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PODUJATIE 
V bratislavskej Refinery 
Gallery sa odohrá 
18. septembra prvé 
dejstvo unikátnej 
konferencie SOŠV 
SPORT (R)EVOLUTION. 
Na pódiách bude reč 
o množstve zaujímavých 
a aktuálnych športových 
tém.

Dobré veci sa väčšinou ro-
dia spontánne. Iné sú 
súčasťou premyslenej 
stratégie. V našom prí-

pade ide o kombináciu spontán-
nosti a premyslenej stratégie. 
Slovenský olympijský a športo-
vý výbor, ktorý dnes plní posla-
nie strešnej organizácie športu 
na Slovensku a vytvára platfor-
mu na celospoločenskú diskusiu 
o športovej problematike, orga-
nizuje najväčšiu športovú kon-
ferenciu SPORT (R)EVOLUTION 
2019. Jej tvárami sú športovci, 
odborníci na športové témy, ľu-
dia z biznisu, novinári, marketé-
ri či influenceri.

Prezident SOŠV Anton Siekel 
o zrode myšlienky usporiadať 
na Slovensku najväčšiu športovú 
konferenciu: „Touto ideou som 
sa zaoberal už dlhšie, prakticky 
hneď po mojom nástupe na če-
lo SOŠV. Neskôr som mal tú česť 
zúčastniť sa v zahraničí na nie-
koľkých konferenciách zamera-

ných na šport a športovú prob-
lematiku. Ich kvalitatívna úro-
veň, výborní spíkri a zaujímavý 
program v kombinácii s perfekt-
nou organizáciou ma utvrdi-
li v tom, že má zmysel sa vážne 
zaoberať myšlienkou zorganizo-
vať rovnako zaujímavé a kvalit-
né podujatie aj u nás.“

Head of marketing SOŠV Kris-
tína Czuczová o názve konferen-
cie: „Chceli sme prísť s niečím 
jedinečným, inovatívnym, ľahko 
zapamätateľným a hravým. Mys-
lím, že názvom SPORT (R)EVO-
LUTION sa nám to celkom poda-
rilo. Už samotný názov v ľuďoch 
evokuje, že prichádza niečo no-
vé, čo tu ešte nebolo. Moderná 
športová konferencia.“

Dizajnér Michal Podkonický 
o vzniku loga SPORT (R)EVOLU-
TION: „Celý proces mi uľahči-
li silná olympijská identita a jas-
ná predstava o vzhľade projektu. 
V práci preferujem jednodu-
chosť, vzniklo tak nakoniec logo 
a jedinečný vizuálny jazyk, kto-
rý je vo svojej podstate na jednej 
strane veľmi jednoduchý, pria-
močiary a variabilný a na druhej 
strane chce pôsobiť inovátorsky 
v kontexte (r)evolúcie.“

Head of marketing SOŠV Kristí-
na Czuczová o jedinečnosti kon-
ferencie: „Inšpirovali sme sa tými 
najlepšími z najlepších. Náš tím 
je scestovaný, a teda čerpá inšpi-
rácie aj zo zahraničia. Na Sloven-
sku táto konferencia nemá obdo-
bu. Je určená úplne pre všetkých. 
Stretnete tu zaujímavé osob-
nosti z rôznych odborov a bran-
dží, známe aj menej známe tvá-
re a zažijete aj vysokú koncen-

tráciu majstrov sveta na jednom 
mieste. Na samotnej organizácii 
sme si dali naozaj záležať. Kaž-
dodenne spolupracujeme s veľký-
mi odborníkmi v eventovej bran-
dži z agentúry bloomark.“

Managing director 
bloomark Barbara Miklovič 
o tvorbe programu konferencie: 
„Je naozaj unikátne, ak agen-
túra okrem organizácie eventu 
môže byť aj jeho spolutvorcom. 
V spolupráci s Mirom Heldom 
sme navrhli prvotnú koncepciu 
programu so zameraním na do-
máci trh a aktuálne témy, pod-
porenú témami sledujúcimi no-
vé trendy zo zahraničia. Pome-
novali sme témy, ktoré sú tu 
nielen dnes či zajtra, ale budú 
aj počas najbližšieho roka. Na 
pôde SOŠV sme aj v spolupráci 
s Grape PR po viacerých disku-
siách dospeli k dnešnej podobe. 
Hnacím motorom v úvode bo-
lo pre nás oslovovanie spíkrov. 
Každý reagoval pozitívne. Tím 
na strane SOŠV sleduje trendy, 
viedli s nami od začiatku otvo-
rený tvorivý dialóg a dôverovali 
nám, čo si veľmi vážime. Aj pre-
to sme sa nebáli navrhnúť témy 
a osloviť spíkrov, ktorí primárne 
so športom nič nemajú. Ich pre-
sah do športu však narastá, na-
príklad v oblasti psychológie či 
sociálnych médií. Tak sa stalo, 
že dvaja známi influenceri Go-
Go a Bekim sa prvýkrát stretnú 
na pódiu práve tu na športovej 
konferencii. Aj v tomto a pre to 
je konferencia jedinečná.“  (SOŠV)

Konferencia 
SPORT 
(R)EVOLUTION

Pokračovanie na strane 18 

Konferencia 
SPORT 
(R)EVOLUTION 
v číslach

210
dní príprav

130
ľudí sa o vás prá-
ve stará a zabez-
pečuje plynulý 
chod konferencie

830
miest 
na sedenie

48
spíkrov 
na 2 pódiách

84
m2 veľkoploš-
ných obrazoviek

11
diskusných 
panelov

10
-členný tím ľudí 
pripravoval kon-
ferenciu 7 mesia-
cov 

6
prednášok

1 500
metrov 
kabeláže

Unikátne podujatie sa uskutoční už v stredu 18. septembra. SNÍMKA: SOŠV
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 Main Stage

Dá sa neprerobiť na športe? 
Moderátor: Peter „Šarkan“ Novák

V diskusii sa dozViete

  Môže byť na Slovensku športový 
klub ziskový?

  Rozhodujú pri návštevnosti šta-
diónov a športovísk regionálne 
špecifiká? 

  Oplatí sa investovať do športu?
  Ako sa predávajú olympijské 
kruhy na slovenskom trhu?

  Ako sa oslovujú potenciálni part-
neri a ako sa s nimi následne 
pracuje v medzinárodnom pro-
stredí na MOV?

  Uvedomujú si partneri na Slo-
vensku/v Česku hodnotu olym-
pijských kruhov?

V sieti športovej legislatívy 
Moderátorka: Ľubica Melcerová

V diskusii sa dozViete

  Aké prínosy a problémy priniesol 
zákon o športe?

  Aké sú súčasné menovatele au-
tonómie športu? 

  Čo okrem väčšieho balíka finan-
cií prinesie Fond na podporu 
športu?

  Ako sa rodila Národná športová 
agentúra v Česku, čo od jej vzni-
ku očakávať?

Šport ako spoločenská 
zodpovednosť
Moderátorka: Ľubica Melcerová

V diskusii sa dozViete

  Aké podmienky vytvárate na za-
bezpečenie zdravého životného 
štýlu obyvateľstva, vrátane akti-
vít športu pre všetkých?

  Aká je podpora organizovania 
športových podujatí a iných akti-
vít regionálneho, celoštátneho 
alebo medzinárodného významu 
v kraji?

  Mal by sa na financovaní špor-
tových podujatí v regióne podie-
ľať súkromný sektor alebo sa-
mospráva?

  Ako pristupuje k úlohe podpory 
športu v rámci spoločenskej 
zodpovednosti SLSP a čo je úlo-
hou jeho nadácie?

Neporaziteľná myseľ

V prednáške Jana Mühlfeita  
sa dozViete

  Kedy je športovec schopný po-
dávať optimálny výkon aj v tých 
najťažších podmienkach?

  Ako sa stať mentálne odolným?
  Praktické cvičenia na mentálnu 
odolnosť?

Športový marketing  
v 21. storočí
prednáška Jiřího Kejvala

Talkshow Majstri sveta  
so Šarkanom
Anastasia Kuzminová (reprezen-
tantka SR v biatlone)
Dominika Cibulková (reprezen-
tantka SR v tenise)
Ľubomír Višňovský (exreprezen-
tant SR v hokeji)

Vzťah športovca a médií, 
vzájomná príťažlivosť
Moderátor: Peter Šarkan Novák

V diskusii sa dozViete

  Ako vyzerá bežný deň športové-
ho novinára?

  Môže byť novinár aj „kamará-
tom“ športovca? Neprichádza 
do konfliktu záujmov?

  Akú úlohu zohrala otvorenosť 
Mateja Tótha v prípade jeho do-
pingovej kauzy?

Organizácia úspešného 
podujatia 
Moderátorka: Ľubica Melcerová

V diskusii sa dozViete

  Ako dlho trvá príprava MS v ho-
keji? 

  Letné EYOF 2021 sa borili 
s problémami, akými?

  Spoločnosť Be Cool organizuje 
úspešné bežecké podujatia – 
kam sa za tie roky posunuli?

  Florbal v Česku zapĺňa haly, 
u nás je stále v telocvičniach – 
čo urobili Česi pre rozvoj a pro-
pagáciu tohto športu?

  Aký prínos majú podujatia pre 
ekonomiku štátu? 

  Ako participuje na organizácií 
jednotlivých eventov súkromný 
a verejný sektor?

 LiFeStYLe Stage 
Šport a ženy
Moderátorka: Ľubica Melcerová

V diskusii sa dozViete

  Ako vyzerá bežný deň vrcholovej 
športovkyne matky

  Ako sa rodilo rozhodnutie obeto-
vať časť kariéry výchove detí?

  Zaznamenali ste pozitívne zmeny 
vo vnímaní žien vrcholových 
športovkýň za posledné roky?

Vplyv generačných zmien  
na budúcnosť športu 

V prednáške iVana krechňáka  
sa dozViete

  Ako sa zmenilo správanie ľudí po 
roku 2000 a čo nás čaká ďalej?  

  Mileniáli, generácia Z a ich vzťah 
k športu a médiám

  Ohrozenie financovania športu 
ako ho poznáme dnes

  Aká je udržateľnosť modelu fi-
nancovania cez sponzorov a TV 
práva 

  Športové zväzy, sponzori a ich 
schopnosť prispôsobiť sa novej 
generácií

  Prečo sa uvažuje o e-športe ako 
o regulárnom účastníkovi olympi-
ád? Je to pre šport dobrá alebo 
zlá správa?

  e-sport ako fenomén súčasnosti
  Hľadanie cesty podpory športu 
cez gaming 

Ako nastaviť hlavu 
športovca v 21. storočí

V prednáške adaMa truhlářa  
sa dozViete

  Ako efektívne vplývať na rozvoj 
mysle hráča v 21. storočí?

  Feedback (čo, ako a kedy pove-
dať)

  Reagovanie na chybu, prehru
  Rozvoj sebavedomia a kreativity
  Kedy funguje mozog v športe na 
maximálne obrátky?

  Aké sú psychologické ukazovatele 
talentu

Už som iba divák
Moderátor: Roman Juraško

V diskusii sa dozViete

  Kedy by mal vrcholový športovec 
myslieť na život „po“?

  Ako ste sa s koncom kariéry vy-
rovnávali z psychickej stránky?

  Čomu sa aktuálne venujú spíkri 
v diskusii?

Digitálne platformy:  
pridaná hodnota pre športové 
organizácie?

V prednáške Jochena färbera  
sa dozViete

  Úvod: ako sa orientovať v digitál-
nej ére

  Staráme sa o svet športu a fanú-
šikov

  Výzvy a príležitosti

Zaplať si a sleduj
Moderátor: Miro Held

V diskusii sa dozViete

  Aká je úloha Olympic Channel, 
ako sa pozerá na Pay TV?

  Budú v budúcnosti OH vysielané 
iba na platených kanáloch?

  Oplatí sa RTVS vysielať futbalové 
MS? 

  Aká je sledovanosť prenosov 
a spokojnosť v Orange TV? 

  V čom je správanie ľudí po roku 
2000 a ich záujem o sledovanie 
TV iný 

Rezztek by SPECTER 
HOCKEY

V prednáške andreJa dulu  
sa dozViete

  Aká je success story Rezztek by 
SPECTER HOCKEY  

  Ako sa im podarila spolupráca so 
Zdenom Chárom

  Aké prekážky prekonali zakladate-
lia a aké sú ich ďalšie vízie

Ako zo seba urobiť brand
Moderátor: Milan Junior Zimný-
koval

V diskusii sa dozViete 

  Aké sú základné pojmy influencer 
marketingu, ktoré by sme mali po-
znať?

  Aký je správny pomer príspevkov 

aby ostal influencer dôveryhod-
ným a nebudil negatívny dojem 
u followerov? 

  Prečo by športovci mali pracovať 
so sociálnymi sieťami? Čo im to 
prinesie? 

  Príklady zo zahraničia vz. sloven-
skí športovci 

Nové trendy vo fitnes
Moderátor: Roman Juraško

V diskusii sa dozViete

  Mal by športovec konzultovať 

zmenu stravy iba s trénerom, ale-
bo by sa mal poradiť aj s dokto-
rom? 

  Sú výživové doplnky potrebné 
v kariére športovca alebo je to len 
novodobý marketingový nástroj?

  Ako fungujú sociálne siete ako 
motivátor k športovým výkonom, 
kedy je to pozitívne a kedy nao-
pak negatívne?

  Ktoré cvičebné metódy sa dostá-
vajú do popredia?

  Ako a kedy začať s pohybovou prí-
pravou detí?

18  sme jeden tím hospodárske noVinY
PONdELOK  2. SEPTEMBRA 2019

PrograM konFerencie SPort (r)eVoLUtion
Main Stage 
07.30 h – Registrácia, raňajky

08.30 h – dá sa neprerobiť  
na športe? 

09.50 h – V sieti športovej legisla-
tívy 

11.00 h – Šport ako spoločenská 
zodpovednosť 

12.00 h  
Obed

13.00 h – Neporaziteľná  
myseľ 

13.40 h – Športový marketing 
v 21. storočí     

14.20 h – Majstri sveta  
(talkshow s Petrom „Šarkanom“ 
Novákom)

15.15 h – Coffee break

15.45 h – Vzťah športovca a mé-
dií, vzájomná príťažlivosť

16.45 h – Organizácia úspešného 
podujatia 

približne o 18.00 h  
koniec

LiFeStYLe Stage  
07.30 h – Registrácia, raňajky

08.30 h – Šport a ženy 

09.40 h – Vplyv generačných 
zmien na budúcnosť športu 

10.20 h – Ako nastaviť hlavu 
športovca v 21. storočí

11.00 h – Už som iba divák  

12.00 h – Obed

13.00 h – digitálne platformy: pri-

daná hodnota pre športové organi-
zácie

13.45 h – Zaplať si a sleduj

14.45 h – Rezztek by Specter 
Hockey  

15.15 h – Coffee break

15.45 h – Ako zo seba urobiť 
brand 

16.45 h – Nové trendy  
vo fitness

približne o 18.00 h – koniec

Čo nájdete Vo FUnzone?
Slovenský olympijský a športový 
výbor – prezentácia projektov 
SOŠV, Nadácie SOŠV a CK Satur

4F – športové oblečenie

tipos – partnerská spolupráca 
Tiposu ako exkluzívneho partnera 
SOŠV

národná encyklopédia športu 
Slovenska – multimediálna in-
ternetová publikácia, ktorá do-
kumentuje a propaguje históriu 
aj súčasnosť športu na 
Slovensku

antidopingová agentúra Sr – 

prezentácia antidopingových pra-
vidiel v športovom prostredí

cryomed – kryoterapia, prezentá-
cia kryosauny

alpha medical – laboratórna me-
dicína

Bike Union – bicykle a športové 
doplnky

MultiSport – spoločnosť poskytu-
júca zamestnávateľom benefit 
pre svojich zamestnancov, v stán-
ku MultiSport tlač MultiSport ka-
riet na mesiac zadarmo

Paysy.sk – webová aplikácia na 

prácu s členskými príspevkami 
a poplatkami v kluboch, firmách 
či organizáciách

SoŠV roadshow – bicyklový tre-
nažér a mobilná výstava

otvor oči – eye opener – moti-
vačná kniha od autora daga 
Paloviča

Fit therapy – medicínske príprav-
ky na zmiernenie bolestivých prí-
znakov bez použitia liekov

Nájdete tu aj masáže krku, foto-
stenu s tlačou fotiek či súťaž o za-
ujímavé ceny v stánku SOŠV.

Prehľadná mapa zobrazuje rozdelenie podujatí na konferencii SPORT (R)EVOLUTION. Snímka: SOŠV

Konferencia sPORt (R)eVOLUtIOn
 dokončenie zo strany 17

Na čo sa najviac tešia...

anton Siekel,
prezident sošV

Nesústreďujem sa na konkrétnu 
diskusiu či prezentáciu spíkra. Som 
rád, že sa nám podarilo vyskladať 
nielen kombináciu tém, ale aj účast-
níkov diskusií a individuálnych reční-
kov tak, aby si každý, kto sa na kon-
ferencii zúčastní, z nej odniesol nie-
len zaujímavý zážitok, ale aj oboha-
cujúce odborné informácie.

kristína czuczová,
head of marketing sošV

Verím, že napriek mojim organizač-
ným úlohám sa mi podarí zúčastniť 
sa na čo najväčšom počte diskusií. 
A keďže som mala možnosť byť aj 
pri tvorbe programu, zaujímajú ma 
úplne všetky. Veľmi sa teším aj 
z možnosti byť súčasťou jedného 
z diskusných panelov, ktorú si veľmi 
vážim.

Barbara Miklovič,
managing director bloomark

Teším sa, že všetko, čo sme doteraz 
pol roka chystali „2d“, dostane so 
zaplnenou Refinery Gallery ľuďmi ži-
vý „3d“ rozmer. Teším sa na potlesk 
po diskusiách a prednáškach, na at-
mosféru, ktorú ľudia vytvoria, aj na 
spätnú väzbu po konferencii. A ve-
rím, že sa všetci môžeme tešiť aj na 
ďalší ročník!



HOSPODÁRSKE NOVINY
pondelok  2. septembra 2019 sme jeden tím  19

bUdÚCnosŤ ŠportU  
Predovšetkým pre účastníkov projektov SOŠV 
a Nadácie SOŠV sa v Šamoríne 5. a 6. augusta 
uskutočnil premiérový ročník JOT Games pre 
mladé športové talenty. Odohral sa v duchu 
ústredného hesla SOŠV „Sme jeden tím“.

medzi účastníkmi pre-
miérových JOT Games 
vo veku 16 – 19 rokov 
v krásnom prostredí 

Olympijského tréningového cen-
tra X-Bionic Sphere boli predo-
všetkým členovia Juniorského 
olympijského tímu (JOT) alebo 
premianti nadačného grantové-
ho programu Ukáž sa!. Podujatie 
osobitne podporili poisťovňa  
Kooperativa a spoločnosť Lynx.

Bohatý program pre  
17 talentov
Premiéru JOT Games si vychutnali 
17 mladí talentovaní športovci: 
rýchlostní kanoisti Matúš Jedinák 
(vlani strieborný v K1 na 200 m na 
MS juniorov), Katarína Pecsuková 
(strieborná v K1 na vlaňajších OH 
mládeže) a Jessica Zatlkajová, 
vodná slalomárka Emanuela Luk-
nárová (víťazka OH mládeže 2018 
v C1), karatisti Adi Gyurik (dvojná-
sobný kadetský majster Európy), 
Marek Šimun a Roman Hrčka, džu-
distka Nina Geršiová (bronzová na 
EYOF 2017), atléti Ľubomír Kubiš, 
Viktória Forster a Elena Dušková, 
triatlonistka Kristína Jesenská, 
zjazdová lyžiarka Rebeka Jančová, 
akrobatický lyžiar Michal Oravec, 
boxeri Marek Šimun, Roman Hrčka 
a taekwondistka Gabriela Briškáro-
vá. Každý dostal možnosť na JOT 
Games zobrať so sebou buď tréne-
ra, alebo rodiča.

JOT Games – to je vlastne team-
building, na ktorom sa mladí špor-
tovci z rôznych odvetví môžu na-
vzájom spoznať, dozvedieť sa nie-
čo dôležité pre svoju športovú 
kariéru aj život, inšpirovať sa „ži-
vými“ príkladmi veľkých športo-
vých osobností a popritom si spo-
ločne zašportovať (najmä v bazéne 
a na toboganoch, ale aj pri zápa-
se sumo v špeciálnych nafukova-
cích odevoch či v takzvanej escape 
room), to všetko v parádnom pro-
stredí s výborným ubytovaním aj 
stravou.

Masmédiá, sociálne 
siete, boj proti dopingu aj 
mediálny tréning
Prednášky zahŕňali naozaj pestré 
spektrum tém – sociálne siete, 
networking, boj proti dopingu, 

mediálny tréning aj finančnú  
(ne)gramotnosť športovcov.

Jord Nikov z reklamnej agen-
túry Work & Hugs pre mladých 
športovcov napríklad zdôraznil, že 
sociálne siete im dávajú možnosť 
prezentovať vlastné videnie sveta 
aj športu. A ak sa prostredníctvom 
nich vedia výrazne zviditeľniť, tak 
im poskytujú nové príležitosti vrá-
tane možnosti získať sponzorov.

Riaditeľka Antidopingovej agen-
túry SR Žaneta Csáderová a vedú-
ci oddelenia ADA SR pre testovanie 
a prevenciu Tomáš Ragáč hovorili 
o celom systéme antidopingových 
kontrol, o právach a povinnostiach 
športovcov pri ich realizácii, o ri-
zikách pri konzumácii výživových 
doplnkov aj o terapeutických vý-
nimkách.

Ľuboš Schwarzbacher z ko-
munikačnej a PR agentúry Hugo 
Bach vysvetlil, že médiá sú pro-
striedok, cez ktorý sa šport „pre-
dáva“, a mladých športovcov upo-
zornil, že v online svete sa nič 
neutají (teda ani medializované 
hriechy dávnejšej minulosti), že 
osobne zodpovedajú za to, čo ho-
voria, píšu a „postujú“, ale aj na 
to, že boj s médiami nemôžu vy-
hrať a mali by sa ich snažiť využiť 
vo svoj prospech jasnými, presný-
mi a stručnými formuláciami vy-
jadrení či odpovedí. Zdôraznil, že 
na správanie reprezentantov má 
verejnosť prísnejšie kritériá než na 
„bežných“ športovcov.

O finančnej (ne)gramotnosti 
športovcov hovoril aj Valábik
O finančnej (ne)gramotnosti špor-
tovcov hovoril zástupca Slovenskej 
sporiteľne. Upozornil, že mnohí 
profesionálni športovci, hoci počas 
vrcholnej kariéry výborne zará-
bali, po jej skončení končia neraz 
veľmi zle. Ilustroval to na príkla-
doch z veľkých profesionálnych 
súťaží basketbalu, ľadového hoke-
ja, bejzbalu a amerického futbalu 
v zámorí. Množstvo hráčov, hoci 
zarábali vysoko nad bežné pome-
ry, krátko po ukončení pôsobenia 
v týchto súťažiach musí vyhlásiť 
osobný bankrot. V prípade hráčov 
amerického futbalu v NFL dokon-
ca až 78 percent do dvoch rokov 
po ukončení kariéry zbankrotuje!

Na prednášku nadviazala de-
bata s bývalým hokejistom NHL, 
dnes policajtom a televíznym ko-
mentátorom Borisom Valábikom. 
Veľmi úprimne a otvorene hovoril 
o svojich chybách z mladosti, naj-
mä o nerozumnom míňaní peňa-
zí na zbytočnosti v čase pôsobe-
nia v NHL.

„Najviac som míňal na ne-
zmysly. Po podpise nováčikov-
ského kontraktu v NHL som si 
za podpisový bonus hneď kú-
pil auto. Našťastie, nie Cadillac 
Escalade za 80- až 90-tisíc dolá-
rov, aký si v podobnej situácii kú-
pilo mnoho iných mladých hrá-
čov, ale výrazne lacnejší, ale aj 
tak drahý Jeep. Pritom auto je len 
úžitkový predmet, ktorý má slú-
žiť na bezpečný presun z jedné-
ho miesta na druhé. V Ameri-
ke som mal štyri či päť áut, ale 
dnes chápem, že to boli veľmi zlé 
investície. Tak isto ako náklad-
ný spôsob života, ktorý som vie-
dol. Snažil som sa napríklad cho-
diť do reštaurácií, kde večera stá-
la 150 dolárov, len preto, lebo tam 
chodili tímové hviezdy. Lenže 
oni boli v NHL oveľa dlhšie ako 
ja a zarábali desaťkrát viac... Ne-
bol som schopný povedať, že ja 
na takýto nákladný spôsob živo-
ta nemám. Bol som hlúpy. Jediné 
moje rozumné rozhodnutie bolo, 
že som začal stavať dom,“ hovo-
ril otvorene a povzdychol si: „Per-

fektná kombinácia by bol môj 
dnešný rozum a vtedajší vek...“

Najväčší záujem bol 
o športové osobnosti
Celkovo najväčší záujem účast-
níkov JOT Games vzbudili práve 
debaty so športovými osobnos-
ťami. Reč bola hlavne o tom, ako 
dve olympioničky – legendárna 
plavkyňa Martina Moravcová a lu-
kostrelkyňa Alexandra Longová – 
zvládali prechod z juniorského do 
seniorského veku aj ako dokázali 
spojiť vrcholnú športovú kariéru 
s veľmi úspešným vysokoškol-
ským štúdiom, respektíve ako 
bývalý profesionálny boxer, dnes 
tréner a funkcionár Tomi „Kid“ 
Kovács pracuje s mladými špor-
tovcami.

Popri lukostreľbe, ktorej sa 
25-ročná Alex Longová už dlho 
venuje na špičkovej úrovni, vy-
študovala systémovú biológiu na 
Prírodovedeckej fakulte UK (tes-
ne jej ušiel červený diplom), od 
18 rokov sa zároveň venuje tré-
nerskej práci a akoby toho nema-
la dosť, nedávno ukončila študij-
ný program športovej diplomacie, 
ktorý sa realizuje v spolupráci ná-
rodných olympijských výborov 
Česka a Slovenska v Prahe.

Ako to všetko dokázala zvládať? 
„Pre mňa bol veľkou inšpiráciou 
otec. Bol výborný karatista a po-
tom tréner. Doma som ho denno-

denne videla, ako sa stíha naplno 
venovať karate popri tom, že cho-
dil do práce. Všetko zvládal vďaka 
tomu, že mal presný režim dňa. 
Od neho som sa učila zadeliť si 
čas a brala som si z neho všestran-
ne príklad.“

V debate s „Kidom“ Kovácsom 
osobitne rezonovalo to, ako sa ve-
nuje svojim zverencom, pre kto-
rých sa stal druhým otcom. Pri-
tom mnohí pochádzajú z prob-
lémového prostredia – či už zo 
sociálne slabých rodín, alebo do-
konca za sebou majú drogovú či 
kriminálnu minulosť. „Ja si ich 
nevyberám, ale asi mám nejaký 
magnet, lebo sami za mnou prí-
du. Najľahšia práca je s nimi v te-
locvični, najťažšia mimo telocvič-
ne. Mám však pravidlá, takže buď 
sa u mňa zaradia do skupiny, ale-
bo ujdú. Učím ich, aby žili pre 
svoje sny a ciele a aby boli iní, než 
sú chlapci z prostredia, z ktoré-
ho vzišli. Chce to, aby mali pevnú 
vôľu a dobrého mentora. Tá vô-
ľa však mnohým chýba a ja zase 
mám problém, že veľakrát sa po-
kúšam ,žiť ich život‘, čo sa nedá.“

Ohlasy mladých športovcov
Nina Geršiová, džudistka: „Bolo 
to naozaj perfektné aj so sran-
dou. Bolo výborné, že výchovná 
a vzdelávacia časť sa spojila so 
športovaním aj so zábavou, aj že 
sme sa mohli spoznať s mladý-

mi športovcami z iných odvetví. 
Predtým som ich poznala len 
zopár. Úplne super boli debaty 
s olympionikmi. Možnosť počuť 
skúsenosti z prvej ruky bola veľmi 
dobrým zážitkom.“

Matúš Jedinák, rýchlostný ka-
noista: „Veľmi ma zaujali najmä 
prednášky o boji proti dopingu či 
o dôležitosti sociálnych sietí pre 
športovcov. Oceňujem aj možnosť 
spoznania sa s inými športovca-
mi. Spolu sme sa aj zabavili a sta-
li sa z nás kamaráti. Veľmi ma ba-
vili športové aktivity. Prostredie 
v Šamoríne je parádne, nič nám 
nechýbalo. Na čo sme si spome-
nuli, to sme tu mali.“

Emanuela Luknárová, vodná sla-
lomárka: „Moje očakávania sa úpl-
ne naplnili. Šamorínsky komplex je 
veľmi pekný a celý program sa mi 
páčil – prednášky, debaty aj športo-
vo-zábavný program vo vode, ktorý 
som si naozaj užila. Osobitne ma 
zaujala prednáška o komunikácii 
s médiami.“

Michal Oravec, akrobatický ly-
žiar: „Veľmi sa mi to páčilo, preto-
že som sa dozvedel niečo nové, čo 
som nevedel. Bola to výborná skú-
senosť. Najviac ma zaujala Martina 
Moravcová a jej rozprávanie, ako sa 
dostala do Ameriky, ako si tam po-
čínala a ako bojovala. Celý obsaho-
vý koncept JOT Games bol super.“

 Ľubomír Souček, 
 mediálny riaditeľ SOŠV

moravcová mladým: keď potrebujete zmenu, neodkladajte ju

Plavkyňa Martina Moravcová 
má na konte 68 medailí z vr-
cholných súťaží vrátane dvoch 
strieborných olympijských zo 
Sydney 2000. Sedemnásob-
ná majsterka sveta a 22-násob-
ná majsterka Európy patrí me-
dzi najväčšie postavy v sloven-
skej športovej histórii. Pritom 
dokázala to, čo jeden z milió-
na – popri tom, že sa na dlhé 
roky prebojovala do absolút-
nej svetovej špičky vo „veľkom“ 
športe, vyštudovala s vyni-
kajúcim prospechom špičko-
vú vysokú školu v zahraničí – 

Southern Methodist University 
v texaskom Dallase.

Keď mala len 16 rokov, bola 
najmladšou členkou česko-slo-
venskej výpravy na OH 1992 
v Barcelone. „Veľmi sa mi tam 
zapáčil tímový duch v niekto-
rých iných výpravách. Obzvlášť 
medzi americkými plavcami. 
Keď som sa vrátila z Barcelo-
ny domov, povedala som rodi-
čom, že po skončení gymnázia 
chcem ísť študovať do USA. Ma-
ma sa zhrozila, že veď je to ďa-
leko a je tam samý AIDS. Pred-
stavte si, že vtedy bola úplne 

iná doba ako dnes. Internet sa 
u nás ešte len pomaly rozbiehal, 
sociálne siete neexistovali, tak-
že možnosti kontaktu na takú 
diaľku boli veľmi obmedzené,“ 
hovorila Martina účastníkom 
JOT Games.

„Po gymnáziu som začala 
diaľkové štúdium na ekonómii 
v Bratislave, ale trénovať som 
musela chodiť z Piešťan do Bra-
tislavy. Celé to tu nikam nevied-
lo, stagnovala som, strácala som 
motiváciu. Vtedy som sa napev-
no rozhodla, že musím odísť do 
USA. Mala som ponuky z via-

cerých univerzít. Najprv som 
išla do Ameriky na jazykový 
kurz, počas neho som si vybrala 
SMU v Dallase. Odchod do USA 
bol riskantný krok, ale poveda-
la som si, že keď už z toho plá-
vania nemám peniaze – vtedy 
v ňom žiadne neboli, tak nech 
vďaka nemu aspoň získam kva-
litné vzdelanie. Bola som veľmi 
demotivovaná a hovorila som, 
že vonku to horšie byť nemôže,“ 
opisovala Moravcová, ako sa do-
stala do Ameriky.

S odstupom času hodnotí 
ako veľkú chybu, že do cudzi-

ny neodišla študovať už o rok 
skôr, hneď po skončení gymná-
zia. „Ľutujem ten posledný rok 
na Slovensku, keď som sa trápi-
la. Mala som zariskovať a odísť 
o rok skôr. Dám vám radu – ak 
veríte tomu, že doma ste už do-
siahli maximum, čo sa dalo, ne-
bojte sa ísť inde. Keď potrebu-
jete nejakú zmenu, neodkladaj-
te ju.“

Hoci v škole mala prvý rok 
problémy s tým, aby všetké-
mu v angličtine poriadne poro-
zumela, nároky štúdia zvláda-
la a aj v bazéne sa rýchlo výraz-

ne presadzovala. „Na univerzite 
sme mali silný medzinárod-
ný tím a naše tréningy boli ako 
preteky. Dennodenne som sa 
tam cítila tak ako doma len na 
sústredeniach. Zrazu som zis-
tila, že trénovať sa dá aj inak, 
a tak, že ma to môže aj baviť. 
Okrem toho je šťastie, že v USA 
je šport v univerzitnom systé-
me veľmi dôležitý. Školy sa svo-
jimi úspešnými športovými re-
prezentantmi chvália. U nás na 
Slovensku sa úspech neodpúšťa, 
ale v USA úspech motivuje aj os-
tatných.“  (sošv)

Účastníci premiérových JOT Games s organizátormi aj s niektorými top športovcami.

Naše mladé športové talenty pri šamorínskom 50-metrovom bazéne. Snímky: SOŠV/A. GAlicA

Premiérové 
jOt Games 
pre mladé 
talenty
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Športuj, Slovensko 
mieri do Bratislavy

AKCIA 
Partizánska lúka na Železnej studienke bude 
21. septembra plná smiechu a pohybu. Čaká nás 
vyvrcholenie nového projektu Športuj, Slovensko.

Bratislava je už štvrtým 
dejiskom podujatia, na 
ktorom si malí návštev-
níci môžu vyskúšať rôz-

ne športy. Chýbať nebude ani 
trojnásobná olympijská víťazka 
Anastasia Kuzminová a ďalšie 
športové hviezdy. 

Megaihrisko s deviatimi 
športmi
Športuj, Slovensko sa odohrá-
va na jednom veľkom „ihris-
ku“. V ponuke je až deväť rôz-
nych športov, pri ktorých deti 
môžu v sebe objaviť talent. Zaba-
via sa pri futbale, florbale, bas-

ketbale, volejbale, biatlone, atle-
tike, boxe, golfe či gymnastike. 
Na ich bezpečnosť budú dohlia-
dať skúsení animátori. 

Vstup na podujatie je pre 
celú rodinu zadarmo
Kým sa detskí návštevníci vy-
šantia na deviatich športovis-
kách, rodičia sa môžu porozprá-
vať a prežiť pohodovú sobotu. 
A to úplne zadarmo! 

Anastasia Kuzminová 
a ďalšie športové esá
Malých športovcov bude v Bra-
tislave povzbudzovať naša troj-

násobná olympijská víťazka 
Anastasia Kuzminová a prida-
jú sa k nej aj ďalší športovci. Sa-
mozrejmosťou bude i autogra-
miáda. „Som nesmierne šťastná, 
že môžem byť súčasťou toh-
to projektu,“ prezradila úspeš-
ná biatlonistka. Na megaihris-
ku v Bratislave okrem Kuzmino-
vej stretnete futbalistu Róberta 
Vitteka, strelkyňu Danku Barte-
kovú či boxera a trénera Tomiho 
„Kida“ Kovácsa.

Súťažné disciplíny 
a medaily pre každého 
odvážneho športovca
Rodičia môžu svoje deti zare-
gistrovať do súťažných disciplín 
v behu, v jazde na bicykli, ko-
lobežke alebo odrážadle. Regis-
tračný poplatok je 5 eur a v je-
ho cene je štartový balíček, kto-
rý obsahuje vrecúško, špeciálne 

tričko Športuj, Slovensko, štar-
tové číslo a medailu. Tú súťa-
žiacim v cieli odovzdajú naše 
športové hviezdy. Najlepší traja 
z každej kategórie budú odme-
není vecnými cenami. 

Bicykle pre celú rodinu
Každý súťažiaci, registrovaný do 
súťažných disciplín, sa automa-
ticky zaradí do súťaže o kvalitné 
športové bicykle pre celú rodinu 
od slovenského výrobcu CTM, 
ktoré venoval generálny partner 
projektu BILLA.

Súčasťou Športuj, Slovensko 
v Bratislave bude aj skrátená po-
doba audiovizuálneho výchov-
no-vzdelávacieho predstavenia 
Dotkni sa hviezd. 

Viac informácií nájdete na 
www.sportujslovensko.sk.

 Danka Galicová, 
 SOŠV

Na tohtoročnej sérii podujatí Športuj, Slovensko sa zúčastnili už tisíce detí a ich rodičov. SNÍMKA: SOŠV/A. GALICA

PODUJATIE

V rámci ETŠ Dotkni sa 
hviezd v Michalovciach

Európsky týždeň športu 
(ETŠ) je iniciatíva Európ-
skej komisie na podpo-
ru športu a fyzickej aktivi-

ty, ktorá sa realizuje už piaty rok 
– tentoraz to bude v termíne 23. 
– 30. septembra. Hlavnou témou 
kampane ostáva #BeActive, ktorá 
má nabádať na pohyb, a to nielen 
počas ETŠ, ale po celý rok. Ná-
rodným koordinátorom ETŠ 
u nás je Národné športové cen-
trum (NŠC). Jeho úloha je ko-
ordinovať septembrové aktivi-
ty s cieľom motivovať verejnosť 
k aktívnej účasti na športových 

podujatiach, a tým viesť obyva-
teľov k zdravému životnému štý-
lu. Do Európskeho týždňa športu 
2019 sa zapojí aj SOŠV, ktorý 25. 
septembra od 10.30 h zorganizu-
je audiovizuálne výchovno-vzde-
lávacie predstavenie Dotkni sa 
hviezd určené pre žiakov 3. až 5. 
ročníka základných škôl. Jeho de-
jiskom bude Športová hala v Mi-
chalovciach-Stráňanoch. Podujatie 
patrónujú prezident SOŠV Anton 
Siekel a Olympijský klub Micha-
lovce, ktorý patrí medzi najaktív-
nejšie olympijské kluby na Slo-
vensku.   (SOŠV)

VÝROČIA

Olympionici – jubilanti 
v 3. kvartáli 

Počas tretieho kvartála toh-
to roka oslávilo či oslá-
vi okrúhle narodeniny (od 
50 rokov vyššie) 10 sloven-

ských olympionikov. Sú medzi ni-
mi napríklad historicky prvá atle-
tická majsterka Európy zo Sloven-
ska Anna Chmelková-Blanáriková 
(26. júla 75 rokov), jeden z legen-
dárnej bratskej hokejovej útočnej 
formácie Anton Šťastný (5. augus-
ta 60 rokov), trojnásobná účast-
níčka ZOH a vôbec prvá zjazdár-
ka z východnej Európy, ktorá vy-
hrala preteky SP, alebo Janka 

Gantnerová-Šoltýsová (30. sep-
tembra 60 rokov) či štvornásob-
ný olympionik v bobovom špor-
te Milan Jagnešák (29. augusta 50 
rokov). Štyridsiatka síce ešte nie 
je „veľké“ jubileum, ale v prípade 
výnimočných športovcov sa patrí 
urobiť výnimku. Fenomenálne 
vodnoslalomárske dvojičky 
z Bratislavy, trojnásobní olympij-
skí víťazi v C2 (Sydney 2000, Até-
ny 2004 a Peking 2008 plus bron-
zoví z Londýna 2012), Peter a Pa-
vol Hochschornerovci oslávia 40 
rokov 7. septembra.

PREHĽAD „OKRÚHLYCH“ JUBILANTOV Z RADOV 
OLYMPIONIKOV V 3. KVARTÁLI
75 rokov – Anna Chmelková (at-
letika) * 26. 7. 1944 Špačince – 
vo výprave ČSSR – 1968: 400 m 
vyradená v rozbehu (54,9)

70 rokov – Ján Húska (biatlon) 
* 5. 7. 1949 Važec – vo výprave 
ČSSR – 1972: 4 x 7,5 km – 12.

60 rokov – Anna Hradská (há-
dzaná) * 11. 7. 1959 Myjava – 
vo výprave ČSSR – 1988: člen-
ka 5. družstva, Anton Šťastný 
(ľadový hokej) * 5. 8. 1959 
Bratislava – vo výprave ČSSR – 
1980: člen 5. družstva, Janka 
Gantnerová-Šoltýsová (zjazdové 
lyžovanie) * 30. 9. 1959 
Kežmarok – vo výprave ČSSR – 
1976: obrovský slalom – 25, 
zjazd – 33., slalom – nedokonči-
la, 1980: zjazd – 10., obrovský 
slalom – 21., 1984: zjazd – 5., 
obrovský slalom – nedokončila

50 rokov – Róbert Kaid (vodné 
pólo) * 24. 7. 1969 Košice – vo 
výprave Slovenska – 2000: člen 
12. družstva, Lukáš Krejčí (biat-
lon) * 28. 7. 1969 Praha – vo 
výprave Slovenska – 1994: 4 x 
7,5 km – 18., 20 km – 50. Jozef 
Palatinus (zápasenie voľným 
štýlom) * 8. 8. 1969 Nová Baňa 
– vo výprave ČSFR – 1992: 90 
kg – 13., Milan Jagnešák (boby) 
* 29. 8. 1969 Rabčice – vo vý-
prave Slovenska – 2002: štvor-
boby – 24., dvojboby – 32. (s 
Kresťankom), 2006: štvorboby – 
20., dvojboby – 25. (s Rajekom), 
2010: dvojboby – 20. 
(s Nárovcom), štvorboby – súťaž 
nedokončil, 2014: štvorboby – 
25., Michal Giacko (severská 
kombinácia) * 27. 9. 1969 
Poprad – vo výprave Slovenska 
– 1994: jednotlivci – 26. (SOU)

Olympijský deň 
pre celú rodinu

GENERÁLNY PARTNER PROJEKTU 

www.sportujslovensko.sk

Danka Barteková
bronzová medailistka
z olympijských hier 
v Londýne 2012

21. 9. Železná studnička, Bratislava

Slovenských olympionikov s hrdosťou podporujú:
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