné kolá online formou, celoslovenské finále bolo 24. a 25. júna vo Vysokých
Tatrách. V kategórii základných
škôl vyhralo družstvo ZŠ Okružná Michalovce, v kategórii stredných škôl družstvo Gymnázia
Pierra de Coubertin v Piešťanoch.

Aktivity pre seniorov i ženy
a Vykročte za zdravím

V Banskej Bystrici deti motivovala na športové aktivity aj trojnásobná olympijská víťazka Anastasia Kuzminová.

Už od roku 2013 sa realizuje
celoročný projekt Vykročte za
zdravím, ktorý sa teší čoraz
väčšej popularite, v rôznych
miestach Slovenska pravidelne

UDALOSTI V SKRATKE

Kaleidoskop
olympijských
aktualít

organizuje súťažné športové aktivity Olympiády seniorov. V tomto
roku SOŠV prostredníctvom regionálnych olympijských klubov
materiálne podporí 13 podujatí.
Tradíciu už má aj spolupráca SOŠV so Sokolskou úniou Slovenska (SÚS), nedávno posilnená podpisom memoranda o spolupráci. SOŠV hradí honoráre pre
autorky spoločnej skladby a lektorky pohybových aktivít, pomáha aj materiálne. „Až 140 sokoliek z Bratislavy, Brezovej pod
Bradlom, Prievidze, zo Skalice,
z Trenčína, Trnavy a, samozrejme, aj z Gajár sa stretlo koncom
mája na futbalovom štadióne
v Gajaroch na zocvičení skladby
SPOLU, s ktorou vystúpia na XVI.
svetovej gymnaestráde v Dornbirne,“ hovorí Emília Fialová zo
SÚS.
SOŠV sa prostredníctvom svojej komisie pre ženy a šport podieľa aj na aktivitách zameraných na ženy. Členky Olym-

deň osláv
Takmer 700 podujatí v každom kúte Slovenska
sa organizovalo pri príležitosti Olympijského
dňa, ktorý sa 23. júna oslavuje po celom svete.

T

ohtoročné oslavy celosvetového Olympijského dňa
(23. jún) na Slovensku boli zamerané na ľudí všetkých vekových kategórií – od detí v materských školách až po seniorov. Do rozmanitých aktivít
sa v rámci 691 rôznych podujatí zapojilo spolu viac než 127-tisíc ľudí!
Olympijský deň sa už tradične
23. júna oslavuje na celom svete,
a to na počesť založenia Medzinárodného olympijského výboru a obnovenia antických olympijských hier v novoveku. SOŠV
v rámci osláv každoročne v máji a júni organizuje či zastrešuje
množstvo zaujímavých projektov
– v tomto roku premiérovo Športuj, Slovensko.
„SOŠV vyhlásil oslavy Olympijského dňa pre všetkých, hlavne
pre deti a mládež, pre ktoré podujatia organizujú v prvom rade učitelia zo všetkých typov škôl, ďalej pre mestá, obce, centrá voľné-

ho času a regionálne olympijské
kluby pripravujúce podujatia
v mieste svojho pôsobenia aj pre
verejnosť,“ priblížila Olympijský
deň riaditeľka oddelenia olympizmu SOŠV Ivana Motolíková.
Školám a inštitúciám, ktoré sa
do osláv Olympijského dňa zapojili, SOŠV pomohol materiálnou podporou – dodaním olympijských vlajok, medailí, tričiek
či rôznych propagačných predmetov.

Výtvarná, literárna
i vedomostná súťaž pre
mládež

Každoročnou súčasťou osláv
Olympijského dňa sú výtvarná,
literárna a vedomostná súťaž
s účasťou detí a mládeže z materských (len výtvarná), základných
i stredných škôl. Do výtvarnej
súťaže sa zapojilo spolu 538 škôl
všetkých stupňov. V kategórii
do šesť rokov zvíťazila Terezka
Ryšánková z MŠ Strečnianska

Novinkou osláv tohtoročného Olympijského dňa bol projekt SOŠV „Športuj, Slovensko“.
v Bratislave, do 10 rokov Branko
Franko zo ZŠ Rozmarínová v Komárne, do 15 rokov Sandra Prokopovičová zo ZŠ Školská v Nitrianskom Rudne a do 18 rokov Patrik
Jano zo Spojenej internátnej školy
Abovská v Ždani.
V literárnej súťaži bola tento rok slabšia účasť, porota posu-

cvičí viac než šesťsto žien, ale aj
muži vo veku nad 50 rokov. V období osláv Olympijského dňa vo
Vysokých Tatrách zorganizoval
SOŠV seminár pre jeho lektorky
a cvičenky. Už dlhší čas sa rozvíja aj spolupráca SOŠV s Jednotou
dôchodcov Slovenska, ktorá v slovenských regiónoch pravidelne

Snímky: SOŠV/S. Galica

pijského klubu Bratislava
navštevujú pravidelne už druhý
rok hodiny aquafitnesu pod vedením členky komisie Jany Labudovej. Komisia v spolupráci s FTVŠ UK v Bratislava usporiadala v Bratislave aj seminár
Aquafitnes.
 Danka Galicová, SOŠV médiá

„Športuj, Slovensko“ pre celé rodiny

Po

Pod Tatrami viac ako tritisíc
návštevníkov

Na megaihrisku pod Tatrami
si deti okrem futbalu, florbalu,
basketbalu, volejbalu, biatlonu,
atletiky, boxu, golfu či gymnastiky vďaka horolezcovi Martinovi
Krasňanskému mohli vyskúšať aj

spúšťanie po lane. Martin patrí
medzi slovenskú lezeckú špičku.
Slovenská golfová asociácia zase
pripravila minigolfový green, na
ktorom malým návštevníkom
ukázala, že golf je naozaj pre
každého.
Obrovský úspech opäť zožal boxerský ring Tomiho Kida,
v ktorom sa proti nášmu boxerovi mohli postaviť aj odvážni
oteckovia. Rovnako ako v Prešove, aj v Tatrách vládla úžasná atmosféra. „Som veľmi rád, že som
súčasťou tohto projektu, a nielen deťom, ale aj rodičom môžeme ukázať, že šport je zábava,“
povedal Tomi Kid, ktorý sa tento rok v projektoch SOŠV objavuje viackrát. Práve na Deň detí odštartoval už 4. ročník grantového programu Nadácie SOŠV Ukáž
sa!, ktorého ambasádorom je Tomi Kid Kovács.
Na pretekoch v behu či v jazde na bicykli alebo odrážadle sa
zúčastnilo viac ako štyristo detí. Malí športovci ukázali odvahu
a súťaživosť, za ktorú boli v cieli odmenení medailou Športuj,
Slovensko. Najlepší traja z každej
kategórie získali aj vecné ceny od

V stredu 22. mája sa uskutočnil 5. ročník turnaja SOŠV Slovak Olympic Golf Challenge.
Na 18-jamkovom ihrisku
v golfovom rezorte Sedín 56
hráčov súťažilo systémom
Texas scramble dvojíc na netto
rany. Napriek tomu, že turnaj
negatívne poznačil veľmi silný

lejak, všetci hráči ho aj v ťažkých klimatických podmienkach absolvovali až do konca.
Medzi účastníkmi boli viacerí
olympionici aj dvaja zástupcovia zo zahraničia. V turnaji
zvíťazila dvojica Miloš Kmety,
Marian Grescho. Najdlhší odpal zaznamenal medzi mužmi Karol Konárik ml., medzi
ženami Eva Jurková a najbližšie k jamke na jeden odpal
trafila Veronika Zemanová
z Českého olympijského výboru.
(sou)

Dorastenci
Španielska
s cenou fairplay

projekt SOŠV

májovej premiére
v Prešove sa druhý
diel nového projektu Slovenského
olympijského a športového výboru odohral 1. júna vo Vysokých
Tatrách a tretí 23. júna v Banskej
Bystrici. Druhé podujatie Športuj, Slovensko v športovom areá
li pri Štrbskom plese sa nieslo
v znamení Dňa detí. Tatry počas
najväčšieho sviatku detí dopriali
účastníkom slnečné počasie. Atmosféra bola fantastická. Malých
športovcov povzbudzovali, v cieli
ich čakali so špeciálnymi medailami Športuj, Slovensko a potom
im rozdávali autogramy naši známi športovci Tomi Kid Kovács,
Adam Žampa, Pavol Hurajt, Alexander Slafkovský, Richard Varga, Peter Mlynár, Mária Jasenčáková či Mária Mračnová.

Olympic Golf
Challenge aj
v hustom lejaku

Teší ma, že
vznikla myšlienka
ukázať rodinám
športy a prilákať
ich k pohybu.
Matej Tóth,
olympijský víťaz v chôdzi

generálneho partnera projektu
BILLA. Nechýbalo ani žrebovanie
špeciálnej ceny – bicyklov pre celú rodinu od slovenského výrobcu CTM. Do súťaže o bicykle sa
automaticky zapojil každý malý
športovec, ktorý štartoval aspoň
v jednej súťažnej disciplíne.

V Banskej Bystrici na
Olympijský deň vo veľkom
štýle

Presne na Olympijský deň – 23.
júna – hostil podujatie Športuj,

Slovensko park pod Múzeom
SNP v Banskej Bystrici. Akcia sa
konala pod záštitou primátora
mesta Jána Noska. Malí športovci sa mohli za symbolický
poplatok zaregistrovať aj do súťažných disciplín. Medaily a po
nich aj autogramy im rozdávali
naši úspešní športovci Anastasia
Kuzminová, Matej Tóth, Róbert
Vittek, Adam a Andreas Žampovci, Ivan Jakeš, Matej Beňuš,
Klaudia Medlová, Alex Longová
či Zuzana Stromková. V banskobystrickom parku sa zišlo viac
než 2 500 milovníkov športu, na
súťaže nastúpilo 430 detí.
„Je úplne super, že to vyšlo
práve na medzinárodný Olympijský deň. Je to výborné na
podporu olympizmu. Bolo vidno množstvo malých detí a všetci sa zabávali. Som rád, že som
sem mohol zavítať,“ povedal lyžiar Adam Žampa, ktorý odovzdával medaily šikovným cyklistom. Doplnil ho olympijský
víťaz v chôdzi na 50 km Matej Tóth: „Teší ma, že vznikla
myšlienka ukázať deťom a rodinám športy a prilákať ich k tomu, aby sa hýbali. Najlepšie je,

že tu vidíme ľudí, ako sa tešia
z pohybu.“

Cenu Klubu fair play SOŠV na
májovom futbalovom Slovakia
Cupe v Žiari nad Hronom a vo
Zvolene získali dorastenci Španielska, ktorí aj turnaj vyhrali.
Dostali ju za vzorné vystupovanie na ihrisku i mimo neho,
za príkladnú atmosféru
v družstve, ktorú spoločne
utvorili aj rivali z Realu Madrid a CF Barcelona, a za prvenstvo v súťaži slušnosti. Cenu
prevzal kapitán tímu, stopér
CF Villareal Ivan Morante
(tom)
Ruiz.

Na fóre mladých
olympionikov
štyria Slováci
Na júnovom Medzinárodnom
fóre pre mladých olympionikov v Moskve boli aj štyria
mladí slovenskí športovci –
šortrekistky Petra Rusnáková
(na snímke) a Lucia Filipová,
chodec Patrik Nemčok a skialpinista Matúš Černek.

Ide o zdravý životný štýl

Na megaihrisku v parku pod Múzeom SNP si deti okrem súťažných
disciplín mohli vyskúšať futbal,
florbalflorbal, basketbal, volejbal,
biatlon, atletiku či golf a bedminton. Počas celého dňa bola návštevníkom k dispozícii zaujímavá
výstava, ktorá pripomínala všetky
medailové úspechy slovenských
športovcov z OH a ZOH v ére našej
štátnej samostatnosti.
„Som veľmi rada, že na Športuj, Slovensko prichádzajú celé rodiny, ktoré sa aktívne zapájajú do
programu. Nechýbajú ani naši kolegovia a ich deti, ktorí aj týmto
spôsobom ukazujú širokej verejnosti svoju angažovanosť. Dlhodobo sa snažíme podporovať aktivity nabádajúce rodiny k zdravému
životnému štýlu, športu a zdravej
strave,“ povedala Denisa Pernicová,
marketingová riaditeľka spoločnosti BILLA – generálneho partnera
projektu. Záverečné vydanie podujatia bude 21. septembra v Bratislave. 
Danka Galicová,

Stanislav Krško, ŠOŠV

Stretnutie organizoval Ruský
olympijský výbor spolu s Ruskou antidopingovou agentúrou. Na trojdňovom podujatí
sa zúčastnilo 100 športovcov
vo veku 14 – 17 rokov zo 16
krajín. Strieborná medailistka
zo zimného EYOF 2019 v Sarajeve Lucia Filipová: „Zaujala
ma prednáška o tom, ako musí byť športovec v prípade
choroby opatrný s liekmi, aby
neužil niektorú zo zakázaných látok.“ Chodec Patrik
Nemčok: „Poučili nás o dopingu a antidopingových testoch.
Veľmi sa mi páčila aj prednáška o tom, ako sa uplatniť v živote po skončení aktívnej
športovej kariéry. Ako príklad
uviedli Danku Bartekovú, to
(šil)
bolo super.“ 
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Budúcnosť financovania v e-športoch?
KONFERENCIA
Aký je vzťah novej
generácie k športu?
Ako narastá obľuba
elektronických športov?
O tom a aj
o ohrozeniach
financovania športu
bude na konferencii
SOŠV SPORT
(R)EVOLUTION hovoriť
CEO PowerPlay Studio
Ivan Krechňák.

Na

unikátnej športovej konferencii
SPORT (R)EVOLUTION v Bratislave sa 18. septembra budú rozoberať príbehy úspešných, investovanie v športe či budúcnosť
športu. Všetky tieto tri elementy spĺňa fenomén 21. storočia –
e-športy. Milióny hráčov, množstvo hier, turnajov a streamerov
dnes udávajú nové trendy nielen
v elektronickom športe. O elektronickom športe sa hovorí ako o horúcom kandidátovi na zaradenie
do olympijského programu. Malo to byť už na OH 2024 v Paríži,
no medzi ukážkové športy si ho
Francúzi nevybrali.
Jedným zo spíkrov bude
18. septembra v Refinery Gallery
riaditeľ herného štúdia PowerPlay
Studio Ivan Krechňák. Vyštudovaný doktor medicíny sa dostal do
herného priemyslu počas nočných
služieb. Bolo náročné ich zvládnuť
a zostať čulý počas celej noci. Kolega mu poradil, že v noci hrá novú internetovú hru – futbalového
online manažéra. „Začal som hrať
aj ja. Po nejakom čase hrania som
videl nedostatky, ktoré som komunikoval s autormi. Časom mi
začali posielať skripty z hry, aby
som im s nimi pomohol. Analyzoval som ich a upravoval. Napokon
mi začali posielať takmer všetko
na konzultácie,“ priblížil svoje začiatky Ivan Krechňák.

Od manažéra k súťaženiu

Ivan sa po čase rozhodol, že vytvorí prvú manažérsku hru, v ktorej bude viac športov. Takto vznikol PowerPlay Manager, v ktorom
je dnes hokej, futbal, hádzaná či
basketbal. S kamarátom na dovolenke trávil čas rozoberaním zá-

Jedným zo spíkrov konferencie SOŠV SPORT (R)EVOLUTION bude aj Ivan Krechňák, riaditeľ herného štúdia PowerPlay Studio.
pasov, taktiky, hráčov a štatistík. „V športe sa vyznal a dohodli
sme sa, že do projektu pôjde spolu so mnou. Ani jeden z nás nebol programátor, a tak som k nám
prizval ďalšieho kamaráta. V trojici sme utvorili firmu s tým, že
vytvoríme najprv top hokejového
manažéra.“
Mali prepracovaný koncept a po
čase aj databázu vyše 100-tisíc
mailov od hráčov, ktorí mali o budúcu hru záujem. Ľudia na fórach
vo veľkom diskutovali o ešte neexistujúcej hre. Ako sa čakanie predlžovalo, ľudia začali byť netrpezliví a začali hovoriť, že projekt je
druhý český sen alebo že slúži len
na zbieranie mailov. Ivan s kolegami musel začať škrtať „vychytávky“ v hre, ktoré boli najnáročnejšie na implementáciu. Nakoniec
hru v roku 2009 spustili a ľuďom
sa začala páčiť.
„Dnes máme štyri manažérske
hry. Fungujú svojím životom, zasahujeme do nich minimálne. Sledovali sme trendy a prešli sme na
iné žánre. Máme sériu s názvom
Mania – Tennis Mania, Biathlon
Mania a Ski Jump Mania. Mesačne majú stovky tisíc hráčov. Sú určené športovým fajnšmekrom,
ktorí majú radi šport realistickejší. Je to o manažovaní, ale už sa
aj skáče na lyžiach, behá a strieľa

sa v biatlone. Ľudia hrajú v štýle
multiplayer proti sebe,“ opísal sériu, ktorá momentálne ľudí veľmi
baví. V príprave je novinka Athletics Mania. Bude prepracovanejšia
a až s 12 disciplínami.

Pomáhajú športovcom

V spomínaných hrách sú aj reál
ni športovci. Bývalý biatlonista
Dušan Šimočko je sprievodcom
v Biathlon Manii, Martin Kližan
v tenisovej verzii a v pripravovanej atletike bude hlavnou postavou Ján Volko.
„Kariéra športovcov je často
krátka a mnohí sa nedokážu počas nej dlhodobo finančne zabezpečiť. Ak ešte počas kariéry využijú získanú slávu napríklad na
získanie veľkého počtu fanúšikov
na sociálnych sieťach, tak to vedia
využiť aj pri štarte nového biznisu. Získavanie fanúšikov na so
ciálnych sieťach je však čoraz ťažšie. Problém je aj to, že napríklad
biatlonová sezóna trvá len štyri mesiace a zvyšných osem mesiacov po väčšine športovcov mediálne ani pes neštekne. Česť výnimkám. Napadlo mi, že by sme
ich mohli dať do hry ako legendy. Prepojili sme to s ich stránkami na Facebooku. Snažíme sa ich
čo najviac odprezentovať a nahnať
im tak na sociálne siete nových

Športovcov sa
snažíme
odprezentovať aj
prostredníctvom
hier.
fanúšikov, čo priamo zaujíma
aj ich sponzorov,“ povedal Ivan
Krechňák, ktorý je veľký fanúšik
biatlonu a v posledných rokoch videl množstvo pretekov Svetového pohára.
Sponzori sa prostredníctvom
online hier vedia dostať priamo
k ľuďom do ich domovov. V hrách
je veľký reklamný priestor, ktorý má unikátne špecifiká. Ivan
Krechňák poukazuje na to, že
v súčasnosti sa už televízii a reklamám v nej nedarí. Televízne
noviny sú delené reklamným brejkom, o filmoch a seriáloch nehovoriac: „Je dokázané, že o 60 percent menej ľudí sleduje televíziu
v porovnaní s obdobím pred 25
rokmi. Nerobia to takmer vôbec
moje deti a ich generácia celkovo.

Snímka: SOŠV

Športové zväzy a organizácie majú väčšinu príjmov práve z televíznych práv. Tu nastane v blízkej
budúcnosti veľký problém.“
„Medzinárodnej biatlonovej
únii som svojho času ponúkal
spoluprácu, že ak nás podporia,
budeme ich šport po celý rok, ale
hlavne aj mimo sezóny intenzívne
propagovať. Bude stále na očiach,
otvorí sa tu priestor aj pre ich
sponzorov. Šport sa dostane k novej generácii ľudí, ktorí žijú úplne inak, ako sa žilo doteraz. V IBU
mali pocit, že televízne práva im
zaisťujú dlhodobý príjem a nebolo pre nich zaujímavé to v danej
chvíli riešiť. Druhú takúto šancu
im už nebudem vedieť ponúknuť,
pretože životnosť hry je logicky,
časovo a aj technicky obmedzená.
Teraz sa budeme rozprávať s atlétmi, ktorí majú šancu sa chytiť novovznikajúcej hry. Uvidíme, či sa
dohodneme,“ povedal tvorca športových hier.

Odlišný, ale zaujímavý svet

Ivan Krechňák upozorňuje aj na
to, že tzv. mileniáli a generácia
Z sú úplne odlišní ľudia ako staršie generácie. To si podľa neho
športové zväzy dostatočne neuvedomujú. „Riešia sa zákazy a to,
že sa veľa pozerá do počítača. Nezmeníme to, takto chcú žiť a byť.

Ak chce šport existovať, musí ísť
k nim. My sme v tomto smere
spravili prvý krok. Robíme športové hry s reálnymi a zaujímavými
prvkami. Je pravdepodobnejšie, že
človek, ktorý začne hrať naše hry,
sa pôjde pozrieť aj na reálny biatlon či atletiku. Športu obrovským
spôsobom nahrávame.“
Problémom jednotlivých športov je aj to, že v súčasnosti je
omnoho viac možností. V minulosti hrávali mladí hokej, futbal
alebo sa venovali atletike. Dnes
sú k dispozícii desiatky športov. „Spomínané e-športy a spojenie s olympiádou sú len vrchol ľadovca. Aj najvyšší predstavitelia
si uvedomili, že vzniká paralelný
svet, ktorý je dramaticky iný ako
náš, ale veľmi zaujímavý.“
Medzi 13 športovými podujatiami s najvyšším rozpočtom na
prize money pre športovcov v rokoch 2016 – 2018 boli štyria zástupcovia e-športov. „Na prvej
priečke je klasický tenisový US
Open s 50,4 milióna dolárov. Už na
druhom mieste je turnaj v e-športe DotA 2 The International, ktorý
mal dotáciu 24,7 milióna. To hovoríme o trinástke najlepších. Ďalšie
pozície v rebríčku by prezradili, že
tam je niekoľko ďalších podujatí
v elektronických športoch.“

Vzájomné porozumenie

Cesta e-športov na olympijské hry
ešte nie je jasná. Veľa vecí treba spresniť. Napríklad to, aké hry
sa budú na najväčšom športovom
podujatí hrať. „Bolo by čudné, keby sa na OH hrali ,strieľačky‘.
Myslím si, že športový duch by
mal ostať zachovaný. Hrať by sa
optimálne mali športové hry, ako
FIFA či NHL. Pre šport by to podľa mňa bola dobrá správa, pretože
sa do online sveta začnú presúvať
reklamné peniaze. Keď sa oslovia správni ľudia, budú ich chcieť
prihrať športovcom. Môžu sa prepojiť dva svety, ktoré k sebe majú
pomerne blízko.“
Ivan Krechňák zdôrazňuje, že
je dôležité vzájomné porozumenie. Riešenia nemá, ale vidí, čo sa
deje: „Je to spoločenský fenomén,
ktorý nezmeníme. Bol som na niekoľkých pretekoch Svetového pohára v biatlone a vekový priemer
divákov bol okolo 50 rokov. Stará
generácia je, nová nerastie. Takto
to bude. Buď sa nad tým zamyslíme, alebo nie. Nemusí sa to dotknúť tých, ktorí vedú športové organizácie a zväzy dnes, ale ich nástupcov už áno.“

Roland Hric, Grape PR
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