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PODUJATIE
Na historicky prvú konferenciu SPORT 
®EVOLUTION, ktorú SOŠV usporiadal 18. 
septembra v bratislavskej Refinery Gallery, prišlo 
okolo šesťsto ľudí, prevažne z radov športovej 
verejnosti.

Účastníci konferencie si od 
rána až do večera mohli 
vybrať sledovanie zaujíma-
vých prednášok a mode-

rovaných diskusií o rôznorodých 

športových a ďalších so športom 
súvisiacich témach, ktoré prebie-
hali na dvoch pódiách (hlavnom 
a life stylovom). Okrem toho mohli 
navštíviť aj rôzne stánky, v ktorých 
prezentovali svoju ponuku rôzne 
firmy a organizácie.

Inšpirácia z Buenos Aires
„Počas vlaňajších olympijských 
hier mládeže v Buenos Aires som 
mal možnosť navštíviť podobný 

typ konferencie a chcel som, aby 
aj slovenskí fanúšikovia a ľudia, 
ktorí u nás pôsobia v športe, mali 
možnosť stretnúť sa na jednom 
mieste so zaujímavými spíkrami 
a aby sa hovorilo o témach, ktoré 
súvisia so športom. Chceli sme ho 
ukázať v širšom rozmere. Snažili 
sme sa zaujať každého, kto má 
vzťah k športu, aby si tu všetci 
niečo našli,“ uviedol na margo 
konferencie SPORT ®EVOLUTION 
prezident SOŠV Anton Siekel.

Pripomenul, že na konferencii 
vystupovali napríklad naše vyni-
kajúce športovkyne, ktoré hovo-
rili o spojení materstva so špor-
tom, ďalší špičkoví športovci, ale 
aj množstvo iných významných 
rečníkov. Reč bola aj o vážnych té-
mach financovania športu, o špor-
tovej legislatíve a podobne. „Témy 

konferencie sme vyberali veľmi 
pozorne, ale nebol to ľahký výber, 
pretože dlhodobých aj aktuálnych 
tém sa ponúkalo množstvo. Ve-
rím, že tie vybrané ľudí zaujali,“ 
poznamenal Siekel.

Pestrá paleta tém
Programová ponuka konferencie 
SPORT ®EVOLUTION bola sku-
točne bohatá.

Na hlavnom pódiu prebiehali 
diskusie, resp. odzneli prednášky 
na témy: Dá sa neprerobiť na špor-
te?; V sieti športovej legislatívy; 
Šport ako spoločenská zodpoved-
nosť; Neporaziteľná myseľ; Špor-
tový marketing v 21. storočí; Maj-
stri sveta; Vzťah športovca a médií, 
vzájomná príťažlivosť; Organizá-
cia úspešného podujatia. Na lifesty-
lovom pódiu bola zase reč o tých-

to témach: Šport a ženy; Vplyv ge-
neračných zmien na budúcnosť 
športu; Ako nastaviť hlavu športov-
ca v 21. storočí; Už som iba divák; 
Digitálne platformy: pridaná hod-
nota pre športové organizácie; Za-
plať si a sleduj; Rezztek by Specter 
Ho ckey; Ako zo seba urobiť brand; 
Nové trendy vo fitnese.

Od Kuzminovej cez Világiho 
až po Kejvala
V dôsledku veľkej pestrosti 
tém bol zoznam prednášateľov, 
resp. diskutujúcich naozaj pestrý. 
Vyberáme z nich najznámejšie 
mená. Špičkoví športovci (či už 

bývalí, alebo súčasní): trojnásob-
ná olympijská víťazka v biatlo-
ne Anastasia Kuzminová, dvakrát 
strieborná medailistka z OH 
v športovej streľbe Zuzana Rehák 
Štefečeková, majsterka Európy 
v rýchlostnej kanoistike Martina 
Gogolová-Kohlová, tenisová maj-
sterka sveta Dominika Cibulková, 
hokejový majster sveta Ľubomír 
Višňovský, bývalý profesionálny 
boxer Tomi „Kid“ Kovács, hoke-
jistka Zuzana Tomčíková, triatlo-
nista Richard Varga či basketba-
lista Radoslav Rančík.

Politici a zástupcovia štátnej 
správy: minister dopravy Árpád 
Érsek, župan Bratislavského sa-
mosprávneho kraja Juraj Droba, 
štátny tajomník MŠVVŠ SR Jo-
zef Gönci (dvojnásobný olym-
pijský medailista a majster sve-

ta v streľbe), hlavná kontrolórka 
športu Alica Fisterová.

Podnikatelia a manažéri, pod-
nikajúci či pôsobiaci v športe, 
alebo podporujúci šport: maji-
teľ DAC Dunajská Streda Oszkár 
Világi, generálny manažér bas-
ketbalistiek Young Angels Koši-
ce Daniel Jendrichovský, predseda 
dozornej rady X-BIONIC® SPHE-
RE Juraj Bača, predseda predsta-
venstva a generálny riaditeľ Slo-
venskej sporiteľne, a. s., Peter 
Krútil, hlavný organizátor ČSOB 
maratónu Peter Pukalovič.

Ďalší významní diskutéri, resp. 
prednášatelia: rektor Univerzity Ko-
menského v Bratislave Marek Štev-
ček, splnomocnenec vlády SR pre 
rozvoj občianskej spoločnosti Mar-
tin Giertl, viceprezident 
SOŠV, predseda SAZ a predseda 
komisie SOŠV pre rozvoj športu Pe-
ter Korčok, generálny sekretár 
SOŠV Jozef Liba, predseda ra-
dy partnerov KPMG na Sloven-
sku Ľuboš Vančo, športový mana-
žér Alfonz Juck, globálny stratég, 
kouč a mentor Jan Mühlfeit, you-
tuberi a influenceri Daniel Štrauch 
(Gogo) a Bekim Aziri, televíz-
ny a rozhlasový moderátor Milan 
„Junior“ Zimnýkoval, šéfka mar-
ketingu SOŠV Kristína Czuczo-
vá, marketingový šéf MS 2019 v ľa-
dovom hokeji na Slovensku Lukáš 
Donoval, CEO Powerplay Manager, 
s.r.o., Ivan Krechňák, CEO Rezz-
tek by Specter Hockey Andrej Du-
la, šéfredaktor športu TV Markí-
za Martin Lisý či zástupca šéfre-
daktora Nového Času Ján Bednarič.

Hostia z cudziny: predseda Čes-
kého olympijského výboru a šéf 
marketingovej komisie MOV Jiří 
Kejval, šéf českej Národnej agen-
túry pre šport a olympijský víťaz 
v ľadovom hokeji Milan Hnilička, 
riaditeľ Olympic Channel Servi-
ces Jochen Färber, prezident Čes-
kého florbalu Filip Šuman.

 Ľubomír Souček, 

 mediálny riaditeľ SOŠV

Skvelá úvodná SPORT ®EVOLUTION

KONFERENCIA 
MÁ BYŤ KAŽDOROČNE
Ohlasy účastníkov 
na premiérovú konferenciu 
SPORT ®EVOLUTION boli pre-
važne veľmi pozitívne. „Môžem 
sľúbiť, že takáto konferencia sa 
stane každoročným vyvrchole-
ním našich aktivít,“ povedal na 
záver konferencie prezident 
SOŠV Anton Siekel.

SPOR

Medzinárodný arbitrážny súd v prospech našej športovkyne

Športový arbitrážny súd 
(CAS) v Lausanne koncom 
augusta rozhodol v histo-
rickom spore v prospech 

akvabely Viktórie Reichovej. Jej od-
volaniu proti trestu od Slovenskej 
plaveckej federácie vyhovel v pl-
nom rozsahu.

Reichová ako 13-ročná získa-
la viacero titulov majsterky Sloven-
ska, ale pred tromi rokmi sa do-
stala do sporu s SPF. Vyradili ju 
z tímovej zostavy a stratila štatút 
reprezentantky. Viedlo sa voči nej 
disciplinárne konanie a mala zákaz 
reprezentovať SR na všetkých me-
dzinárodných súťažiach. CAS vy-
hodnotil tento trest v neprospech 
SPF. Na Slovensku išlo o prvý spor 
medzi športovcom a národnou fe-
deráciou, ktorý sa nepodarilo urov-
nať na domácej pôde. Náklady sú-
visiace s predmetom sporu sa od-
hadujú na 30-tisíc až približne 
80-tisíc eur a znášať ich bude SPF. 

CAS vyhovel odvolaniu plavky-
ne v plnom rozsahu. Rozhodol, že 
v priebehu disciplinárneho kona-
nia došlo k viacerým procesným 
nezrovnalostiam, pozastavenie šta-
tútu reprezentanta bolo nadmerné 
a neprimerané, disciplinárne kona-

nie ako celok bolo príliš dlhé a Rei-
chová neporušila štatút SPF, ktorá 
jej musí nad rámec nákladov zapla-
tiť 3 000 švajčiarskych frankov.

Reichová: Už sme nemali inú 
šancu, len Lausanne...
„Nečakala som, že sa mi môže stať 
niečo takéto vážne. Bolo to naozaj 
náročné, všetko prispôsobiť škole 
a tréningom. Každý večer som 
riešila nové problémy. Som veľmi 
vďačná, že to dopadlo takto, aj keď 
ma mrzí, že to zašlo až sem. Išlo 
to od stretnutí na SPF, ďalej sa to 
riešilo s detskou ombudsmankou, 
s bývalou prezidentkou aj s teraj-
ším prezidentom SPF, s právnikmi 
aj s olympijským výborom. Nikto 
mi nevedel pomôcť, aj keď uznali 
moju pravdu. Už sme nemali inú 
šancu, než to dať do Lausanne,“ 
povedala médiám na margo roz-
hodnutia CAS 17-ročná členka 
klubu Synchro Bratislava Viktória 
Reichová. Podľa matky Andrey Rei-
chovej dostala jej dcéra pokarha-
nie „za to, že plnila príkaz svojho 
trénera a trénovala vylepšenú zo-
stavu sóla, s ktorou dosiahla výbor-
né umiestenie v zahraničí“. „Ísť na 
CAS znamená obrátiť sa na najvyš-

šiu inštanciu v športe, ktorá rozho-
duje s definitívnou platnosťou. Po 
piatich odkladoch došlo koncom 
augusta k zaslaniu oficiálneho roz-
hodnutia. Konštatovalo niekoľko 
zásadných vecí. Pokiaľ ide o indi-
viduálny šport, prvok výkonnosti 
predstavuje najvyšší princíp, ktorý 
nemôže byť spochybnený technic-
kými problémami vo vzťahu ,zväz 
a športovec‘. Športovec, ktorý pre-
ukáže najlepšie výsledky, musí byť 
nominovaný reprezentovať svoju 
krajinu, ibaže zväz preukáže, že 

je vo verejnom záujme, aby takýto 
športovec, ktorý dosiahol najlepšie 
výsledky vo svojej disciplíne, kraji-
nu nereprezentoval. Som rád, že sa 
CAS priklonil k našej argumentá-
cii,“ povedal Reichovej advokát Pe-
ter Haňdiak.

Prezident SOŠV 
verdikt kvituje
Rodičia požiadali o pomoc najvyš-
šie športové autority vrátane SOŠV, 
ktorý sa jednoznačne postavil na 
stranu športovkyne. „Často sme 

jedna z posledných inštitúcií, na 
ktorú sa športovci obracajú, keď 
vyčerpajú iné možnosti. Citlivo 
sme vnímali tento príbeh, ktorý od 
samého začiatku vykazoval viaceré 
procesné nezrovnalosti zo strany 
SPF a najmä zástupcov sekcie 
synchronizovaného plávania. Tak 
ako sme sa v minulosti postavili 
na stranu Mateja Tótha a boli sme 
významným mediátorom v spore 
medzi SZB a sestrami Fialkovými, 
aj v prípade Viktórie Reichovej 
sa snažil SOŠV urovnať spor na 

domácej pôde,“ povedal prezident 
SOŠV Anton Siekel, ktorý ocenil 
rozhodnutie CAS, že športovec má 
právo porovnať svoju výkonnosť 
s najlepšími. Na tlačovej konferen-
cii 6. septembra tiež uviedol, že sa 
uvažuje o zriadení slovenskej špor-
tovej súdnej autority.

Vedenie SPF sa v stanovisku no-
vého prezidenta federácie Ivana Šu-
leka Reichovej aj jej rodičom ospra-
vedlnilo za psychickú a duševnú 
ujmu, ako aj za poškodenie dobré-
ho mena, ktoré bolo spôsobené ne-
správnym konaním orgánov SPF. 
Šéf federácie vyzval dotknutých 
členov orgánov SPF priamo zain-
teresovaných a zodpovedných za 
nesprávne konanie v tomto prípa-
de, aby sami vyvodili osobnú zod-
povednosť na základe rozhodnutia 
CAS. Ak to neurobia, navrhne po-
danie podnetu na disciplinárne ko-
nanie voči všetkým priamo zain-
teresovaným osobám v uvedenom 
prípade. „Rovnako navrhnem sek-
cii synchronizovaného plávania, 
aby s okamžitou platnosťou urobi-
la všetky potrebné kroky, aby bola 
Viktória Reichová opätovne zarade-
ná do reprezentácie,“ uviedol ďalej 
Ivan Šulek. (TASR, SOŠV)

Viktória Reichová uspela v prvom slovenskom spore medzi športovcom a národnou federáciou na CAS.  SNÍMKA: INSTAGRAM

V talkšou Majstri sveta na konferencii vystúpili hokejista Ľubomír Višňovský, tenistka Dominika Cibulková a biatlonistka Anastasia Kuzminová. SNÍMKA: SOŠV/M. LAGO
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KONFERENCIA 
Tlmočíme niekoľko myšlienok a výrokov, ktoré 
odzneli v diskusiách na septembrovej premiérovej 
konferencii SOŠV SPORT ®EVOLUTION a zaslúžia 
si väčšiu pozornosť. Zároveň ilustrujú pestrosť 
tém, o ktorých bola reč.

Štátny tajomník pre šport 
Jozef Gönci v paneli 
V sieti športovej legisla-
tívy: „Rezort školstva ne-

má peniaze na napĺňanie záko-
na o športe. Hľadáme ich na úrade 
podpredsedu vlády pre investície 
a informatizáciu. Ide o 1,5 – 2 mi-
lióny na dobudovanie Informač-
ného systému športu. So záko-
nom o športe musíme robiť veľmi 
aktívne. Zostal v ňom nešťastný 
vzorec. Ten by sme mali zo záko-
na vytiahnuť a diskutovať o ňom. 
Kým je v zákone vzorec, nemôže-
me so zväzmi aktívne komuniko-
vať. Aj tvorcovia zákona by si ma-
li vstúpiť do svedomia. Musíme sa 
sústreďovať na rozvoj športu na 
Slovensku.“

Kľúčový register
Šéf Národnej športovej agentúry 
v Česku Milan Hnilička v tom is-
tom paneli: „V Česku bolo problé-
mom netransparentné prostredie. 
Veľké kauzy u nás ublížili športu. 
Až v posledných dvoch rokoch 
formujeme register športu. To je 
kľúčová vec, pretože umožňuje 
všetko sprehľadniť. S tým súvisí aj 
kontrola. Výzvy ministerstva škol-
stva sa vďaka tomu veľmi spresni-
li. Športová činnosť nie je projekt, 
s tým mali zväzy pri dotačných 
žiadostiach veľký problém. Špe-
cifiká športového prostredia sú 
v tom, že sú v ňom veľké odliš-

nosti. Bojovali sme o samostatnú 
rozpočtovú kapitolu, čo sa nám 
v tomto roku podarilo dosiahnuť. 
To je obrovský úspech.“

Predseda Bratislavského samo-
správneho kraja Juraj Droba v pa-
neli Šport ako spoločenská zodpo-
vednosť: „BSK je po rôznych pe-
ripetiách v minulosti stále majiteľ 
pozemku na konci Petržalky pri 
kruhovom objazde. Môj zámer ako 
župana je 9,5 hektára využiť na ve-
rejnoprospešné a konkrétne špor-
tovo-rekreačné účely. Toto je výzva 
pre všetkých, ktorí majú chuť in-
vestovať v oblasti športovej infraš-
truktúry. Som zásadne proti, aby 
sa pozemok využil na čokoľvek iné 
ako na rekreáciu a šport. Najradšej 
by som zrealizoval športovú halu 
s kapacitou do 3 000 divákov, kto-
rá by slúžila predovšetkým basket-
balu, hádzanej a volejbalu. Priestor 
je dosť veľký, aby sa tam zmestili 
aj ďalšie športoviská. Hala však ne-
bude, kým za mnou nepríde zväz 
alebo súkromný investor a nepo-
vie, že má peniaze. Vtedy vie župa 
poskytnúť pozemok za 1 euro a ja 
budem len rád, keď sa tam urobí 
športovisko.“

Podpora aj súkromného 
sektora
Predseda predstavenstva a ge-
nerálny riaditeľ Slovenskej spo-
riteľne, a. s., Peter Krútil v tom 
istom paneli: „Sústreďujeme sa 

na finančné vzdelávanie a na 
zdravotníctvo, v rámci toho aj na 
šport. Preto podporujeme aj SOŠV. 
V rámci podpory športu naša ban-
ka aj postavila 30 multifunkčných 
ihrísk, ktoré slúžia predovšetkým 
na ,menší‘ futbal a basketbal. My 
sme ich nielen postavili, ale sa 
o ne aj staráme. Napríklad teraz 
renovujeme naše celkom prvé 

ihrisko. Zodpovednosť za ihriská 
a starostlivosť o základnú údržbu 
preberajú na seba starostovia.“

Predseda Českého olympijského 
výboru a šéf marketingovej komi-
sie Medzinárodného olympijského 
výboru Jiří Kejval na tému Mar-
keting v 21. storočí: „Jedna vec 
je produkt dobre odprezentovať, 
a druhá ho ľuďom umne posunúť. 

V tomto nám pomohla sila sociál-
nych sietí. Základ je nápad. Spo-
meniem Londýn. Každý tam ne-
ustále rozoberá počasie. Gumáky 
sú pre Anglicko signifikantné, vy-
mysleli ich, sú na ne pyšní. A tak 
sme si povedali, čo keby sme na-
šich športovcov obuli do gumá-
kov? Pri nástupe na štadión na 
otváracom ceremoniáli olympiády 

zabrala kamera najskôr výpravu, 
potom urobila detail na gumáky. 
A povedal som si – vau. Pochopili 
to. Na druhý deň mi volali z BBC 
a úspech bol na svete.“

Slovenský športový psycho-
lóg a tréner Adam Truhlář v pa-
neli Ako nastaviť hlavu športov-
ca v 21. storočí: „Aj keď sa tréne-
ri menia, rodič ostáva. Rodič je 
s dieťaťom každý deň. Je potreb-
né, aby porozumel, ako správne 
nastaviť systém rozvoja detí, kto-
rý zohľadňuje technické aj men-
tálne aspekty. Rodič musí byť naj-
lepší kouč a musí vedieť, čo sú je-
ho kompetencie a do čoho sa už 
vŕtať nemá.“

Trojnásobná olympijská víťazka 
v biatlone a dvojnásobná mamič-
ka Anastasia Kuzminová v pane-
li Šport a ženy: „Dieťa má cítiť, že 
mama preň urobí všetko. Vedela 
som, že keď som v zahraničí nie-
kde na súťaži, doma sa o moje de-
ti postarajú svokrovci, ale mama 
je mama – dieťa potrebuje cítiť jej 
dotyk, objatie. Odlúčenia boli ťaž-
ké, ale zase deti boli hrdé, keď sa 
mi darilo. Pre mňa sú najväčším 
víťazstvom moje deti. Športové ví-
ťazstvá sú len ozdobou.“  (SOU) 

Jedným zo zahraničných rečníkov bol predseda ČOV a šéf marketingovej komisie MOV Jiří Kejval. SNÍMKA: SOŠV/P. ONDREJKA

Účastníci diskusie v paneli Šport ako spoločenská zodpovednosť. SNÍMKA: SOŠV/M. LAGO

LEGISLATÍVA

Slovenský parlament schválil Fond 
na podporu športu. Sídliť má v Bratislave

Poslanci Národnej rady SR 
18. septembra schválili ná-
vrh na zriadenie Fondu 
na podporu športu. Cie-

ľom novelizácie zákona o športe 
je utvorenie inštitúcie zabezpe-
čujúcej efektívnu podporu a roz-
voj športu mládeže, vrcholové-
ho športu, športovej reprezentá-
cie SR, športu pre všetkých, ale 
aj pre zdravotne znevýhodne-
ných ľudí. Novú legislatívu pred-
ložili poslanci Dušan Tittel, Ti-
bor Jančula (obaja SNS), Irén Sár-
közy (Most-Híd) a Martin Glváč 
(Smer-SD).

Po stopách umenia
Podľa predkladateľov sa spomí-
naným návrhom napĺňa progra-
mové vyhlásenie vlády SR. Vláda 
podľa neho zriadi verejnoprávny 
Fond na podporu športu ako 
nástroj na centralizáciu zdrojov 
a kontrolu financovania športu 
na centrálnej úrovni. „Zriadenie 
Fondu na podporu športu je ďal-
ším krokom, ktorý významným 
spôsobom reflektuje na auto-
nómiu v športe,“ uviedli pred-
kladatelia. Návrh podľa ich slov 
kopíruje vzor Fondu na podporu 

umenia so zohľadnením niekto-
rých špecifík športu ako oblasti, 
ktorej význam je zdôraznený nie-
len existenciou Ministerstva škol-
stva, vedy, výskumu a športu SR, 
ale i vytvorením osobitnej pozície 
štátneho tajomníka pre šport.

Najvyšším, výkonným a štatu-
tárnym orgánom fondu má byť 
správna rada zložená z 11 čle-
nov. Kontrolným orgánom fondu 
má byť päťčlenná dozorná rada. 
Fond bude mať aj odborné komi-
sie, ktoré budú posudzovať pred-
ložené projekty a predkladať ná-
vrhy na ich financovanie. Fond 
môže poskytnúť podporu pro-
stredníctvom príspevku na pro-
jekt alebo príspevku na športový 
poukaz na základe schváleného 
projektu, ktorého účelom je pod-
pora športu mládeže.

Sídliť má v Bratislave
Keďže návrh zákona predpo-
kladá vytvorenie správnej a do-
zornej rady do 30. novembra 
2019, už v tomto roku by malo 
ministerstvo školstva vyčleniť na 
zabezpečenie prevádzky fondu 
príspevok vo výške 200-tisíc eur. 
Následne návrh predpokladá, že 

rezort školstva poskytne fondu 
každoročne príspevok najmenej 
vo výške 20 miliónov eur. Fond 
by mal sídliť v Bratislave.

„Myslím si, že sme veľmi ko-
rektne vstúpili do diskusie s koa-
líciou, snažili sme sa presviedčať 
aj opozíciu. Teší ma, že 97 hlasov 
bolo za, 45 sa zdržalo hlasova-
nia a nikto nebol proti. Beriem to 
ako výraznú podporu aj zo stra-
ny opozície. Ak nikto nebol pro-
ti, je to víťazstvo na našej strane. 

Stále tvrdím, že šport nikomu 
neubližuje, práve naopak. Chce-
me dostať prevenciu z nemocníc 
na športoviská, znížiť nadmernú 
konzumáciu liekov a rozpohybo-
vať deti. Na to potrebujeme pe-
niaze a verím, že ako je úspešný 
Fond na podporu kultúry, tak sa 
nám podarí vdýchnuť život aj do 
Fondu na podporu športu,“ po-
vedal štátny tajomník MŠVVŠ SR 
pre šport Jozef Gönci.

Podľa jedného z predkladate-
ľov návrhu zákona Dušana Titte-
la má fond vyriešiť slabé finan-
covanie športu na Slovensku. 
„Verím, že v budúcnosti sa nám 
podarí vytvoriť samostatnú orga-
nizáciu, ktorá bude riadiť šport, 
či už vo forme agentúry, alebo 
neskôr ministerstva,“ povedal.

Prezidenta SOŠV Antona Sie-
kela potešilo, že NR SR schválila 
tento zákon. „Bol som v komisii, 
ktorá od začiatku pripravovala 
vznik Fondu na podporu špor-
tu, ideovo aj legislatívne. Myslím 
si, že čas ukáže, aký podstatný je 
tento zákon. Prvý krok je veľmi 
dôležitý a teraz zostáva na nás, 
aby prišli ďalšie,“ prezradil Sie-
kel.  (TASR)

Šport neubližuje. 
Chceme dostať 

prevenciu 
z nemocníc 

na športoviská.  

Jozef Gönci, 

štátny tajomník 
rezortu školstva

OCENENIE

Triatlonista Buček dostal 
Plaketu EFPM

Slovenský triatlonis-
ta Michal Buček sa stal 
laureá tom najprestíž-
nejšieho individuálne-

ho ocenenia Európskeho hnutia 
fair play (EFPM) – Plakety EFPM. 
Najvyššie ocenenie získal ako 
prvý slovenský športovec počas 
štvrťstoročnej existencie Európ-
skeho hnutia fair play. Cenu si 
prevzal v Budapešti na galaveče-
re v rámci 25. kongresu EFPM.

EFPM ocenilo odvahu a hr-
dinský čin Michala Bučeka 
pri záchrane života topiaceho 
sa triatlonistu počas pretekov 
v čínskom Žltom mori. Pri pla-
veckej časti pretekov narazil do 

nehybného tela športovca, odtia-
hol ho k najbližšiemu záchran-
nému člnu a začal pomáhať pri 
resuscitácii. Keď sa ten postup-
ne preberal k životu, vysko-
čil z člna do vody a pokračoval 
v pretekoch. V cieli finišoval na 
štvrtom mieste.

Ďalšie ocenenia EFPM získal 
nórsky olympijský víťaz v biatlo-
ne a viacnásobný majster sveta 
i celkový víťaz posledného roč-
níka Svetového ročníka Johan-
nes Thingnes Bö, česká veslár-
ka Martina Součková a kvarteto 
poľských horolezcov za záchra-
nu dvoch ľudí na Nanga Parbate 
v Himalájach. (SOŠV)

Michal Buček s hlavnou cenou Európskeho hnutia fair play. Vľavo prezident EFPM 
Christian Hinterberger, vpravo šéf Maďarského olympijského výboru Krisztián Kulcsár.

Šport a štát, 
firmy, 
rodičia, 
marketing...

 SNÍMKA: SOŠV/P. BUČEK
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„Športuj, Slovensko“ zažilo vrchol 

PODUJATIE 
Na Partizánskej lúke 
v Bratislave 21. 
septembra vyvrcholil 
tohtoročný nový projekt 
SOŠV – „Športuj, 
Slovensko“. Na Železnú 
studničku si prišlo šport 
v rôznych podobách 
vychutnať okolo 
štyritisíc ľudí, do súťaží 
sa zapojilo 923 detí.

Premiérový ročník projektu 
„Športuj, Slovensko“ sa re-
alizoval v spolupráci 
SOŠV so spoločnosťou 

BILLA (generálny partner projek-
tu) a s agentúrou BeCool. Mot-
tom projektu je „Preži Olym-
pijský deň plný športu“, súčas-

ťou podujatia v Bratislave bolo 
aj skrátené výchovno-vzdeláva-
cie predstavenie SOŠV „Dotkni 
sa hviezd“. V celej dĺžke si toto 
predstavenie mohli 25. septem-
bra pozrieť deti v Michalovciach. 

Celá akcia zapadla do osláv 
Európskeho týždňa športu na 
Slovensku. De facto ich odštar-
tovala, keďže Európsky týždeň 
športu sa oslavoval od 23. do 30. 
septembra.

Krásny Olympijský deň 
na Partizánskej lúke
Priestor Partizánskej lúky sa od 
ôsmej ráno až do piatej popolud-
ní zmenil na obrovské multišpor-
tovisko. Tí, čo prišli – veľkí aj 
malí – sa pod dohľadom skúse-
ných animátorov mohli zabaviť 
pri futbale, florbale, basketbale, 
volejbale, biatlone, atletike, boxe 
(v ringu mohli vidieť aj „súboj“ 
prezidenta SOŠV Antona Siekela 
s bývalým profesionálnym boxe-
rom Tomim „Kidom“ Kovácsom), 
golfe či bedmintone. A deti súťa-

žili nielen v Behu Olympijského 
dňa, ale aj na kolobežkách (tie 
najmenšie v sprievode rodičov) či 
na bicykloch. Každý registrovaný 
súťažiaci bol zaradený do súťaže 
o kvalitné športové bicykle CTM 
pre celú rodinu, ktoré venoval ge-
nerálny partner projektu BILLA.

Každý detský účastník súťaží 
dostal účastnícku medailu „Špor-
tuj, Slovensko“, tí najlepší v jed-
notlivých kategóriách aj vec-
né ceny. Povzbudzovali ich, prí-
padne im aj odovzdávali medaily 
viacerí špičkoví slovenskí špor-
tovci – strelci Erik Varga, Danka 
Barteková, kajakári Martina Go-
golová-Kohlová, Juraj Tarr, fut-
balista Róbert Vittek, boxeri To-
mi „Kid“ Kovács, Andrej Csemez, 
Viliam Tankó, motocyklista Ivan 
Jakeš, triatlonista Richard Var-
ga, atlét Ján Volko či mladá džu-
distka Nina Geršiová.

Keď sa v máji odohralo prvé 
dejstvo „Športuj, Slovensko“ 
v Prešove, prišlo tam až oko-
lo štyritisíc ľudí, potom v júni 

na Štrbské Pleso približne triti-
síc a v Banskej Bystrici sa zúčast-
nilo okolo 2 500 ľudí. V Bratisla-
ve, hoci je tu najväčšie množstvo 
rôznorodých lákadiel na tráve-
nie voľného času, prišlo približne 
štyritisíc účastníkov. Spolumaji-
teľ agentúry BeCool Peter Pukalo-
vič, ktorý viedol prácu organizač-
ného štábu, vyzdvihol: „Na špor-
tové súťaže sa nám prihlásilo až 
923 detí, čo je viac než na predo-
šlých troch podujatiach na iných 
miestach Slovenska. Toto číslo 

je super!“ K záujmu o súťaženie 
na sklonku leta určite prispelo aj 
krásne slnečné prostredie.

Slová chvály od športovcov
Nadšených súčasných či býva-
lých špičkových športovcov, ktorí 
v Bratislave svojou účasťou prišli 
podporiť podujatie „Športuj, Slo-
vensko“ a s radosťou dekorovali 
medailami detských účastníkov 
športových súťaží, celý tento 
projekt a koncept podujatia nad-
chýna. 

„Pre mňa toto bola už tretia 
účasť na ,Športuj, Slovensko‘ – 
predtým som bol v Prešove aj 
v Banskej Bystrici. Je to skvelé 
podujatie, ktoré ľudí motivuje 
k športovaniu. Ja som na všet-
kých miestach stretol množstvo 
rodín s deťmi, ktoré naozaj pre-
javili veľký záujem o šport. Je to 
výborná cesta a takýchto projek-
tov by mohlo byť viac,“ vyznával 
sa počas bratislavského podujatia 
donedávna špičkový futbalista 
Róbert Vittek.

Pre viacnásobného majstra sve-
ta i Európy a dvojnásobného strie-
borného olympijského medailis-
tu v rýchlostnej kanoistike Juraja 
Tarra bola bratislavská účasť na 
„Športuj, Slovensko“ prvá. „Mám 
z toho veľmi dobrý pocit, také-
to podujatie znamená výbornú 
motiváciu pre deti aj pre ich rodi-
čov, aby športovali. A bolo to su-
per zorganizované. Ja som prišiel 
na deviatu ráno a už vtedy tu bolo 
množstvo detí. To ma naozaj v ta-
kom rannom čase prekvapilo. Veľ-
mi dobrou myšlienkou bolo do-
plniť športové aktivity predstave-
ním ,Dotkni sa hviezd‘, pretože to 
deťom pomáha lepšie pochopiť, 
o čom je olympizmus a čo vlastne 
znamenajú olympijské hry. Vide-
li tu zblízka aj viacero našich veľ-
kých športovcov, takže možno ich 
to bude aj inšpirovať, aby sa po-
riadne venovali športu,“ povedal.

Aj dvojnásobný majster sve-
ta a majster Európy v streľbe Erik 
Varga sa na „Športuj, Slovensko“ 
zúčastnil prvý raz. Tiež prišiel 
už ráno a zotrval na Partizánskej 
lúke niekoľko hodín. Veľmi sa mu 
tam páčilo: „Bolo to veľmi fajn. 
Podujatie má výborný koncept – 
a hlavne pre dnešnú generáciu de-
tí, ktorú do športovania treba ,tla-
čiť‘. Videl som tu veľa nadšencov 
a mnoho detí, ktoré to tu očivid-
ne bavilo. Pôsobilo to na ne moti-
vačne. Mohli tu aj nájsť svoj špor-
tový idol a nasmerovať sa na ces-
tu nejakého športu. Bola pre mňa 
radosť byť súčasťou tohto. Naj-
emotívnejšie pre mňa bolo sledo-
vať snahu detí pri športových sú-
ťažiach, ako sa snažili podať čo 
najlepší výkon. Veľmi dobré bo-
lo, že s deťmi tu celý čas trávili aj 
rodičia, pretože nie každé dieťa 
je také smelé, aby nepotrebovalo 
pomocnú ruku. A rodičia sa zase 
mohli presvedčiť, že športovanie 
má pre ich deti význam.“

 Ľubomír Souček, 

 mediálny riaditeľ SOŠV

Na poslednom podujatí tohtoročného projektu „Športuj, Slovensko“ v Bratislave súťažilo v behu, na bicykloch a kolobežkách spolu 923 detí. ILUSTRAČNÁ SNÍMKA: SOŠV/A. GALICA

PROJEKT

UKÁŽ SA! 2019: zúčastnilo 
sa vyše 74-tisíc hlasujúcich 

Nadácia SOŠV v rámci ob-
ľúbeného grantového pro-
jektu UKÁŽ SA! po štvrtý 
raz podala pomocnú ru-

ku mladým športovým talentom 
v rozvoji ich kariéry. Tuctu jednot-
livcov a šiestim kolektívom rozdelí 
spolu 60-tisíc eur.

Štvrtý rok sa do projektu zapo-
jilo 182 záujemcov vo veku od 12 
do 18 rokov (139 jednotlivcov a 43 
kolektívov). Z nich vybrala Nadá-
cia SOŠV finalistov v jednotlivých 
kategóriách – 12 jednotlivcov a 6 
kolektívov. O rozdelení nadačných 
grantov medzi finalistov rozhodla 
široká verejnosť. Do hlasovania sa 
zapojilo spolu viac než 74-tisíc ľu-
dí. Jeho výsledky boli vyhlásené 
26. septembra.

Všestranný Ruffíni a Kata 
Team Bratislava
V kategórii jednotlivcov prišlo 
dovedna 42 113 hlasov. Najviac 
z nich získal všestranný Robert 
Ruffíni, ktorý sa súťažne venuje 
zjazdovému lyžovaniu a atletike. 

Poradie podľa počtu hlasov, po-
sledný údaj uvádza výšku grantu: 
1. Robert Ruffíni, zjazdové lyžova-
nie, atletika (6 248 hlasov) – 
4 000 eur, 2. Zuzana Michaličko-
vá, triatlon (5 428) – 3 500 eur, 
3. Sára Surmanová, športová 
gymnastika (4 954) – 3 000 eur, 
4. Simona Tichá, atletika (4 477), 
5. Marko Havran, beh na lyžiach 
(4 440), 6. Katarína Jurčenková, 
krasokorčuľovanie (4 397) – všetci 
traja po 2 500 eur, 7. Alžbeta Gar-
guláková, atletika, biatlon, beh na 
lyžiach (4 305), 8. Sofia Slosiari-
ková, bedminton (2 656), 9. Anna 
Donovalová, biatlon (1 815), 10. 
Bianka Sidová, rýchlostná kano-
istika (1 517), 11. Filip Mihálik, 
futbal (1 241), 12. Nina Páchniko-
vá, plážový volejbal (675) – všetci 
šiesti po 2 000 eur.

Víťaz medzi jednotlivcami Ró-
bert Ruffíni použije financie na 
nákup materiálu, plánuje z nich 
pokryť náklady na sústredenia 
a trénerov: „Bolo náročné zohnať 
hlasy počas celého mesiaca, keď 

sa hlasovalo. Ja sa v lete venujem 
atletike a v zime lyžovaniu. Sna-
žím sa na to zháňať sponzorov, 
pretože rodičia mi nemôžu pokryť 
všetky náklady. Nie je to jednodu-
ché. Preto vnímam víťazstvo v an-
kete ako veľkú podporu,“ povedal.

Nemenej zaujímavé bolo aj 
internetové hlasovanie medzi 
šiestimi kolektívmi, spolu prišlo 
32 392 hlasov. Verejnosť najviac 
zaujali karatisti bratislavského 
Kata Teamu. Poradie kolektívov: 
1. Kata Team Bratislava, kara-
te (12 614 hlasov) – 10 000 eur, 2. 
VK MŠK Žiar nad Hronom, volej-
bal (11 104) – 8 000 eur, 3. XBS 
Swimming Šamorín, plávanie 
(3 141) – 6 000 eur, 4. FBC Slovan 
Rimavská Sobota, florbal (2 436), 
5. XBS Water Polo Šamorín, vod-
né pólo (2 219), 6. Škola boxu Le-
vice, box (878) – všetky tri po 
2 000 eur.

Ohlasy sú čoraz pozitívnejšie
„Ak chceme pôsobiť ako kľúčová 
inštitúcia v oblasti športu, mať 

prirodzenú autoritu, zastupovať 
záujmy športovcov a pomáhať im 
v rozvoji ich športovej kariéry, je 
prirodzené, že musíme viac anga-
žovať širokú verejnosť do našich 
aktivít. Projektom UKÁŽ SA! sa 
nám to podarilo aj v tomto roku. 
V budúcnosti ho chceme ešte viac 
zatraktívniť. Bez pomoci partne-
rov to však nepôjde a tou to cestou 
im chcem veľmi poďakovať. Tieto 

peniaze idú naozaj na dobrú vec,“ 
povedal prezident SOŠV Anton 
Siekel.

„Každý rok sa stretávame s čoraz 
pozitívnejšími ohlasmi na náš gran-
tový projekt. Verím, že finančné 
sumy, ktoré talenty spomedzi jed-
notlivých finalistov získali, im po-
môžu na ceste za úspechmi,“ skon-
štatoval predseda správnej rady Na-
dácie SOŠV Dušan Guľáš. 

„Projekt UKÁŽ SA! mohol aj 
tento rok objaviť mladé športo-
vé talenty vďaka Nadácii X-Bio-
nic Sphere. Veľké ďakujeme patrí 
poisťovni Kooperativa VIG, kto-
rá nám poskytla značnú časť fi-
nančných prostriedkov na rea-
lizáciu tohto ročníka,“ dodala 
členka správnej rady Nadácie SO-
ŠV Kristína Czuczová.

 (SOŠV, TASR)

Spoločná fotografia finalistov UKÁŽ SA! 2019 s najvyššími predstaviteľmi SOŠV a Nadácie SOŠV. SNÍMKA: ŠTARTFOTO/J. SÚKUP

K záujmu 
na sklonku leta 

prispelo aj slnečné 
počasie.

ZAOSTRENÉ NA TOKIO
Po veľkom úspechu prvého 
ročníka „Športuj, Slovensko“ 
má spoločnosť BILLA veľký 
záujem o jeho pokračovanie 
na budúci rok. V roku 2020 
SOŠV k olympijským hrám v 
Tokiu plánuje národnú štafe-
tu s ohňom aj Olympijský fes-
tival v Bratislave počas kona-
nia OH. Vďaka spojeniu tých-
to projektov sa dá očakávať 
synergický efekt. 
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Zacielené na Tokio 2020
NAJBLIŽŠIA 
OLYMPIÁDA 
Do pozornosti sveta 
sa čoraz viac dostávajú  
olympijské hry 
v Tokiu. V sobotu 
28. septembra do ich 
otvorenia zostávalo 
už len 300 dní. 
Už 11. septembra 
prezident SOŠV Anton 
Siekel odoslal našu 
olympijskú prihlášku.

Kslávnostnému aktu do-
šlo v bratislavskej rezi-
dencii japonského veľ-
vyslanca v SR. Pri tejto 

príležitosti ambasádor kraji-
ny vychádzajúceho slnka Džun 
Šimmi zhruba šesťdesiat hos-
tí oslovil aj týmito slovami: „Ja-
ponsko privíta všetkých Slo-
vákov svojou modernou tech-
nikou, ktorá sa snúbi s našou 
pohostinnosťou. Želám si, aby 
sa OH v Tokiu stali ďalšou prí-
ležitosťou na utuženie priateľ-
stva medzi Japonskom a Sloven-
skom.“

Prihláška odišla 
elektronicky
Slávnostný akt sa uskutočnil 
formou elektronického odoslania 
prihlášky v rámci ekologických 
opatrení, ktoré v Japonsku presa-
dzujú. Medzinárodný olympijský 
výbor rozoslal všetkým národ-
ným olympijským výborom sveta 
pozvánky 24. júla, čiže presne 
rok pred slávnostným otvorením 
OH v Tokiu. Podpísané prihlášky 
musia odoslať najneskôr do 24. 
októbra. V minulosti sa to riešilo 
prostredníctvom kuriérov, teraz 
už elektronicky.

„Tešíme sa na budúcoročné 
hry, veríme, že Tokio pripraví 
krásne podujatie. Viackrát som 
mal možnosť navštíviť Japon-
sko a predovšetkým mesto Tokio 
a môžem len s radosťou konšta-
tovať, že prípravy na OH prebie-
hajú podľa plánu a my sme tam 
na všetkých úrovniach nachá-
dzali ľudí, ktorí nám podali po-
mocnú ruku a potvrdzovali, že 
prostredníctvom športu vieme 
ukázať svetu význam slov spolu-
práca a podpora. Verím tomu, že 
aj naša olympijská výprava bu-

de napĺňať tieto atribúty,“ pove-
dal Siekel.

Zatiaľ máme štrnásť 
miesteniek
Slováci zatiaľ vybojovali štrnásť 
tokijských miesteniek. Na hry 
sa už kvalifikovali šiesti športo-
ví strelci, piati rýchlostní kano-
isti a koncom septembra aj traja 
vodní slalomári. O väčšine mies-
teniek sa však rozhodne až na 
budúci rok. „Odhad veľkosti na-
šej výpravy je zatiaľ dosť hrubý, 
momentálne počítame, že do To-
kia vyšleme 45 až 60 športovcov,“ 
povedal športový riaditeľ SOŠV 
a designovaný vedúci našej vý-
pravy Roman Buček. Na predchá-

dzajúcich OH 2016 v Riu de Ja-
neiro štartovalo 51 slovenských 
športovcov. Na slávnostnom ak-
te sa zúčastnili piati naši špičkoví 
športovci, ktorí intenzívne myslia 
na olympijské Tokio – strelkyňa 
Zuzana Rehák Štefečeková, atléti 
Marcel Lomnický a Ján Volko, 
skejtbordista Richard Tury a gol-
fista Rory Sabbatini.

Symbolický most medzi 
Slovenskom a Japonskom
Ako symbolický most medzi 
Slovenskom a Japonskom pôsobí 
vodný slalomár Takuja Haneda, 
ktorý pred rokmi prišiel na Slo-
vensko učiť sa pádlovaciemu maj-
strovstvu od Michala Martikána, 

vyštudoval tu vysokú školu a pod 
vedením slovenského trénera 
Milana Kubáňa získal v Riu de 
Janeiro v kategórii C1 bronzovú 
medailu – vôbec prvý olym-
pijský kov vo vodnom slalome 
nielen pre Japonsko, ale pre celú 
Áziu. Prítomným sa prihovoril 
plynulou slovenčinou.

„Po mojom úspechu sa záu-
jem o vodný slalom v Japonsku 
veľmi zvýšil. Nedávno bol v To-
kiu otvorený nový olympijský 
areál, vôbec prvý umelý u nás. 
Japonsko sa na OH v Tokiu veľ-
mi teší a verím, že slovenskí 
športovci sa odtiaľ vrátia s krás-
nymi zážitkami. Máme sa na čo 
tešiť. Verím, že nás čaká úžas-

ná olympiáda,“ povedal Taku-
ja Haneda.

Črtá sa naša premiéra v golfe 
aj v skejtbordingu
Vyzerá to tak, že Slovensko 
bude mať po prvý raz v histórii 
olympijské zastúpenie v golfe. 
Juhoafrický rodák Rory Sabbati-
ni, ktorý po svadbe so Slovenkou 
získal naše občianstvo, si v kva-
lifikačnom procese počína zatiaľ 
veľmi dobre. „Je pre mňa česť, že 
môžem reprezentovať Slovensko 
a pomáhať aj rozvoju slovenské-
ho golfu. V poslednom roku som 
sa zbavil dlhších zdravotných 
problémov a výkonnostne som sa 
vrátil tam, kde som bol predtým. 
Zatiaľ sa mi darí a moja cesta do 
Tokia vyzerá nádejne. OH 2016 
v Riu boli pre golfistov osobité, 
lebo golf sa po 112 rokoch vrátil 
do olympijského programu. A Ja-
ponci golf milujú,“ povedal.

V Tokiu sa odohrá olympijská 
premiéra skejtbordingu a zatiaľ 
všetko nasvedčuje tomu, že pri 
nej bude aj slovenský reprezen-
tant. Richard Tury vlani celko-
ve vyhral Svetovú sériu FISE a aj 
v tomto roku sa mu celkom da-
rí. „Čaká ma ešte veľa súťaží, ale 
ak to pôjde tak ako doteraz, tak 
sa na OH prebojujem. Kvalifikuje 
sa 20 borcov. Rád by som bol pri 
olympijskej premiére nášho špor-
tu,“ povedal.

Rehák Štefečeková chce do 
Tokia aj po druhom pôrode
Strelkyňa Zuzana Rehák Štefe-
čeková si vybojovala miestenku 
už v predstihu (a ešte aj jednu na-
vyše pre druhú trapistku), no jej 
účasť ani tak nie je úplne istá. So 
svojím manželom totiž v októbri 
čakajú druhý prírastok do rodiny. 
Pri prvom tehotenstve vynechala 
OH v Riu de Janeiro, teraz by sa 
jej materské povinnosti mali dať 
spojiť so športovými cieľmi.

„Niektorí sa nám smejú, či 
si časujeme pôrod dieťaťa pod-
ľa olympiád,“ zavtipkovala dvoj-
násobná strieborná medailistka 
z OH (2008, 2012) a dodala: „Ale 
teraz nám to vychádza časovo 
omnoho lepšie. Ak bude synček 
zdravý a budeme to zvládať tak 
ako pri prvom, tak by som chce-
la ísť v apríli na kontrolný Sve-
tový pohár do Tokia a v lete aj 
na olympiádu. Najväčšia priori-
ta je moja rodina a deti, no šport 
zostáva ďalej môj život a moje 
poslanie.“

 Ľubomír Souček, 

 mediálny riaditeľ SOŠV

Prihlášku do Tokia odoslal prezident SOŠV Anton Siekel elektronicky.

Šestica športovcov s tokijským snom – Japonec Takuja Haneda a slovenskí reprezentanti Zuzana Rehák Štefečeková, Marcel 
Lomnický, Richard Tury, Ján Volko a Rory Sabbatini.  SNÍMKY: ŠTARTFOTO/J. SÚKUP
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SLOVENSKÝCH OLYMPIONIKOV S HRDOSŤOU PODPORUJÚ

.sk

Na prvých 
plážových 
hrách štyria 
Slováci 
Od 11. do 16. októbra sa v ka-
tarskej Dauhe uskutočnia 
premiérové Svetové plážové 
hry (WBG) Asociácie národ-
ných olympijských výborov 
(ANOV). Na nové multišpor-
tové podujatie vyšle SOŠV 
veľmi malú, len deväťčlennú 
výpravu. Pôvodne sa do 
Dauhy kvalifikovali iba traja 
naši športovci z dvoch špor-
tových odvetví – karatisti 
Ema Brázdová a Peter Fabián 

(obaja v súborných cvičeniach 
kata) a akvatlonista Marek 
Pavúk (v trojici kandidátov ur-
čených ITU boli okrem neho 
ešte Matúš Verbovský a Oliver 
Dodok). Dodatočne však Slo-
vensko dostalo aj miestenku 
v ženskom diaľkovom plá-
vaní, ktorú využije Karolína 
Balážiková.

Slovenskú výpravu v Dauhe 
povedie športový riaditeľ 
SOŠV Roman Buček, ako lekár 
v nej bude Roman Fano a ako 
tréneri Peter Baďura (kara-
te), Michal Varga (akvatlon) 
a Peter Gutian (diaľkové plá-
vanie).

Dauha ako organizátor 
I. WBG zaskakuje za kaliforn-
ské San Diego, ktoré sa uspo-
riadateľského práva na jar 
vzdalo (uskutočnia sa tam 
len súťaže v surfingu, preto-
že na mori v Dauhe nebýva-
jú dostatočne veľké vlny). Na 
hrách sa očakáva účasť 1 240 
športovcov z viac ako 90 kra-
jín. V programe I. WBG je 14 
športových odvetví – bas-
ketbal 3 proti 3, plážový fut-
bal, plážová hádzaná, kara-
te – kata, kiteboarding, skejt-
bording, športové lezenie, 
surfing, diaľkové plávanie, 
plážový tenis, akvatlon, plá-
žový volejbal, vodné lyžova-
nie, plážové zápasenie a sur-
fing.  (RB)
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