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Odznak 
všestrannosti 
s Kuzminovou 
a Martikánom
Ambasádormi rozbiehajúceho 
sa projektu Slovenského olym-
pijského a športového výboru 
(SOŠV) – Odznak všestrannos-
ti – sa stali mimoriadne úspešní 
slovenskí olympionici Anastasia 
Kuzminová a Michal Martikán. 
„Nie je dôležité, či máte športo-
vo nadaných žiakov. Aj u me-
nej šikovných detí je dôležité, 
aby sa zapojili a zábavnou for-
mou zlepšovali svoju športovú 
odolnosť,“ hovorí na margo Od-
znaku všestrannosti Kuzminová. 
„Nezáleží na veľkosti školy. Za-
pojiť sa môže malá škola, ako aj 
veľká škola so stovkami žiakov,“ 
dopĺňa ju Martikán. Trojnásob-
ná olympijská víťazka v biatlo-
ne Kuzminová i dvojnásobný 
olympijský víťaz vo vodnom sla-
lome Martikán sa zároveň sta-
li tvárami oživujúceho sa projek-
tu. Budú sa aktívne zúčastňovať 
na rôznych školských kolách Od-
znaku všestrannosti a asistovať 
deťom pri absolvovaní športo-
vých disciplín projektu.

Do dobrovoľného projektu 
Olympijský odznak všestrannos-
ti sa do konca roku 2019 zapo-
jí 24 vybraných základných škôl 
zo všetkých regiónov Slovenska. 
Za výber a samotnú realizáciu 
testovania 11- až 12-ročných žia-
kov budú zodpovedné regionál-
ne olympijské kluby (OK). Kaž-
dý klub vyberie jednu základnú 
školu, na ktorej bude prebiehať 
testovanie, a bude ho s ňou ko-
ordinovať. Do IT platformy SOŠV 
sa budú zadávať všetky výsledky 
z testovania s automatickým pri-
deľovaním jednotlivých úrovní 
olympijských odznakov (zlato, 
striebro, bronz). SOŠV dodá pre 
účastníkov Odznaku všestran-
nosti na školách šiltovky, tričká, 
zošity, šnúrky aj vaky.

Do konca roku 2019 sa pred-
pokladá otestovanie zhruba 400 
žiakov. V ďalšom roku sa bude 
množina škôl zväčšovať. (RH)

SOŠV pozval našu hlavu 
štátu do olympijského Tokia

NÁVŠTEVA 
Prezident SOŠV Anton Siekel začiatkom novembra 
počas prijatia v Prezidentskom paláci pozval 
prezidentku Zuzanu Čaputovú na budúcoročné 
Hry XXXII. olympiády do Tokia.

Na spoločnom 
stretnutí Anton 
Siekel spolu s ge-
nerálnym sekre-

tárom SOŠV Jozefom Libom zá-
roveň hlavu štátu informovali 
o olympijských aktivitách i pripra-
vovaných projektoch SOŠV. 

Zuzana Čaputová prijala naj-
vyšších predstaviteľov SOŠV prvý-
krát počas svojho funkčného ob-
dobia. Nadviazala na svojich pred-
chodcov, ktorí sa so zástupcami 
slovenského olympizmu stretávali 
pravidelne. Slovenskí olympionici 
by pred odchodom na budúcoroč-

né hry do Tokia, ktoré sa uskutoč-
nia od 24. júla do 9. augusta, mali 
zložiť sľub práve do jej rúk. 

Anton Siekel s Jozefom Libom 
prezidentku informovali o prípra-
vách výpravy na olympijské hry. 
Zároveň jej predstavili aj koncept 
Slovenského domu, ktorý vyrastie 
v Tokiu. „Hovorili sme spolu o na-
šom projekte Pripravení na Tokio. 
Keďže japonskí organizátori sú 
pripravení prijať vrcholných pred-
staviteľov štátov, pani prezidentku 
sme v rámci nášho rozhovoru po-
zvali na olympijské hry. Jej účasť 
bude závisieť od programu i prí-
padnej oficiálnej návštevy Japon-

ska, na ktorú ju pozvala japon-
ská cisárska rodina,“ povedal An-
ton Siekel. 

Na spoločnom stretnutí sa naj-
vyšší predstavitelia SR a SOŠV ne-
vyhli ani ďalším športovým a po-
litickým témam. Od vlaňajška 
otvoril SOŠV výraznejšie náruč aj 
zástupcom neolympijských špor-
tov a stal sa strešnou organizá-
ciou slovenského športu. Aj v Pre-
zidentskom paláci zaznelo, že cie-
ľom vrcholných predstaviteľov 
SOŠV je, aby šport a telesná kul-
túra mali v spoločnosti významné 
postavenie. Pomôcť k tomu má aj 
poslanecká novela Zákona o špor-

te, ktorý je v súčasnosti v parla-
mente. Veľkým problémom pre 
náš šport je nevyhovujúca infraš-
truktúra a zastaraný stav športo-
vísk. „SOŠV chce byť lídrom aj na 
poli zmien v infraštruktúre,“ po-
dotkol na stretnutí Anton Siekel. 

Anton Siekel s Jozefom Libom 
predstavili Zuzane Čaputovej naj-
významnejšie činnosti a základné 
úlohy SOŠV, medzi ktoré patrí aj 
propagácia olympijských hodnôt 
a ideí. Medzi kľúčové náplne prá-
ce SOŠV patria projekty Slovenský 
olympijský tím, Juniorský olym-
pijský tím, Ukáž sa!, Športuj, Slo-
vensko!, Olympijský deň, celoštát-
na výtvarná a vedomostná súťaž 
o olympizme, podpora táborov 
pre deti zo sociálne slabších rodín 
či vzdelávací program o olympij-
ských hodnotách.

„Spektrum aktivít Slovenského 
olympijského a športového výbo-
ru je široké. Sme radi, že sme ho 
mohli prvýkrát predstaviť aj pani 
prezidentke, ktorá nám sľúbila po-
moc pri propagácii športu a pod-
porí aj naše podujatia. Verím, že 
naše stretnutie nebolo posledné 
a aj s podporou pani prezidentky 
posunieme slovenský šport dopre-
du,“ dodal Anton Siekel.

 Peter Pašuth, Grape PR 

Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová v debate so šéfom SOŠV Antonom Siekelom. SNÍMKA: SOŠV/A. GALICA

Hovorili sme spolu 
o našom projekte 

Pripravení 
na Tokio.

Anton Siekel, 
prezident SOŠV
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Futbalový boj proti 
neznášanlivosti

FaIr plaY  
Od roku 1996 sa  
16. novembra oslavuje 
Medzinárodný deň 
tolerancie. 
Najpopulárnejší šport 
na svete – futbal – 
ponúka v súvislosti 
s témou tolerancie veľa 
dobrých, ale aj 
množstvo zlých 
príkladov.

keď Medzinárodná orga-
nizácia športovej tlače 
(AIPS) prišla s myšlien-
kou, že treba niečo ro-

biť s rozširujúcim sa šovinizmom, 
s násilím v športe aj s diskriminá-
ciou z etnických, politických, ná-
boženských či iných dôvodov, ini-
ciovala v roku 1963 vznik Medzi-
národného výboru fair play (CIFP) 
pri organizácii UNESCO. Myš-
lienka Medzinárodného dňa tole-
rancie, ktorý vyhlásila Organizá-
cia Spojených národov, vzišla z jej 
sídla v Paríži.

Príklad Eusébia
V roku 2003 si prevzal najvyššie 
medzinárodné ocenenie fair play 
za celoživotné pôsobenie – Cenu 
Jeana Borotru (pomenovanú 
po vynikajúcom francúzskom 
tenistovi) – portugalský držiteľ 
futbalovej Zlatej lopty Eusébio. 
Ako ambasádor Portugalskej fut-
balovej asociácie prišiel 30. marca 
2005 do Bratislavy na kvalifikačný 
zápas MS Slovensko – Portu-
galsko. Počas tréningu žiakov 
Venglošovej futbalovej akadémie 
v Základnej škole na Pankúchovej 
ulici v Bratislave zdôraznil: „Na 
záver svojej aktívnej činnosti som 
trénoval mladých futbalistov a za 
najkrajší výsledok našej spoluprá-
ce považujem výchovu k fair play 
a tolerancii.“ 

Odsúdeniahodné javy v špor-
te, predovšetkým vo vrcholovom 
športe, sú nanešťastie v súčasnos-
ti rovnaké ako pred polstoročím. 
Najčastejšie sa vyskytujú v najpo-
pulárnejšej hre na svete.

Akt terorizmu
V zápase juniorskej Ligy majstrov 
vo futbale Olympiakos Pireus – 
Bayern Mníchov asi osemdesiat 

chuligánov v motocyklových 
helmách vyzbrojených bejzbalo-
vými palicami vtrhlo za stavu 4:0 
pre hostí na hraciu plochu, kde 
napadli hráčov Bayernu. Výtržníci 
vtrhli aj do sektora hostí, kde sa 
nachádzali aj ženy a deti, odpálili 
pyrotechniku, snažili sa ukoristiť 
vlajky a transparenty. Rozhodca 
musel zápas v 81. minúte prerušiť. 
Incident si vyžiadal štyroch zrane-
ných. „Je to najhorší deň, odkedy 
som vo futbale,“ reagoval tréner 
gréckeho klubu Dimitris Mavro-
genidis.

Áno, som čierny 
Terčom opičích zvukov na štadió-
noch talianskej Serie A sa stali 
Koulibaly z SSC Neapol, Lukaku 
z Interu Miláno, Kessié z AC Mi-
láno, Henrique z AC Fiorentina či 
Vieira zo Sampdorie Janov. „Prečo 
to robia? Lebo som čierny? Nie je 
na tomto svete normálne byť čier-
nym mužom? Som Senegalčan. 
Som Francúz. Som Neapolčan. 
A som aj otec,“ podotkol Kali-
dou Koulibaly, bývalý spoluhráč 
Mareka Hamšíka v SSC Neapol, 
ktorý prvý raz pocítil rasizmus na 
vlastnej koži po prestupe z belgic-
kého Gentu v roku 2014 v zápase 
s Laziom Rím, ktorý má dlhodobo 
kontroverznú základňu ultras 
fanúšikov.

Po viacerých incidentoch v ta-
lianskej lige už nemohol ďalej ml-
čať. „Iba hráte hru, ktorú milujete, 
ako ste už hrali tisíckrát predtým. 
Cítite sa zranení. Cítite sa uraze-

ní. Úprimne – dostanete sa až do 
bodu, keď sa prakticky hanbíte sa-
mi za seba. Už som viackrát roz-
mýšľal, že odídem z ihriska, aby 
som nejako protestoval, ale potom 
som si povedal, že to je presne to, 
čo chcú...“

Taliansky minister športu Vin-
cenzo Spadafora v tejto súvislosti 
povedal: „Odstránenie rasizmu zo 
spoločnosti je zdĺhavý a náklad-
ný proces. Nastal čas, aby všetci 
prevzali zodpovednosť – inštitú-
cie, politici, federácie aj fanúšiko-
via. Plánujeme významné kro-
ky na elimináciu rasizmu, ktoré 
si vyžiadajú aj nepopulárne roz-
hodnutia.“ 

Charizmatický kanonier
Kvalifikačný zápas na futbalové 
EURO 2020 Bulharsko – Anglicko 
v Sofii rozhodca dva razy prerušil 
pre rasistické pokriky z tribún. 
Prezident Bulharského futbalové-
ho zväzu sa vzdal svojej funkcie, 
Bulharsku uzatvorili štadión na 
jeden zápas s dvojročnou pod-
mienkou na ďalší a musí zaplatiť 
pokutu 85-tisíc eur.

Zvuky napodobňujúce opicu si 
vypočuli anglickí reprezentanti 
aj v kvalifikačnom zápase v Čier-
nej Hore. Strelec troch gólov Ster-
ling si priložil ruku k uchu sme-
rom k domácim fanúšikom. „Len 
som im chcel ukázať, že potrebujú 
viac, aby nás nahnevali a zastavi-
li. Je to hanba, že sa dnes ešte de-
jú takéto veci. Zodpovední by ma-
li konať, ale poriadne, veď čo vy-

rieši taká pokuta? Musíte im to 
urobiť poriadne ťažké, aby trest 
pocítili,“ zdôraznil 24-ročný krí-
delník klubu Manchester City, kto-
rý si v tomto roku prevzal v Lon-
dýne výročné ocenenie pre špor-
tovca za boj proti rasizmu.

„Každá generácia potrebuje nie-
koho, kto bude pre ňu vzorom. 
Keď som prišiel do Liverpoolu, bol 
to pre mňa Steven Gerrard. Roz-
mýšľal som, čo musím urobiť, aby 
som bol aspoň spolovice taký člo-
vek a hráč ako on. Nečakal som, 
že budem mať taký ohlas, na so-
ciálnych sieťach som hovoril len 
o svojich skúsenostiach a snažil 
som sa povedať mojim fanúšikom, 
aby boli lepší ľudia,“ dodal Rahe-
em Sterling.

Hrdinka roka Rapinoeová
Na tohtoročných majstrovstvách 
sveta vo futbale žien vo Francúz-
sku získala Megan Rapinoeová 
s družstvom USA zlato, stala sa 
jeho srdcom, najlepšou strelky-
ňou i hráčkou šampionátu. Počas 
americkej hymny pred zápasom 
si kľakla a nasledovala príklad 
hviezdy amerického futbalu Colina 
Kaepernicka, ktorý sa odmietol 
postaviť, a preukázať tak hrdosť na 
krajinu, ktorá utláča ľudí tmavej 
a inej farby pleti. Výraznú stopu 
Megan zanechala protestom proti 
utláčaným ľuďom, rasizmu, homo-
fóbii, sexuálnemu zneužívaniu,  
a demonštrovala za rovnoprávnosť 
mužov a žien v športe. Odmietla 
pozvanie do Bieleho domu, stala 
sa oponentkou Donalda Trumpa. 
FIFA ju vyhlásila za najlepšiu fut-
balistku sveta v tomto roku.

Po prevzatí ocenenia na galave-
čere v milánskej La Scale 34-ročná 
charizmatická Megan Rapinoeo-
vá vyzvala v priamom televíznom 
prenose všetkých profesionálnych 
futbalistov, aby sa kriticky poze-
rali na veci, ktoré môžu ovplyv-
niť a zmeniť vo svete, v ktorom ži-
jeme. „Ak chceme dosiahnuť zme-
nu, tak zmy sluplné by bolo, aby 
okrem Sterlinga a Koulibalyho bo-
li všetci takí pobúrení rasizmom 
ako práve oni, aby každý bol po-
búrený homofóbiou ako LGBTI 
hráči. Je úžasné vyhrať majstrov-
stvá sveta, ale keď sa obzrieme, 
budeme najviac hrdí na to, ako 
sme boli súčasťou tohto úžasné-
ho hnutia, ktoré sa práve teraz de-
je – zmeniť svet k lepšiemu. Dú-
fam, že si to vezmete všetci k srd-
cu a niečo urobíte. Urobte hocičo!“
 Miroslav Tomášik, člen kolégia 
 Klubu fair play SOŠV

Megan Rapinoeová je nielen aktuálne najlepšia futbalistka sveta podľa FIFA (medzi mužmi sa z rovnakej trofeje tešil Argentínčan Lionel Messi – na spoločnej fotografii), 
ale aj žena, ktorá verejne kritizuje intoleranciu. Snímka: TaSR/aP

ocenenIa

Cena jána Popluhára 
pre jozefa jankecha

ocenenia Klubu fair play 
Slovenského olympij-
ského a športového vý-
boru (KFP SOŠV) za rok 

2019 boli slávnostne odovzdané 
29. novembra v Martine počas 
valného zhromaždenia Zdru-
ženia olympijských klubov SR. 
Ocenenia získalo 9 laureátov, 
ktorí boli vybraní z 22 návrhov.

Ceny Klubu fair play  
SOŠV sa udeľujú v troch kategó-
riách a majú tri stupne. Najvyšší 
predstavuje Cena Jána Popluhá-
ra, ktorá je zároveň výročným 
ocenením SOŠV. Za rok 2019 ju 

za dlhodobé pôsobenie v duchu 
fair play získal bývalý známy 
futbalový tréner, dnes 82-roč-
ný rodák zo Šale Jozef Jankech. 
Počas bezmála polstoročné-
ho trénerského pôsobenia vie-
dol množstvo klubových tímov 
na Slovensku (napr. VSS aj Lo-
komotíva Košice, Slovan aj Inter 
Bratislava či Dukla Banská Bys-
trica), v Česku (TŽ Třinec), Ma-
lajzii, Katare aj na Maledivách. 
V rokoch 1985 – 1987 viedol aj 
tím olympionikov ČSSR a v ro-
koch 1995 – 1998 reprezentáciu 
Slovenska.  (sošv)

Šport je Šanca

Víťazstvo projektu  
na koni – hravo a zdravo

klub fair play SOŠV v ro-
ku 2019 druhý raz vypí-
sal projekt Šport je šan-
ca. Prostredníctvom neho 

oceňuje organizátora športových 
aktivít, ktoré sa snažia o zvýše-
nie zapájania znevýhodnených 
skupín do športového hnutia, 
podporu vzájomnej solidarity me-
dzi rôznymi skupinami spoloč-
nosti, boj proti dopingu aj proti 
všetkým druhom násilia, nezná-
šanlivosti a diskriminácie, podpo-
ru sociálneho začlenenia a rov-
nakých príležitostí v športe alebo 
prispievajú k ochrane a obnove ži-
votného prostredia.

Z 12 prihlásených projektov čle-
novia kolégia Klubu fair play SO-
ŠV navrhli oceniť projekt Na ko-
ni – hravo a zdravo, ktorého reali-
zátori od SOŠV dostanú športový 
materiál v hodnote tisíc eur. Je-
ho náplňou je krúžok pohybovej 
prípravky na koni pre deti klien-
tov krízového centra Arcidiecéz-
nej charity v Košickej Novej Vsi. 
Deti z rodín, ktoré sú klientmi 
krízového centra, sa nachádza-
jú v ťažkej životnej situácii. Rodi-
ny zväčša majú slabé ekonomic-
ké zázemie, preto aj obmedzené 
možnosti deťom zabezpečiť rôz-
norodé voľnočasové aktivity, pro-
spešné pri ich vývoji. Práve preto 
sa organizátori projektu rozhod-
li poskytnúť deťom možnosť spo-
znať v rámci krúžku krásu jazdec-
kého športu a cez pohybovú prí-
pravku im pomôcť zlepšiť fyzickú 
kondíciu a naučiť ich nové zruč-
nosti. (sošv)

Trénerskú kariéru Jozef Jankech ukončil pred deviatimi rokmi ako 73-ročný.
 Snímka: TaSR/m. Baumann

Cena Jána PoPluhára 
za dlhodobé 
Pôsobenie v duChu 
fair Play
jozef jankech (futbalový tréner)

Ďalšie oCenenia za 
dlhodobé Pôsobenie 
v duChu fair Play
Cena KfP sošv: jana 
riečanová (gymnastika)

diplom KfP sošv: jaroslav 
kaminský (volejbal), Štefan 
kajda (futbal), miroslav Gábor 
(stolný tenis)

za PríKladný čin 
v duChu fair Play 
Cena KfP sošv:  
peter Čerešňák (ľadový hokej)

diplom KfP sošv:  
miroslav pupák (ľadový hokej), 
jakub krako (paralympionik, 
zjazdové lyžovanie)  

za aKtívne šírenie 
a ProPagáCiu 
myšlienoK fair Play
Cena KfP sošv:  
michal Zeman  
(športový publicista) 

Raheem Sterling je držiteľom ocenenia za boj proti rasizmu. Snímka: TaSR/aP
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Olympionici sa spojili v Šamoríne

podUJaTIe  
Slovenská asociácia 
olympionikov (SAO)  
na úvod novej etapy 
pôsobenia zorganizovala 
v novembri s podporou 
SOŠV Národný zraz 
olympionikov.  
Do Šamorína prišlo 115 
účastníkov olympijských 
hier od Helsínk 1952 až 
po Rio de Janeiro 2016.

Športovci z rôznych špor-
tov sa počas aktívnej ka-
riéry nemohli navzájom 
stretávať, mnohí sa ne-

poznajú a je len málo akcií, na 
ktorých by si mohli sadnúť za je-
den stôl, porozprávať sa, vymeniť 
si skúsenosti či pomôcť v živo-
te. My športovci sa musíme doká-
zať spájať a vzájomne si pomá-
hať,“ povedal predseda SAO Mi-
chal Martikán.

V rámci programu si účastní-
ci prevzali certifikát olympio-
nika a dekrét o pridelení titulu 
OLY, ktorý môžu účastníci OH/
ZOH podľa rozhodnutia Sveto-
vej aso ciácie olympionikov a Me-
dzinárodného olympijského vý-
boru účastníci OH/ZOH použí-
vať za svojím menom. Mnohí 
naši olympionici sa ešte nestali 
členmi asociácie. Jej vedenie ich 
chcelo osloviť a ponúknuť im vý-
hody, ktoré majú držitelia preu-
kazu člena SAO.

Prišlo 115 olympionikov, 
najstarší bol Zachara 
V historickej evidencii olym-
pionikov zo Slovenska je okolo 

osemsto ľudí, vrátane zosnu-
lých. V Šamoríne sa zišlo 115 
olympionikov, ďalší sa osprave-
dlnili. 

Najstarším účastníkom bol 
91-ročný Ján Zachara, olym-
pijský víťaz v boxe z Helsínk 
1952. „Už som ani neveril, že 
sa podobné stretnutie uskutoč-
ní. Naše mená sa už pomaly 
vytrácajú z myslí ľudí. Pre nás 
športovcov je podobný zraz 
príjemná možnosť porozprávať 
sa a zaspomínať si na úspešné 
časy. Na každú oslavu športu 
sa teším, už veľa príležitostí na 
účasť na podobných akciách 
asi mať nebudem,“ povedal Ján 
Zachara.

Titul benjamínka zrazu patril 
22-ročnému vodnému slalomáro-
vi Jakubovi Grigarovi, ktorý už 

má istotu štartu na budúcoroč-
ných OH v Tokiu.

Názory na budúce 
smerovanie asociácie
V diskusiách medzi olympionikmi 
zazneli viaceré návrhy na smero-
vanie asociácie. Podľa viacerých 
by mala v budúcnosti v regiónoch 
užšie spolupracovať s regionálny-
mi olympijskými klubmi. Mala by 
robiť osvetu a propagovať športov-
cov i šport samotný, aj pomáhať 
sociálne slabším bývalým olym-
pionikom.

Podpredseda SAO, tenisový 
olympionik Dominik Hrbatý, ho-
vorí: „Chceme obnoviť olympij-
ského ducha medzi športovcami. 
Je škoda, že mnohí z nich zane-
vreli na šport, nechcú mať kontak-
ty s inými športovcami. Úspešní 

športovci majú charakter, sú sil-
né osobnosti. Vďaka nim sa sta-
li aj olympijskými medailistami. 
Mladých vieme priviesť na športo-
viská vďaka osvete, zapojeniu sa 
športovcov. Chceme od olympio-
nikov, aby dali športu ešte jednu 
šancu a pomohli nám v mnohých 
myšlienkach.“

Členka výkonného výboru SAO, 
biatlonistka Martina Halináro-
vá-Jašicová, dopĺňa: „Nepoznám 
na Slovensku silnejšiu komunitu 
ako sme my, športovci. Ak by za 
nás hovoril jeden-dvaja, asi by nás 
nepočúvali. Ak sa však ozveme 
ako celok všetci, náš hlas bude po-
riadne silný. Politici po čase  
odídu, športovcov však budú po-
znať ľudia aj po rokoch.“ 

„Kedysi sme pomáhali tým bý-
valým športovcom, ktorí nema-

li kde bývať, čo jesť. V rámci mož-
ností asociácie sme im prispieva-
li, v tomto by sa malo pokračovať 
aj po obnovení činnosti,“ myslí si 
basketbalová legenda Stanislav 
Kropilák a hokejová Igor Liba do-
pĺňa: „Mali by sme sa snažiť aj po-
môcť súčasnému športu. Zatiaľ sa 
o pomoci v našom štáte iba roz-
práva a svetová špička nám ne-
ustále uniká. Už osem rokov mám 
akadémiu, v ktorej sa venujem ho-
kejovým talentom. Vidím, ako 
funguje slovenský šport. Verím, 
že sa odrazí a rozbehne. Dnešní 
slovenskí športovci si možno viac 
zarobia ako naša generácia, ale 
ich podmienky sa s našimi nedajú 
vôbec porovnať. O systéme, v kto-
rom sme my vyrastali, nemajú ani 
šajnu.“ Členovia asociácie by mali 
rozvíjať ďalej aj myšlienky olym-

pizmu a fair play. Viacerých bý-
valých športovcov po rokoch za-
trpknutia by mohla vrátiť do špor-
tového hnutia. „Od SAO najmä 
očakávam, aby oživila v bývalých 
účastníkoch hier myšlienku, že sú 
olympionici. Je to obrovská devíza 
a niečo, s čím sa nemôže pochvá-
liť hocikto. Treba využiť tento po-
tenciál,“ myslí si olympijský víťaz 
v chôdzi Matej Tóth. 

Slovenskí športovci dostali novú 
platformu na vyjadrovanie svojich 
postrehov, kam by sa mal šport 
u nás uberať. „Dúfam, že sa za-
čína nová éra, keď sa olympioni-
ci trochu priblížia k ľuďom, k de-
ťom. Verím, že začneme robiť viac 
pre spoločnosť, v ktorej sme vy-
rástli,“ povedala strelkyňa Danka 
Barteková.

 Peter Pašuth, Grape PR

Spoločná fotografia účastníkov I. národného zrazu olympionikov. Snímky: ŠTARTFOTO/JÁn SÚkUP

Nechýbala ani najúspešnejšia olympionička v našej histórii, biatlonistka Anastasia 
Kuzminová. Vedľa nej lukostrelkyňa Alexandra Longová.

Trio olympijských víťazov – v strede 91-ročný boxer Ján Zachara, vedľa neho vodní slalo-
mári s dvoma zlatými medailami z OH, predseda SAO Michal Martikán a Elena Kaliská.

Na jednej fotografii štyria olympijskí víťazi – v popredí atlét Jozef Pribilinec, za ním vodní 
slalomári Ladislav a Peter Škantárovci, aj futbalista František Kunzo.

Medzi účastníkMi  
18 Medailistov
len málokedy sa podarí, aby 
sa stretlo na jednom mieste 
toľko našich olympijských 
medailistov a účastníkov 
oH/ZoH rôznych generácií 
ako v Šamoríne. osemnásť 
účastníkov zrazu získalo 
spolu 37 medailí, z toho 15 
zlatých. pozvanie od predse-
du asociácie, dvojnásobné-
ho víťaza oH a päťnásobné-
ho medailistu michala 
martikána, prijali aj ďalší ví-
ťazi spod piatich kruhov 
– Ján Zachara, anastasia 
kuzminová, peter a pavol 
Hochschornerovci, elena 
kaliská, Jozef pribilinec, 
František kunzo, matej Tóth, 
ladislav a peter Škantárovci. 
Z ďalších medailistov z oH/
ZoH prišli marianna 
némethová-krajčírová, Igor 
liba, Juraj minčík, Zuzana 
rehák Štefečeková, danka 
barteková, matej 
beňuš a Jozef lohyňa.

SloVenSkÁ aSocIÁcIa olYmpIonIkoV:

martikán: chceme 
prezentovať 
športovcov 
a ukazovať vzory
Na májovom valnom 
zhromaždení Slovenskej 
asociácie olympionikov sa jej 
predsedom stal Michal 
Martikán. Vodný slalomár 
stojí na čele organizácie, 
ktorá má momentálne vyše 
200 členov a postupne chce 
zvyšovať ich počet.

SAO v predošlých rokoch veľkú 
aktivitu nevyvíjala, bola pasív-
na. „Niekoľkým ľuďom záležalo 
na tom, aby sa obnovila. Impulz 
prišiel od prezidenta SOŠV An-

tona Siekela. Postupne sa pridali 
ďalší, motorom bol aj dnešný 
štátny tajomník ministerstva 
školstva pre šport Jozef Gönci. 
Od mája 2019 pracuje nové 
vedenie asociácie, ktoré sa ju 
snaží posunúť ďalej. Časom by 
sme chceli zastupovať všetkých 

účastníkov hier, aj keď asi sa 
nám nepodarí dať dokopy všet-
kých na jedno miesto,“ povedal 
Michal Martikán. 

Aké plány má SAO do budúc-
nosti? 

„Mnohí olympionici sú aktívni 
športovci, pre nich máme pripra-
vených menej projektov. Stále sú 
denne v tréningovom procese, ma-
jú veľa povinností, nemôžu sa za-
pájať do pravidelných aktivít. Na 
Slovensku máme veľa legiend, ľu-
dia o nich poriadne nevedia. Naj-
mä pre mladú generáciu sú star-
ší úspešní športovci neznámi. To 
je základná vec, ktorú chceme 
urobiť. Chceme prezentovať špor-
tovcov, ukazovať mladým vzo-
ry a umožňovať im, aby ich spo-
znávali.“ 

Bude počuť hlas športovcov sil-
nejšie aj vo verejnosti? 

„Boli sme už pri tom, keď sa 
kreoval zákon o rente pre olympij-
ských medailistov starších ako 35 
rokov. Na Slovensku však nemá-
me len medailistov, ale aj ďalších 
skvelých športovcov. Na hry sa ne-
dostali zadarmo, náhodou. Mu-
seli si účasť vybojovať tvrdou prá-
cou, rokmi driny. Asociácia je tu 
pre nich, chceme počúvať ich ná-
zory a posúvať ich ďalej kompe-
tentným.“ 

Inšpirovali ste sa pri tvorbe cie-
ľov aj skúsenosťami podobných 
asociácií zo zahraničia? 

„Mali sme veľa vlastných ná-
padov, ktoré sa teraz snažíme po-
stupnými krokmi realizovať. Vie-
me, ako fungujú asociácie v za-
hraničí, ale nebrali sme ich ako 
inšpiráciu. Vytvárali sme si vlast-
né úlohy a ciele, ktoré sú splniteľ-
né v našom domácom prostredí.“ 

 Peter Pašuth, Grape PR



OLympijskí OsLávenci
90 rokov – František Reich 
(veslovanie)* 31. 10. 1929 
Žilina – vo výprave ČSR – 
1952: skif – vyradený v oprav-
nej jazde, 1956: dvojskif –  
s Krajmerom vyradení v semifi-
nále. 

70 rokov – Štefan Katušák (há-
dzaná)* 26. 10. 1949 Poproč – 
vo výprave ČSSR – 1976: člen 
7. družstva.

Anna Pasiarová (beh na ly-
žiach)* 18. 12. 1949 Tatranské 
Matliare – vo výprave ČSSR – 
1976: 4 x 5 km – členka  
6. štafety, 10 km – 13., 5 km – 
15., 1984: 20 km – 16., 10 km 
– 27.

60 rokov – Dárius Rusnák  
(ľadový hokej)* 2. 12. 1959 
Ružomberok – vo výprave 

ČSSR – 1984: člen 2. druž-
stva.

Ingrid Holkovičová (športová 
gymnastika)* 5. 12. 1959 
Bratislava – vo výprave ČSSR 
– 1976: družstvo – 5., viacboj 
– 16.

50 rokov – Zdeno Cíger (ľado-
vý hokej)* 19. 10. 1969 
Martin – vo výprave Slovenska 
– 1998: člen 10. družstva.

Milena Rázgová (basketbal)* 
2. 11. 1969 Ružomberok – vo 
výprave ČSFR – 1992: členka 
6. družstva.

Rudolf Lukáč (vzpieranie)*  
29. 12. 1969 Považská Bystrica 
– vo výprave Slovenska – 1996: 
do 70 kg – 18. (302,5 kg), 2004: 
do 77 kg – 15. (335kg). (sou)
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SLOVENSKÝCH OLYMPIONIKOV S HRDOSŤOU PODPORUJÚ
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Kaleidoskop našich 
olympijských aktualít

novinKy v SKRaTKe  
Štipendium olympijskej solidarity získalo  
11 Slovákov, nové mená v Juniorskom 
olympijskom tíme a ďalší ročník programu 
športová diplomacia.

Štipendisti OS MOV  
k ZOH 2022 v Pekingu
Na základe návrhov športových 
zväzov zimných športov výkonný 
výbor SOŠV schválil 11 sloven-
ských štipendistov Olympijskej so-
lidarity Medzinárodného olympij-
ského výboru (OS MOV) smerom 
k zimným olympijským hrám 2022 
v Pekingu. Slovenskými štipendis-
tami OS MOV smerom k ZOH 2022 
v Pekingu sú: Andreas Žampa, 
Soňa Moravčíková, Rebeka Jančová 
(alpské lyžovanie), Ján Koristek 
(beh na lyžiach), Samuel Jaroš 
(snoubording), Petra Rusnáková 
(short track), Nicole Rajičová (kra-
sokorčuľovanie), Tomáš Vaverčák, 

Matej Zmij (sánkovanie), Tomáš 
Sklenárik a Veronika Machyniako-
vá (biatlon). Štipendisti budú od 
novembra tohto roku až do skonče-
nia ZOH 2022 (teda 28 mesiacov) 
pravidelne každý mesiac poberať 
podporu vo výške 1 363 dolárov 
určenú na ich športovú prípravu. 
V prípade, že sa niektorý z nich 
nekvalifikuje na ZOH, z programu 
vypadne.

Nové zloženie Juniorského 
olympijského tímu
Výkonný výbor SOŠV v novembri 
schválil nové zloženie Juniorského 
olympijského tímu (JOT), ktorého 
20 členov SOŠV v období najbliž-

ších 12 mesiacov finančne podporí 
každého vo výške 2 400 eur. Dvad-
siatka juniorov z 15 športov bola 
vybraná z 38 návrhov športových 
zväzov. Zloženie nového JOT: Ema 
Labošová, Filip Delinčák (stolný 
tenis), Zuzana Paňková (vodný sla-
lom), Nikoleta Trníková (plávanie), 
Viktória Čerňanská (boby), Lucia 
Filipová (šortrek), Marián Skupek 
(sánkovanie), Peter Benjamín 
Prívara, Romana Čisovská (tenis), 
Ema Kapustová (biatlon), Filip Re-
vaj, Viktória Forster (atletika), Nina 
Geršiová, Alex Barto (džudo), Petra 
Horváthová (moderná gymnasti-
ka), Lukáš Filip (streľba), Peter 
Kuric (horolezectvo), Michaela 
Čukanová, Roman Hrčka (karate) 
a Martin Svrček (cyklistika).

Ďalší ročník študijného 
programu športová 
diplomacia
V súčasnosti sa v Prahe realizuje 
už tretí ročník študijného progra-
mu športová diplomacia, na kto-

rom participuje aj SOŠV. Prebieha 
v spolupráci s Českým olympij-
ským výborom a s ďalšími organi-
záciami a inštitúciami. Účastníci 
sa vzdelávajú v oblastiach, ako sú 
organizácia a financovanie športu, 
manažment a marketing, športová 
diplomacia a ďalšie oblasti potreb-
né na činnosť v športových orga-
nizáciách. Program pozostáva z te-
oretickej časti, ktorá je rozdelená 
do ôsmich víkendových modulov 
a z praktickej časti – niekoľkodňo-
vej študijnej cesty. Všetky fázy 
programu (okrem študijnej cesty) 
prebiehajú pod gesciou Vysokej 
školy ekonomickej v Prahe a sú za-
strešené odborníkmi z príslušných 
oblastí.

Zo Slovenska sú frekventant-
mi programu Športová diplomacia 
2019/2020 títo nominanti športo-
vých zväzov: Peter Bendík (lyžova-
nie), Ivica Hatalová (stolný tenis), 
Jozef Repčík (atletika), Ján Szalaj 
(šerm) a Katarína Valkyová (ľadový 
hokej).  (sou)

Návštevníci Národného pamätníka olympionikov na Národnom cintoríne v Martine uctili pamiatku našich zosnulých olympionikov si množstvom sviečok aj kvetinami.
 SNímka: Ok martiN

výRoČia

Olympionici – jubilanti 
vo štvrtom kvartáli 

v poslednom štvrťro-
ku tohto roka oslavu-
jú okrúhle jubileá ôsmi 
slovenskí olympioni-

ci. Najstarší spomedzi nich je 
už 90-ročný veslár František 
Reich. Medzi oslávencami je aj 
jeden olympijský medailista – 

do radov šesťdesiatnikov vstúpi 
2. decembra strieborný hokejis-
ta zo Sarajeva 1984 a kapitán tí-
mu majstrov sveta 1985 Dárius 
Rusnák. Prinášame stručný 
prehľad jubilantov. V prípade 
žien uvádzame priezviská, pod 
ktorými súťažili na OH/ZOH.

Strieborný hokejový olympionik zo Sarajeva 1984 Dárius Rusnák pred pamätnou tabu-
ľou, ktorú mu nedávno odhalili na ZŠ Golianova v Banskej Bystrici. SNímka: PavOl Blažek
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