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Športuj, Slovensko!
apríl – jún

Odznak 
všestrannosti
január – december

Športovec roka
december

Seminár generálnych 
sekretárov a šéfov 
misií NOV 
v Šamoríne 
13. – 15. máj

Návšteva 
prezidenta MOV 
Thomasa Bacha 
na Slovensku  
7. – 8. máj

Olympijský festival 
Zlaté piesky, Bratislava 
22. júl – 9. august

Sport ®evolution 
17. september

Olympijský deň
23. jún 

ZOH mládeže 
v Lausanne 
9. – 22. január

VRCHOLY NÁŠHO OLYMPIJSKÉHO ROKA 2020

www.olympic.sk

Hry XXXII. olympiády 
v Tokiu
24. júl – 9. august

Štart Fondu na podporu športu
LEGISLATÍVA 
Vláda SR 11. decembra 
odsúhlasila 
vymenovanie členov 
Správnej rady Fondu na 
podporu športu. Fond 
bol zriadený zákonom, 
ktorý Národná rada SR 
schválila 18. septembra 
a svoje pôsobenie začal 
v januári.

Predsedom správnej rady 
Fondu na podporu špor-
tu sa stal štátny tajom-
ník Ministerstva školstva, 

vedy, výskumu a športu SR pre 
šport a dvojnásobný bronzový 
olympijský medailista Jozef Gön-
ci. Podpredsedom je poradca pre 
legislatívno-právne otázky Slo-
venského futbalového zväzu Ja-
roslav Rybánsky (nominant SO-
ŠV). Správna rada Fondu na pod-
poru športu má aj deväť členov. 
Medzi nimi je napríklad trojná-
sobná olympijská víťazka v biat-
lone Anastasia Kuzminová, vi-
ceprezident Slovenského olym-
pijského a športového výboru 
Martin Kohút či predseda Sloven-
ského paralympijského výboru 
(SPV) Ján Riapoš. Ďalšími členmi 
správnej rady sú predseda sekcie 
divokých vôd Slovenskej kanois-
tiky Richard Galovič, prezident 
Slovenského zväzu karate Da-
niel Líška, bývalý slovenský re-
prezentant v džude a strieborný 
medailista z OH v Aténach 2004 
Jozef Krnáč (obaja sú nominan-
ti SOŠV), primátor Popradu a bý-
valý hokejový rozhodca Anton 
Danko, výkonný podpredseda 
Združenia miest a obcí Sloven-
ska Jozef Turčány a právna po-
radkyňa pre strategické projekty 
Slovenského futbalového zväzu 
Mária Berdisová.

Fond na podporu športu má 
za cieľ zabezpečiť efektívnu pod-
poru a rozvoj športu mláde-
že, vrcholového športu, športo-
vej reprezentácie SR, športu pre 
všetkých, aj športu zdravotne 
znevýhodnených ľudí. Najvyš-
ším, výkonným a štatutárnym 
orgánom fondu je správna ra-
da. Funkčné obdobie jej členov je 
päť rokov.

Kontrolným orgánom fondu 
bude päťčlenná dozorná rada. Za 
jej predsedu bol menovaný Ja-
romír Šmátrala, členmi sú An-
na Orthová, Alena Kánová, Iveta 
Lednická (ekonomická riaditeľ-
ka SOŠV) a Richard Horský. Fond 
bude mať aj odborné komisie, 

ktoré budú posudzovať predlo-
žené projekty a predkladať návr-
hy na ich financovanie. Zároveň 
môže poskytnúť podporu pro-
stredníctvom príspevku na pro-
jekt alebo príspevku na športový 
poukaz na základe schváleného 
projektu, ktorého cieľom je pod-
pora športu mládeže.

Fond za tri roky rozdelí 
60 miliónov na športovú 
infraštruktúru
Športovú infraštruktúru na Slo-
vensku čaká modernizácia. Po 
viacmesačnom úsilí predstavi-
teľov Slovenského olympijského 
a športového výboru vláda SR 
v decembri odsúhlasila 60 milió-

nov eur na modernizáciu a vý-
stavbu športovej infraštruktúry 
v rokoch 2020 až 2022. O rozdeľo-
vaní príspevkov bude rozhodovať 
Fond na podporu športu.Cieľom 
60-miliónovej dotácie je moderni-
zácia, rekonštrukcia a budovanie 
športovej infraštruktúry, ktorá 
bude poskytovať podmienky naj-
mä na športovanie detí, mládeže, 
športových talentov, seniorov, 
ale aj pre znevýhodnené skupiny 
obyvateľstva a pre športovú re-
prezentáciu. Z pridelenej sumy sú 
dva milióny k dispozícii už v ro-
ku 2020, v ďalšom sa bude roz-
deľovať až 46,5 milióna a zvyš-
ných 11,5 milióna eur dostanú 
žiadatelia v roku 2022. O dotáciu 

môžu žiadať samosprávy, športo-
vé kluby, zväzy i subjekty, ktoré 
vlastnia či majú v dlhodobom 
prenájme športoviská.

„Ak nerátame finančné pro-
striedky na Národný futbalový 
štadión či Zimný štadión Ondreja 
Nepelu v Bratislave, čo sú iné pro-
jekty, do slovenského športu v ére 
samostatnosti nikdy v histórii ne-
prišla na podporu infraštruktúry 
takáto veľká suma peňazí. Disku-
sie o investíciách do infraštruktú-
ry sme začali s kolegami zo SOŠV 
už v roku 2018. Krátko pred Via-
nocami 2019 sa pretavili do kon-
krétneho rozhodnutia. Medzitým 
sme si v SOŠV urobili domácu úlo-
hu – chodili sme po Slovensku, 

mapovali situáciu so športoviska-
mi, rokovali sme s predstaviteľmi 
vlády, parlamentu a samospráv. 
Z týchto debát vyplynul materiál, 
ktorý vláda na svojom poslednom 
zasadnutí schválila,“ hovorí prezi-
dent SOŠV Anton Siekel.

Podať pomocnú ruku
Šport nie je jediná oblasť, ktorá si 
dnes na Slovensku vyžaduje pod-
poru. Stav jeho infraštruktúry je 
však dosť zanedbaný. Zástupcovia 
SOŠV po preskúmaní stavu v celej 
krajine vedia, kde šport tlačí topán-
ka. S ďalšími predstaviteľmi špor-
tovej obce prichádzali v predošlých 
mesiacoch na Úrad vlády SR s kon-
krétnymi návrhmi a presviedča-
li kompetentných, že je potrebné 
venovať sa športu aj v tejto oblas-
ti. Pri rozhovoroch neboli len špor-
toví funkcionári, ale najmä skúse-
ní ľudia z audítorských a právnic-
kých kancelárií, daňoví poradcovia 
či zástupcovia sekcie športu na mi-
nisterstve školstva. Suma 60 milió-
nov eur je výsledkom dlhodobých 
rokovaní, výška dotácie na infraš-
truktúru sa viackrát menila. Fond 
na podporu športu dostal do vien-
ka k pôvodným 20 miliónom eur 
na rok, ktoré mu garantuje legisla-
tíva a primárne by mali byť urče-
né na športové poukazy, ďalších 60 
miliónov eur.

„Je jedno, či financie rozde-
lí SOŠV, Fond na podporu športu, 
či niekto iný zo športového hnu-
tia. Vláda túto kompetenciu zveri-
la fondu, o vznik ktorého sme sa 
v športovom hnutí dlhodobo sna-
žili. Logicky mu patrí aj táto úlo-
ha. V jeho správnej rade sú ľudia, 
ktorí majú dôveru športového pro-
stredia. Určite pripravia transpa-
rentný a efektívny proces. Všet-
kých nás spája, že chceme pomôcť 
slovenskému športu. Je jedno, pod 
akou hlavičkou to bude. Športová 
rodina musí prevziať zodpoved-
nosť a dokázať, že vieme efektív-
ne využívať zverené finančné pro-
striedky,“ doplnil Anton Siekel. 
  (TASR, PP)

Predsedom správnej rady Fondu na podporu športu sa stal štátny tajomník MŠVVŠ SR pre šport Jozef Gönci.  SNÍMKA: ŠTARTFOTO/ JÁN SÚKUP
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#Pripravení na tokio v Šamoríne
stretnutie  
Tradičný seminár SOŠV 
pre kandidátov štartu 
OH sa v decembri 
uskutočnil 
v Olympijskom 
tréningovom centre 
X-Bionic Sphere 
v Šamoríne. V duchu 
hashtagu 
#PripravenínaTokio sa 
tam stretli viacerí 
kandidáti štartu na OH 
v Tokiu.

na šamorínsky semi-
nár prišlo na jeden 
či dva dni spolu 
viac než 60 účast-

níkov nielen z radov športovcov, 
ale aj trénerov, funkcionárov, le-
károv či manažérov našich poten-
ciálnych olympionikov. Nechýbali 
ani naozaj veľké, či už známe me-
ná nášho športu, medailisti z OH 
strelci Zuzana Rehák Štefečeko-
vá a Danka Barteková, atlét Matej 
Tóth a kajakár Juraj Tarr, ale naprí-
klad aj strelec Patrik Jány, atlétky 
Martina Hrašnová a Gabriela Ga-
janová, plavci Richard Nagy a An-
drea Podmaníková, lukostrelkyňa 
Alexandra Longová, plážové volej-
balistky Natália Dubovcová a An-
drea Štrbová, akvabela Nada Daa-
bousová a ďalší.

Tokijská realita z každej 
strany
Účastníci seminára dostali kom-
plexné informácie súvisiace s OH 
2020 v Tokiu. Športový riaditeľ 
SOŠV a designovaný vedúci našej 
tokijskej výpravy Roman Buček 
predstavil celkový koncept hier 
a záležitosti okolo logistiky slo-
venskej účasti. Sľub výpravy do 
rúk prezidentky SR sa plánuje na 
13. júla, v ten deň do Tokia odletí 
aj prvá časť našej výpravy – vod-
ní slalomári. Tréningové kempy 
v Japonsku plánujú naši atléti, 
vodní slalomári aj rýchlostní ka-
noisti (u nich však došlo k zmene, 
namiesto pôvodne plánovanej 
prípravy v meste Koči by sa ich 
predsúťažný tréningový kemp 
mal odohrať v meste Čiba, ktoré je 
výrazne bližšie k Tokiu).

Športový riaditeľ SOŠV infor-
moval, že mimo dejiska OH bu-
dú počas hier bývať nielen sloven-
skí atletickí vytrvalci (ich súťaže 
sa Medzinárodný olympijský vý-
bor v obave z nadmerných horú-
čav rozhodol presunúť do Sappo-
ra, takmer tisíc kilometrov od To-
kia), ale aj niektorí ďalší športovci. 
Cestní cyklisti budú bývať v Go-
tembe, približne 140 km od Tokia, 
a ak sa na OH kvalifikuje golfista 
Sabbatini, ten bude bývať v blíz-
kosti areálu v Kasumigaseki.

Navrhovaný šéflekár slovenskej 
výpravy Roman Fano opísal ex-
trémne klimatické pomery Tokia 
s veľkými horúčavami a s vyso-
kou vlhkosťou vzduchu a tlmočil 
aj odporúčania na očkovanie pro-
ti hepatitíde A a B i tetanu. V prí-
pade členov výpravy, ktorí budú 
bývať v Sappore, hovoril aj o rizi-
ku osýpok a odporučil, aby si aj tí 
členovia výpravy, ktorí boli v mi-
nulosti zaočkovaní proti tomu-
to nebezpečnému ochoreniu, da-
li v dostatočnom predstihu uro-

biť test na protilátky. O tréningu 
a klimatických podmienkach v de-
jisku OH 2020 a najmä o spôso-
boch, ako sa dá chrániť proti pre-
hriatiu organizmu, prednášal zase 
profesor Dušan Hamar.

Výživa športovcov aj boj proti 
dopingu
Už tradičnou témou na predolym-
pijských seminároch je výživa 
športovcov. O mýtoch a faktoch 
v tejto oblasti pútavo rozprával 
docent Milan Sedliak. S výživou 
súvisí aj užívanie doplnkov, 
ktoré však vzhľadom na možnú 
kontamináciu voľnopredajných 
prípravkov zakázanými látkami 
môže byť pre športovcov veľmi 

nebezpečné v zmysle ohrozenia 
ich kariéry.

Tejto téme sa venovala aj riadi-
teľka Antidopingovej agentúry SR 
Žaneta Csáderová, ktorá sa však 
sústredila predovšetkým na nové 
informácie z oblasti boja proti do-
pingu. K dopingovej problematike 
sa rozprúdila najväčšia diskusia, 
v ktorej na otázky okrem riaditeľ-
ky ADA SR odpovedal aj odborný 
pracovník agentúry pre výchovu 
a vzdelávanie a vedúci oddelenia 
testovania a prevencie Ľubomír 
Gulán. Športovcov a členov ich 
sprievodu najviac zaujímali práva 
a povinnosti športovcov pri odbe-
roch vzoriek, osobitne krvných.

Zaujali aj ďalšie témy
Obsiahle vystúpenie mala pod-
predsedníčka komisie športovcov 
Medzinárodného olympijského 
výboru (MOV) Danka Barteková. 
Informovala o bohatej činnosti ko-
misie športovcov MOV a o rozma-
nitých projektoch, prostredníctvom 
ktorých komisia pomáha športov-

com. Hovorila aj o činnosti Olym-
pijskej solidarity MOV, ktorá je 
financovaná z predaja vysielacích 
práv z OH/ZOH, ako aj o zdrojoch 
príjmov MOV, z ktorých až 90 
percent vkladá do olympijského 
hnutia. Osobitne sa venovala široko 
medializovanej téme veľkej ruskej 
dopingovej aféry, ku ktorej výkon-
ný výbor Svetovej antidopingovej 
agentúry (WADA) 9. decembra 
v Lausanne jednomyseľne prijal 
odporúčanie na štvorročnú suspen-
dáciu Ruska z účasti na medziná-
rodných podujatiach v nasledujú-
com štvorročnom období. Rusko sa 
proti tomuto trestu odvolalo, takže 
spor skončí na Športovom arbitráž-
nom súde.

Spektrum tém, o ktorých v Ša-
moríne odzneli prednášky či pre-
zentácie, bolo naozaj široké. Za-
padli doň aj prednáška športovej 
psychologičky Michaly Bedná-
rikovej o mentálnej odolnosti, 
vystúpenia Kristíny Czuczovej 
o marketingovej stránke príprav 
SOŠV na OH v Tokiu (súčasťou 

kampane bude už od apríla 2020 
Štafeta Slovenského olympijské-
ho tímu; v jej rámci sa až do skon-
čenia OH budú prepájať rozma-
nité aktivity SOŠV na území Slo-
venska, ktoré bude počas OH 
korunovať Olympijský festival na 
Zlatých pieskoch v Bratislave), Da-
ny Galicovej z mediálneho odde-
lenia SOŠV o predolympijskej stra-
tégii SOŠV v oblasti nových médií 
a Ľubomíra Součka o pravidlách 
MOV pre mediálne pôsobenie čle-
nov olympijských výprav. 

Celý seminár zakončil predsta-
vením činnosti komisie športov-
cov SOŠV jej predseda Matej Tóth. 
„Ja sa chystám už na piatu olym-
piádu a aj ako predseda komisie 
športovcov už o mnohých veciach 
viem. Ale takýto seminár pova-
žujem za veľmi užitočný. A na-
še stretnutie dokazuje, že slogan 
Sme jeden tím platí nielen na pa-
pieri, ale aj v skutočnosti,“ pove-
dal po skončení seminára. 

 Ľubomír Souček, 
 mediálny riaditeľ SOŠV

Pohľad na účastníkov seminára počas jednej z prednášok. Snímka: ŠTaRTFOTO/JÁn SÚkUP

140
kilometrov

od tokia budú počas oH bývať 
naši cestní cyklisti

Športovanie mládeže 

testovanie všestrannosti detí aj s martikánom a Kuzminovou  

už od začiatku októbra 
sa na vybraných 
základných ško-
lách na Slovensku 

organizuje pilotný ročník staro-
nového projektu SOŠV – Odznaku 
všestrannosti. Jeho ambasádor-
mi i tvárami sú naše olympijské 
hviezdy Anastasia Kuzminová 
a Michal Martikán.

Týždeň pred Vianocami sa 
v rámci tohto projektu na ZŠ s MŠ 
Za kasárňou 2 v Bratislave usku-
točnilo vzorové testovanie 50 de-
tí vo veku 11 a 12 rokov v šiestich 
disciplínach: člnkový beh 10 x 5 
m, zhyby (výdrž v zhybe), vytrva-
lostný člnkový beh, ľah – sed za 
30 sekúnd, skok do diaľky znož-
mo z miesta a hod 2 kg medicin-
balom vzad.

Aj s asistenciou šampiónov
Deti prišli pri testovaní podporiť 
trojnásobná olympijská víťazka 
a šesťnásobná medailistka v biat-
lone Anastasia Kuzminová a dvoj-
násobný olympijský víťaz a päťná-
sobný medailista vo vodnom sla-
lome Michal Martikán.

Obaja slávni olympionici zo-
brali svoju úlohu vážne. Naj-

mä Nasťa od začiatku deti naj-
prv oduševnene povzbudzovala 
a potom im aj radila, ako správ-
ne vykonávať pohyby pri sko-
koch z miesta či pri hodoch s me-
dicinbalom. Ale postupne strhla 
atmosféra aj Michala, ktorý pri 
zhyboch deti upozornil, že pri 
chybnom vykonávaní často opa-
kovaných pohybov si môžu spô-
sobiť problémy, ktoré pocítia 
v dospelosti. A sám deťom dokon-
ca ukázal vzorovú výdrž v zhy-
be. Kuzminová pritom upozorni-
la na jeho krásne vyrovnaný chr-
bát... Obaja predviedli aj správny 
skok z miesta či správny hod me-
dicinbalom vzad.

Identifikovať talenty 
i motivovať k pohybu
„Niektoré deti sa hýbu dosť, ale 
iné zase menej a je dobré, keď sa 
prostredníctvom takéhoto testo-
vania môžu porovnať. Možno to 
niektoré z nich bude aj motivo-
vať, keď zistia, o koľko sú ich ro-
vesníci lepší. Je dobré, že vďaka 
takémuto projektu sa môže dariť 
aj trochu kompenzovať negatívne 
dôsledky prílišného zaujatia di-
gitálnymi lákadlami. Zdravotný 

aspekt je tiež dôležitý,“ zamyslel 
sa Michal Martikán nad zmyslom 
obnoveného projektu SOŠV Od-
znak všestrannosti.

Anastasia Kuzminová si tes-
tovanie užila. „Som veľmi rada, 
že sa oživil tento projekt, a ve-
rím, že rýchlo naberie na obrát-
kach. Na základnej škole v rus-
kom Ťumeni, ktorú som absol-
vovala, sme podobné testovanie 
mávali pravidelne. Považujem 
to za prirodzené, veď dieťa vy-
rastá s chuťou hýbať sa a v súťa-
žení s rovesníkmi sa rozvíja jeho 
talent. Myslím si, že takto nasta-
vené testovanie by mal zvládnuť 
každý žiak tejto vekovej kategó-
rie, ale pravda je, že v porovnaní 
s dnešnou generáciou detí mala 
tá moja podstatne viac pohybu. 
Treba znovu naštartovať vlnu zá-
ujmu o športovanie a pohyb. Od-
znak všestrannosti tomu môže 
pomôcť,“ povedala.

Komplexná kombinácia 
disciplín
Odbornú stránku Odznaku 
všestrannosti zastrešuje Roman 
Hanzel zo športového oddelenia 
SOŠV. Na margo výberu testo-

vacích disciplín povedal, že ho 
posudzovala a odobrila skupina 
šiestich odborníkov, garantov 
projektu. „Ide o komplexnú kom-
bináciu disciplín, ktoré sú zame-
rané na testovanie rýchlosti, sily 
aj vytrvalosti. V pilotnom roční-
ku Odznaku všestrannosti sme 
sa zamerali na 11- a 12-ročné 
deti, ale výhľadovo ho plánujeme 
rozšíriť aj na ďalšie ročníky a sta-
noviť aj koeficient na porovnanie 
výkonov s dospelými,“ uviedol.

Do dobrovoľného projektu Od-
znak všestrannosti sa do konca 
roku 2019 zapojilo 24 vybraných 
základných škôl zo všetkých re-
giónov Slovenska. Za výber a sa-
motnú realizáciu testovania 11- 
a 12-ročných žiakov boli zod-
povedné regionálne olympijské 
kluby. Každý klub vybral jednu 
základnú školu, na ktorej prebeh-
lo testovanie, a koordinoval ho 
s ňou. Do IT platformy SOŠV sa 
zadávajú všetky výsledky z tes-

tovania s automatickým prideľo-
vaním jednotlivých úrovní olym-
pijských odznakov (zlato, strieb-
ro, bronz).

„Verím, že do konca školské-
ho roku 2019/2020 otestujeme 
až približne 15-tisíc detí. Záujem 
škôl je veľký. SOŠV dodáva pre 
účastníkov Odznaku všestran-
nosti na školách šiltovky, tričká, 
zošity, šnúrky aj vaky. Všetci ab-
solventi testovania dostanú účast-
nícke diplomy, žiaci s najlepšími 
výkonmi zlatý, strieborný alebo 
bronzový odznak, všetky ško-
ly zase účastnícky certifikát, naj-
lepšie navyše aj športový materi-
ál. To všetko je motivačné,“ hovo-
rí Roman Hanzel.

Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu SR podpori-
lo projekt Odznak všestrannos-
ti sumou vo výške 65-tisíc eur. 
Ďalších 30-tisíc dolárov poskyt-
la Olympijská solidarita Medzi-
národného olympijského výboru 
– z tohto grantu sa financuje prí-
prava internetovej platformy na 
spracovanie a vyhodnocovanie 
celého testovania. 

 Ľubomír Souček, 
 mediálny riaditeľ SOŠV 

Časť účastníkov testovania na ZŠ s MŠ Za kasárňou v Bratislave spoločne s Micha-
lom Martikánom a Anastasiou Kuzminovou. Snímka: ŠTaRTFOTO/JÁn SÚkUP
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Športovec roka  
Rok 2019 úspechmi na medzinárodnej scéne 
nepatril v slovenskom športe medzi najlepšie. 
Vyznačoval sa však čímsi výnimočným – dvoma 
titulmi z majstrovstiev sveta v zimných 
olympijských disciplínach.

prvý svetový titul získala 
v Aare zjazdárka Petra Vl-
hová a druhý v Östersun-
de biatlonistka Anastasia 

Kuzminová. Povšimli sme si však 
nielen toto duo, ale aj ďalších na-
šich premiantov.

Vlhová a Kuzminová výrazne 
prevýšili všetkých
V individuálnych zimných olym-
pijských športoch sa zo Slovenska 
v minulosti stal majstrom sveta 
iba krasokorčuliar Ondrej Nepe-
la (ten dokonca trikrát v sérii, 
v rokoch 1971 – 1973). Po jeho 
ére bol pre nás veľkou a vskutku 
zriedkavou udalosťou zisk akej-
koľvek medaily z MS. Už samotný 
tento fakt zvýrazňuje historickosť 
lanských svetových titulov Vlhovej 
a Kuzminovej.

Petra k zlatu z obrovského slalo-
mu pridala na MS v Aare aj strieb-
ro v kombinácii a bronz v slalome, 
plus druhé miesta v konečnom 
poradí Svetového pohára i v celko-
vom poradí SP v slalome a v ob-
rovskom slalome. Anastasia zase 
skončila tretia v konečnom poradí 
SP a získala malý glóbus za rých-
lostné preteky.

Obe zimné dámy sa týmito vý-
nimočnými úspechmi v uplynu-
lom roku výrazne oddelili od os-
tatných našich športovcov a v tra-
dičnej ankete Klubu športových 
redaktorov SSN Športovec roka 
2019 jednoznačne obsadili prvé, 
resp. druhé miesto. A keďže troj-
násobná olympijská víťazka i troj-
násobná víťazka ankety Športovec 
roka Kuzminová po minulej sezó-
ne ukončila kariéru, o jedenásť ro-
kov mladšej Vlhovej symbolicky 
odovzdala pomyselnú korunu krá-
ľovnej slovenského športu.

Zo zimných športovcov sa 
v prvej desiatke objavili ešte na 
piatom mieste hokejista Zdeno 
Chára a na siedmom biatlonistka 
Paulína Fialková. Chára ako kapi-
tán priviedol v zámorskej NHL tím 
Boston Bruins až do finále Stanley 
Cupu, v ktorom srdnato bojoval 
aj so zlomenou čeľusťou. Fialková 
sa zase v predošlej zime zaradila 
do absolútnej svetovej biatlonovej 

špičky – a v tejto sa jej to nie raz 
podarilo tiež.

V lete čakáme výraznejšie 
výsledky
Šesť miest v top 10 obsadili zá-
stupcovia letných športov, ale 
treba na rovinu povedať, že v lete 
sme od našich reprezentantov 
celkovo čakali viac – predovšet-
kým v olympijských disciplínach. 
O jedinú našu medailu na maj-
strovstvách sveta sa v nich posta-
ral štvorkajak na 500 m v zložení 
Samuel Baláž, Erik Vlček, Csaba 
Zalka a Adam Botek. Preto je 
paradoxné, že naša vlajková loď 
skončila v novinárskej ankete až 
tretia za kolektívmi z neolympij-
skej disciplíny (zvíťazila vodnosla-
lomárska hliadka 3xC1 v zložení 
Martikán, Beňuš, Slafkovský, ktorá 
získala už deviaty svetový titul 
v sérii), resp. z neolympijského 
športu (druhé skončilo družstvo 
hokejbalistov Slovenska, ktoré vy-
hralo MS štvrtý raz za sebou).

Z radov našich letných športov-
cov v ankete najvyššie (tretí) skon-
čil cyklista Peter Sagan, ktorý sa 
medzi našu elitu prebojoval už de-
viaty raz v sérii. No napriek tomu, 

že vlani získal rekordný siedmy raz 
zelený dres pre najaktívnejšieho 
pretekára Tour de France, neabsol-
voval celkovo takú výbornú sezónu 
ako v predošlých štyroch rokoch. 
Aj v jeho prípade čakáme v olym-
pijskom roku výraznejšie výsledky.

Štvrtú priečku obsadil halový 
majster Európy na 60 m Ján Vol-
ko, ktorý sa však v olympijských 
disciplínach (100 a 200 m) nepre-
bojoval na MS a na rozdiel od Sa-
gana zatiaľ nemá ani istotu olym-
pijského štartu v Tokiu. Senzač-
ný návrat tenistu Filipa Poláška na 
kurty a jeho vlaňajší prienik me-
dzi svetovú elitu vo štvorhre oce-
nili novinári šiestym miestom. Ôs-
ma skončila strelkyňa – skeetarka 
Danka Barteková, ktorá na sklon-
ku sezóny získala vlaňajší jediný 
titul majsterky Európy v olympij-
skej disciplíne pre Slovensko a pred 
OH nabrala potrebné sebavedomie. 
Tesne predstihla celkového víťaza 
Svetového pohára singlkanoistov 
vo vodnom slalome Mateja Beňuša, 
ktorý sa so Slafkovským a s Marti-
kánom pobije o jedinú našu mies-
tenku na OH v C1. Okrem Poláš-
ka bol nováčik v top 10 aj desiaty 
futbalista Milan Škriniar, ktorý sa 
vo farbách Interu Miláno prepraco-
val medzi najžiadanejších obran-
cov Európy.

Aj „naj“ paralympionik 
a špeciálni olympionici
Na slávnosti boli vyhlásené i ďal-
šie ocenenia. Titul najúspešnejšej 
paralympioničky z predošlého 
roka obhájila zjazdárka Henrieta 
Farkašová s navádzačkou Natáliou 
Šubrtovou (v novinárskej ankete 
obsadili 11. miesto). Za najúspeš-
nejších špeciálnych olympionikov 
boli vyhlásení moderná gymnast-
ka Gizela Biziková a cyklista Mi-
chal Štubňa.  (sou)

Víťazka ankety Športovec roka 2019, zjazdárka Petra Vlhová, za ňou skončili biatlonistka Anastasia Kuzminová a cyklista Peter 
Sagan. Snímky: taxxxSelSký

zimný Šport

na ZOH mládeže v Lausanne máme 49 športovcov 

ešte nikdy SOŠV nezačí-
nal rok tak „zhurta“ ako 
teraz. Už od 9. januára sa 
výprava SOŠV zúčastňu-

je na III. zimných olympijských 
hrách mládeže (ZOHM) vo švaj-
čiarskom Lausanne, ktoré potr-
vajú až do 22. januára.

Na ZOHM v Lausanne (olym-
pijské súťaže sa však uskutočnia 
aj v 400 km vzdialenom St. Mo-
ritzi a v podstatne bližšom fran-
cúzskom Les Tuffes) sa zúčast-

ňuje okolo 1 800 športovcov vo 
veku 15 – 18 rokov zo 70 krajín 
sveta. Súťažia v 17 odvetviach 8 
športov. Slovensko má zastúpe-
nie v 12 odvetviach, našinci ab-
sentujú len v skeletone, rýchlo-
korčuľovaní, severskej kombiná-
cii, krasokorčuľovaní a curlingu. 
SOŠV vyslal na podujatie výpra-
vu so 49 športovcami a so 40 
členmi sprievodu. Vedie ju Bo-
ris Demeter zo športového od-
delenia SOŠV, menšej časti vý-
pravy v St. Moritzi šéfuje športo-
vý riaditeľ SOŠV Roman Buček. 
Ako ambasádorka výpravy na-
šich športovcov povzbudzuje 
trojnásobná olympijská víťazka 
v biatlone Anastasia Kuzmino-
vá. Mimochodom, funkciu šéf-
ky koordinačnej komisie Me-

dzinárodného olympijského 
výboru pre toto podujatie vyko-
náva členka MOV na Slovensku, 
úspešná strelkyňa Danka Bar-
teková.

Švajčiarsko je krajina s boha-
tou športovou tradíciou a v blíz-
kosti Lausanne je množstvo 
športovísk na špičkovej úrov-
ni. Pre ZOH mládeže nebudova-

li žiadne nové, organizátori vy-
užívajú existujúce. Podujatie má 
dve olympijské dediny – hlavná 
je v Lausanne, kde všetci účast-
níci bývajú v novovybudovanom 
komplexe Vortex. Druhá dedina 
je v St. Moritzi, kde sú zo Slová-
kov len sánkari a bobisti. Biatlo-
nisti a skokani na lyžiach na sú-
ťaže pravidelne dochádzajú do 
francúzskeho Les Tuffes.

Premiéru na ZOHM ma-
jú skialpinizmus a ľadový ho-
kej traja proti trom (hrajú 
v ňom miešané družstvá chlap-
cov aj dievčat z rôznych krajín). 
V oboch športoch máme zastú-
penie, štyri naše hráčky z tejto 
novej verzie ľadového hokeja na-
stúpia aj v turnaji dievčat v kla-
sickom ľadovom hokeji. (gal)

Predošlé slovenské 
vrcholy na ZohM
Innsbruck 2012  
petra vlhová, zjazdové lyžova-
nie (slalom): zlato

lillehammer 2016 
Sebastián Čederle, ľadový ho-
kej (súťaž individuálnych zruč-
ností): striebro

šPortovcI v slovenskej výPrave (sPolu 49)
zjazdové lyžovanie (2): rebeka 
jančová, teo Žampa, beh na ly-
žiach (4): timea mazúrová, 
kristína Sivoková, denis 
tilesch, matúš oravec, akroba-
tické lyžovanie (3): kayla anna 
lozáková, jakub válek, michael 
oravec, biatlon (6): ema 
kapustová, Sára pacerová, 
Barbara Skačanová, matej 
Badáň, matej Gregor, Bruno 
matovič, skialpinizmus (2): 
laura kovárová, matúš Černek, 
snoubording (2): eva Hanicová, 
katarína pitoňáková, šortrek 
(1): petra rusnáková, sánkova-
nie (5): nikola trembošová, 
Bianka petríková, vratislav 
varga, metod majerčák, dávid 
lihoň, boby (2): viktória 

Čerňanská, martin Sviták, ľado-
vý hokej 3 proti 3 (9): ivana 
látková, nikola janeková, 
zuzana dobiašová, emma 
donovalová, Barbora 
kapičáková, rastislav eliáš, 
patrik melicher, peter repčík, 
ivan thomka, ľadový hokej 
(17): laura medviďová, Simona 
macková, nikola janeková, 
zuzana dobiášová, emma 
donovalová, Barbora 
kapičáková, tereza Belková, 
emma Bianka Živčáková, lea 
Giertlová, mária nemčeková, 
laura jancsóová, Hana 
Fančovičová, lea Glosíková, 
nina Hudáková, kristína 
Slováková, lily Stern, viktória 
kučerová.

šPortová legenda 
joZef Plachý
od roku 2010 vyhlasuje klub 
športových redaktorov SSn popri 
Športovcovi roka aj Športovú le-
gendu. v roku 2019 do pomysel-
nej siene slávy slovenského špor-
tu uviedli niekdajšieho vynikajú-
ceho atléta, bežca svetovej triedy 
jozefa plachého. na 800 m trati 
bol vicemajster európy 1969, ha-
lový majster európy 1972, tretí na 
halových me 1973 aj 1974, piaty 
na oH 1968 a víťaz stretnutia 
európa – amerika 1969. od roku 
1977 prešiel na 1 500 m trať, na 
ktorej vyhral Svetovú univerziádu 
1977 a bol šiesty na oH 1980.

slávnosť 
organIZoval sošv
výsledky novinárskej ankety 
Športovec roka, ktorá má tradíciu 
už od roku 1959 (samozrejme, 
vtedy a až do roku 1992 ešte v 
rámci Československa) slávnost-
ne vyhlásili v novej budove 
Slovenského národného divadla 
v Bratislave 19. decembra. 
priamy prenos z nej odvysielala 
jednotka rtvS. Slávnosť znovu 
po 13 rokoch organizoval 
Slovenský olympijský a športový 
výbor (SoŠv), ktorý ako strešná 
organizácia slovenského športu 
obnovil svoje niekdajšie partner-
stvo s organizáciou športových 
novinárov, čo prezident SoŠv 
anton Siekel vysvetlil: „SoŠv sa 
popri obhajovaní celého športo-
vého hnutia rozhodol zastrešiť aj 
vyhlasovanie výsledkov tejto vý-
znamnej a tradičnej ankety, ktorá 
každoročne priťahuje pozornosť 
športovej, ale i laickej verejnosti.“

Rok 2019 patril  
Vlhovej 
a Kuzminovej
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Aktuality z olympijského Tokia

ZÁVEREČNÁ FÁZA PRÍPRAV 
Metropola Japonska Tokio bude od 24. júla do 9. 
augusta hostiť Hry XXXII. olympiády a následne 
letné paralympijské hry. Na najvýznamnejšie 
podujatie tohto roka sa sústreďuje prvoradá 
pozornosť.

V decembri oficiálne otvorili 
hlavný štadión pre OH 2020
Krátko pred Vianocami v Tokiu 
slávnostne otvorili Národný šta-
dión, ktorý bude najdôležitejším 
dejiskom olympijských aj paralym-
pijských hier 2020. Uskutočnia sa 
na ňom otvárací aj záverečný cere-
moniál OH, atletické súťaže a me-
dailové zápasy futbalového turnaja 
mužov. Štadión, ktorý postavili za 
36 mesiacov, má kapacitu 68-tisíc 
divákov, ale úpravami možno jeho 
kapacitu zvýšiť až na 80-tisíc.

Výstavba štadióna stála 1,43 mi-
liardy dolárov. Pôvodný futuristic-
ký projekt slávnej britskej archi-
tektky Zahy Hadidovej mal byť eš-
te výrazne drahší, ale Japonci ho 

napokon ako príliš predražený od-
mietli. Nový projekt pripravil ja-
ponský architekt Kengo Kuma. Šta-
dión vyrástol na mieste pôvodné-
ho Národného štadióna, ktorý bol 
postavený k OH 1964 v Tokiu. Tie 
boli vôbec prvé na ázijskom kon-
tinente.

Japonského premiéra Šinzóa 
Abeho Národný štadión v Tokiu 
očaril. „Nádherne splýva s oko-
lím a prírodou navôkol,“ kon-
štatoval počas oficiálneho otvo-
renia tohto moderného stánku. 
Nadšená bola aj guvernérka met-
ropolitného Tokia Juriko Koikeo-
vá, ktorá vyzdvihla použité tradič-
né symboly krajiny vychádzajúce-
ho slnka a mnoho zemitých farieb 

v rôznych odtieňoch. „Páčia sa 
mi všadeprítomné stromy,“ uvied-
la a upriamila pozornosť na to, že 
pri štadióne sa nachádza veľa ze-
lene od kvetináčov po kríky a ďal-
šie dreviny.

Prvé podujatie na Národnom šta-
dióne sa uskutočnilo 21. decembra. 
Išlo o exhibíciu aj s účasťou done-
dávna najväčšej svetovej atletickej 
hviezdy, jamajského šprintéra Usai-
na Bolta. Prvým súťažným poduja-
tím na tomto štadióne bol 1. janu-
ára finálový zápas Cisárskeho po-
hára vo futbale.

Olympijská štafeta 
v Japonsku odštartuje vo 
Fukušime
Štafeta s olympijskou pochodňou 
pre budúcoročné OH v Tokiu od-
štartuje 26. marca 2020 vo fuku-
šimskom športovom centre J-Villa-
ge. Jej prvými účastníčkami budú 
japonské majsterky sveta vo futba-
le z roku 2011. Výber Fukušimy za 
miesto štartu štafety je symbolický. 
Toto mesto v roku 2011 zdevasto-
valo zemetrasenie s následnými vl-
nami cunami, ktoré vážne poško-

dili aj tamojšiu jadrovú elektráreň. 
Olympijské hry majú byť symbo-
lom renovácie zničeného regió-
nu, preto sa vo Fukušime uskutoč-
nia aj olympijské turnaje v bejzba-
le a softbale.

Olympijský oheň zapália 12. 
marca v gréckej Olympii, týždeň 
bude putovať po krajine kolísky 
olympijských hier. Z Atén sa 19. 
marca presunie do Tokia. Odtiaľ 
prepravia oheň do Fukušimy, z kto-

rej sa štafeta 26. marca vydá na 
121-dňovú púť cez všetkých 47 ja-
ponských prefektúr a dovedna 858 
miest a dedín. Olympijský oheň vy-
nesú aj na japonskú posvätnú ho-
ru Fudži a zavíta i k pamätníku 
obetiam zhodenia atómovej bom-
by v auguste 1945 v Hirošime. 
Púť štafety vyvrcholí na slávnost-
nom otvorení OH v Tokiu, ktoré sa 
uskutočnia od 24. júla do 9. augus-
ta 2020. (SOU)

Momentka z otvorenia Národného štadióna v Tokiu. SNÍMKA: TASR/AP

Olympionici - 
jubilanti 
v I. kvartáli 
Množstvo olympionikov zo Slo-
venska oslávi v priebehu ro-
ka 2020 okrúhle jubileá. Po-
čas prvého štvrťroka sa to týka 
desiatich. Najstarší je účastník 
OH 1960 a bývalý skvelý bas-
ketbalista Boris Lukášik (drži-
teľ dvoch strieborných a jednej 
bronzovej medaily z majstrov-
stiev Európy), ktorý 24. februára 
oslávi 85 rokov. Presne o týž-
deň skôr medzi osemdesiatnič-
ky vstúpi jedna z našich top vo-
lejbalistiek Júlia Bendeová, ktorá 
so Sláviou UK Bratislava už ako 
veteránka v roku 1976 triumfo-
vala v Pohári víťazov pohárov, 
ale zamlada bola aj veľmi dobrá 
atlétka.Do „klubu“ 75-ročných 
sa zaradia člen zlatej štafety 
ČSSR na 4 x 100 m na ME 1971 
Juraj Demeč, aj ďalší atlét, býva-
lý popredný chodec, ale predo-
všetkým jeden z najúspešnejších 
svetových chodeckých trénerov 
histórie Juraj Benčík (15. febru-
ára).  (SOU)

OLYMPIJSKÍ OSLÁVENCI
85 rokov: BORIS LUKÁŠIK * 24. 
2. 1935 Ružomberok, basketbal 
– vo výprave ČSSR – 1960: 5.

80 rokov: JÚLIA BENDEOVÁ * 17. 
2. 1940 Komárno, volejbal – vo 
výprave ČSSR – 1968: 6.

75 rokov: JANA KUBIČKOVÁ-
POSNEROVÁ * 9. 1. 1945 Nové 
Sady, okres Nitra, športová gym-
nastika – vo výprave ČSSR – 
1964: družstvo – 2., viacboj – 
23., 1968: družstvo – 2., viacboj 
– 15. Na Slovensku strávila len 
útle detstvo. Tesne po skončení 
kariéry emigrovala. JURAJ DEMEČ 
* 29. 1. 1945 Užhorod (Ukrajina), 
atletika – vo výprave ČSSR – 
1972: 4 x 100 m – 4., 100 m – 
vyradený v rozbehu (10,66). 
JURAJ BENČÍK * 15. 2. 1945 
Tótkomlós (Maďarsko), atletika – 
vo výprave ČSSR – 1980: 50 km 
chôdza – 13. (4:27:39), 20 km 
chôdza – diskvalifikovaný.

60 rokov: ALENA KAŠOVÁ * 6. 3. 
1960 Bratislava, basketbal – vo 
výprave ČSSR – 1988: 8.

50 rokov: MARTIN MODLITBA * 
12. 1. 1970 Banská Štiavnica, 
športová gymnastika – vo výprave 
ČSFR – 1992: kvalifikácia viacbo-
ja – 62. MARCELA KALISTOVÁ * 
17. 2. 1970 Bardejov, basketbal – 
vo výprave SR – 2000: 7. JÁN 
VARHOLÍK* 28. 2. 1970 Košice – 
vo výprave SR – 1994: 6., 1998: 
10. MILAN DVORŠČÍK * 7. 3. 
1970 Považská Bystrica, cestná 
cyklistika – vo výprave SR – 1996: 
časovka – 34., cestné preteky s 
hromadným štartom – 59., 2000: 
cestné preteky s hromadným štar-
tom – 87.

Coubertinov rukopis vydražili 
za 8,8 mil. USD!
Originálny rukopis baróna Pier-
ra de Coubertin, zakladateľa 
moderných olympijských hier, 
v decembri vydražili za rekord-
nú sumu. Jeho manifest predali 
v aukčnej sieni Sotheby’s v New 
Yorku za 8,8 milióna dolárov 
(približne 7,9 mil. eur). Odhad 
sa pritom pohyboval na úrov-
ni jedného milióna dolárov (0,9 
mil. eur). Štrnásťstranový ma-
nifest napísal Coubertin v roku 

1892, štyri roky pred aténskou 
premiérou novovekých olympij-
ských hier. Snažili sa ho získať 
traja záujemcovia, ich „súboj“ 
v aukčnej sieni trval dvanásť mi-
nút. Predošlý rekord vo vydraže-
nej sume za športový suvenír sa 
viazal k dresu bejzbalovej legen-
dy Babea Rutha. Ten v júni mi-
nulého roka vydražili za 5,6 mi-
lióna dolárov (5 miliónov eur). 
 (TASR)
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