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EDITORIAL

už tradične v  predvianočnom období sa 
Vám dostáva do rúk druhé tohtoročné 
číslo nášho časopisu Olympic.sk. Našou 
úprimnou snahou je prostredníctvom 
tohto magazínu poskytovať aktuálne, re-
levantné, zaujímavé a kvalitné materiály 
každému, kto sa zaujíma o dianie v olym-
pijskom hnutí.

Žiaľ, v uplynulých mesiacoch život nás 
všetkých výrazne poznamenala pandé-
mia nového koronavírusu a  ochorenia 
COVID-19. Zasiahla celý svet, vrátane 
športového, slovenský šport samozrejme 
nevynímajúc.

Ako sme obstáli v tomto extrémne zlo-
žitom období pri prijímaní opatrení, ktoré 
by mali za cieľ pomôcť športu? Podarilo sa 
nám presvedčiť štátne autority o dôleži-
tosti športu a jeho podpory podobne, ako 
sa to podarilo v okolitých krajinách? Boli 
sme dostatočne pripravení na druhú vlnu 
pandémie? Boli opatrenia prijaté včas? 
Boli adresné a účelné? Uvedomujeme si, 
že šport utrpel nielen finančné straty pri 
organizácii profesionálnych extraligových 
súťaží? Že predovšetkým – a to v ďaleko 
širšom význame – utrpeli organizovaný 
šport mládeže na klubovej úrovni, školský 
šport, aj neorganizovaný šport, ktorý je 
základom športových aktivít našej spo-
ločnosti?

Položil som veľa otázok – a odpovede 
na ne nie sú radostné.

Predovšetkým riziká straty pohybo-
vých návykov v  najmladšej časti našej 
populácie môžu Slovensku do budúc-
nosti spôsobiť ďaleko väčšie a  ťažko 
vyčísliteľné škody. Nie je náhoda, že 
v  okolitých krajinách šport osobitne 
v  tomto ťažkom období výrazne pod-
porili, pretože si dobre uvedomujú jeho 
význam pre celú spoločnosť. Na Sloven-
sku máme čo robiť, aby sme sa zo sú-
časnej nelichotivej situácie do budúcna 
poučili, ako sa to dá robiť lepšie.

My v SOŠV vnímame ako našu spo-
ločnú povinnosť hľadať také riešenia, 
ktoré súčasný alarmizujúci stav pomôžu 
zlepšiť. Z  obsahu nášho časopisu preto 
získate napríklad informácie o spoluprá-
ci medzi SOŠV a združením samospráv-
nych krajov SK8 a v  rámci jednotlivých 
krajov osobitne so zástupcami žúp pri 
príprave integrovaných územných stra-
tégií v  jednotlivých vyšších územných 
celkoch. Informujeme aj o našich rozma-
nitých projektoch. Napríklad o  Junior-
skom olympijskom tíme a  o  projekte 
„Ukáž sa!“ na pomoc mladým športo-
vým talentom, o  programe olympijskej 
výchovy v školách so skratkou OVEP, 
o  našich aktivitách v  oblasti fair play, 
šírenia olympizmu, pri pomoci špor-
tovcom – seniorom, o  zavŕšení ďalšej 
etapy prípravy Virtuálnej siene slávy 
olympionikov zo Slovenska, aj o druhom 
ročníku našej veľkej konferencie SPORT 
(R)EVOLUTION.

Jednou z  kľúčových úloh, ktoré stoja 
pred športovým hnutím, je určite príprava 
národnej stratégie rozvoja športu v SR na 
roky 2020 – 2030, ktorú sme v novembri 
v spolupráci s PwC predstavili športové-
mu hnutiu. Je dôležité, aby v úzkej spolu-
práci s celým športovým hnutím vznikol 
dokument, ktorý bude východiskom stra-
tégie pre oblasť športu na nadchádzajúce 
desaťročné obdobie.

Autorský tím časopisu pre Vás pripra-
vil aj mnoho kvalitných publicistických 
materiálov o  problémoch slovenského 
športu (analýzy jeho aktuálneho stavu 
či Top tímu), o našich špičkových špor-
tovcoch, osobitne tých s  dlhodobejšou 

perspektívou, ďalej o  významných 
osobnostiach (Natália Hejková, Katarína 
Ráczová, Ondrej Nepela, Igor Liba, An-
ton Tkáč), i o ďalších témach s väzbou na 
šport a olympijské hnutie na Slovensku 
aj v  zahraničí. Napríklad o  prípravách 
nielen OH 2020 v Tokiu, ale aj OH 2024 
v  Paríži, či o  polemike o  pravidle 50 
Olympijskej charty.

Napriek tomu, že súčasná pandemic-
ká situácia vo svete je nesmierne zložitá 
a  významne zasahuje aj svet športu, je 
dôležité, aby predstavitelia športového 
hnutia preukázali súdržnosť a schopnosť 
vecne i racionálne argumentovať, pretože 
nás spája spoločný cieľ. A to je zlepšenie 
podmienok na športovanie na Slovensku. 
Na organizovaný i vrcholový šport, aj na 
športovanie mládeže, rekreačných špor-
tovcov i seniorov. To sú úlohy, ktoré musí-
me napĺňať. A na to potrebujeme všetkých 
ľudí, ktorým na športe skutočne záleží.

Ďakujem touto cestou všetkým, ktorí 
nás v našom snažení podporujú a zdieľajú 
naše hodnoty. Vážime si Vašu podporu.

Želám Vám podnetné 
a zaujímavé čítanie.

VÁŽENÍ ŠPORTOVÍ 
PRIATELIA,

Anton Siekel
prezident SOŠV

FOTO: ANDREJ GALICA
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P
PRED VÍRUSOM 
  MÁ CHRÁNIŤ BUBLINA

Oslávi Petra Vlhová víťazstvo v pretekoch Svetového 
pohára na domácom svahu? Podarí sa Paulíne a Ivone 
Fialkovým opäť preniknúť do biatlonovej špičky? Budú 
slovenskí hokejisti pod vedením trénera Craiga Ramsayho 
predvádzať taký ofenzívny hokej ako na vlaňajších 
majstrovstvách sveta v Bratislave a Košiciach? To sú 
azda najväčšie očakávania slovenských športových 
fanúšikov od našich zástupcov zimných športov. 
Na čo sa môžu v tejto sezóne tešiť a čo musia oželieť?

andémia nového koronaví-
rusu a ochorenia COVID-19 
tvrdo zasiahla aj športový 
svet. Čo sa zdá byť dnes as-
poň trochu reálne, zajtra 
nemusí vôbec platiť. Zostáva 
len nádej, že raz bude lepšie.

Kým na jar športové fe-
derácie zaskočené prvou 
vlnou pandémie rušili pre-
teky, ligové súťaže či veľké 
turnaje, za niekoľko mesia-
cov sa už dokázali prispôso-
biť novej situácii. 

Improvizovať v  ére korony musia 
aj štyri veľké zimné športy – zjazdové 
lyžovanie, biatlon, ľadový hokej a kra-
sokorčuľovanie.

DO JASNEJ SA PO PIATICH ROKOCH 
ZNOVU VRÁTIA PRETEKY SVETOVÉHO 

POHÁRA ZJAZDÁROK . V MARCI 2021 
VŠAK V DÔSLEDKU PROTIPANDÉMIOVÝCH 

OPATRENÍ URČITE BUDE V HĽADISKU 
OVEĽA MENEJ DIVÁKOV AKO V MARCI 2016.
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ZJAZDOVÉ LYŽOVANIE:

K TO JE NEGATÍVNY, 
SÚŤA ŽÍ 
Je prvý marcový víkend roku 2021 a do 
Demänovskej doliny prúdia tisíce fa-
núšikov, aby „drukovali“ Petre Vlho-
vej v konkurencii najlepších zjazdárok 
sveta. Ešte pred desiatimi mesiacmi by 
nad takýmto scenárom málokto zapo-
chyboval. Teraz je všetko inak. 

Pozitívna správa je, že najlepší zjaz-
dári a  zjazdárky aj v  tejto sezóne sú-
ťažia v seriáli Svetového pohára. Muži 
majú absolvovať 38 a ženy 34 pretekov. 

Ďalšia skvelá správa je, že v kalendá-
ri podujatí figuruje aj obrovský slalom 
a slalom žien v Jasnej, dokonca v pôvod-
nom termíne 6. a 7. marca 2021. Petra Vl-
hová tak bude môcť zabojovať o body do 
Svetového pohára na domácom svahu.

Medzinárodná lyžiarska federácia 
(FIS) organizuje preteky Svetového pohá-
ra s  prísnymi protipandemickými opat-
reniami. Všetci aktéri podujatia sa načas 
ocitnú v  takzvanej bubline, ktorú ne-
opustia. Podmienkou vstupu do nej bude 
samozrejme negatívny test na COVID-19. 
Aj v bubline však platia striktné pravidlá. 

„Všetci, ktorí sa pohybujú okolo 
pretekov, sú rozdelení do farebne ozna-
čených skupín. V  jednej sú napríklad 
pretekári, členovia ich tímov, riaditeľ 

pretekov, šéf jury a jeho asistenti. V ďal-
šej skupine sú rozhodcovia či ľudia, ktorí 
sa starajú počas pretekov o svah, doved-
na asi dvesto osôb. V  tretej skupine sú 
hostia – ako to bolo v  Söldene, alebo 
diváci, čo bol prípad fínskeho Levi, ktorí 
sledujú preteky. Ľudia z rôznych skupín 
sa nikde nestretnú, ani pri presune se-
dačkou. Majú oddelené koridory, parko-
visko, ubytovanie,“ vysvetľuje technická 
delegátka FIS a  šéfka pretekov v  Jasnej 
Jana Palovičová.

V  rakúskych strediskách Sölden či 
Lech pred podujatím Svetového pohára 
uzavreli celé lyžiarske stredisko. „Mohli 
si to dovoliť, keďže sa ešte nezačala ly-
žiarska sezóna,“ dodala Palovičová.

V JASNEJ ŽIADNE VEĽKÉ TRIBÚNY
V  snahe eliminovať riziká vypadli 
z  kalendára Svetového pohára dejiská 
v Severnej Amerike. Súťaží sa iba v Eu-
rópe. Jedinou výnimkou sú preteky 
žien v rýchlostných disciplínach v čín-
skom Jančchingu na sklonku febru-
ára. Pôjde o testovacie podujatie pred 
ZOH 2022 v Pekingu. „Musia sa dodr-
žať prísne pravidlá. Všetci účastníci sa 
dopravia do Číny leteckým špeciálom 
a  z  letiska ich prevezú v  konvoji do 
dejiska pretekov. Len tak sa dajú spl-
niť prísne pravidlá, ktoré v Číne platia, 
a vyhnúť sa štrnásťdňovej karanténe,“ 
povedala Palovičová.

Organizátori pretekov v  Jasnej sa 
pripravujú na niekoľko scenárov. Už te-
raz je však isté, že divácka kulisa nebu-
de taká veľká, ako pred piatimi rokmi. 

„Nebudeme stavať žiadne veľké 
tribúny, nedá sa to robiť na poslednú 
chvíľu, doba je veľmi neistá. Možno sa 
preteky uskutočnia úplne bez divákov, 
ale maximálny počet ľudí, s  ktorými 
počítame v priestore cieľa a okolo tra-
te, je tisíc,“ prezradila Palovičová.

Ak by sa v Jasnej napokon súťažilo bez 
diváckej kulisy, Petru Vlhovú by to veľmi 
mrzelo. „Jasná je moje domovské stre-
disko a veľmi sa teším, že sa sem kolotoč 
Svetového pohára opäť vracia. Verím, 
že je to ešte ďaleko a dovtedy sa situá-
cia vyvinie tak, aby aspoň nejakí diváci 
mohli prísť. Slovenskí fanúšikovia totiž 
vedia urobiť neskutočnú atmosféru,“ 
povedala na tlačovej konferencii pred 
sezónou 25-ročná Liptáčka.

Vlhová okrem krištáľového glóbusu 
opäť zabojuje aj o  medaily z  majstrov-
stiev sveta. Šampionát je vo februári 
budúceho roka naplánovaný do talian-
skej Cortiny d'Ampezzo. Na predošlých 
MS v Aare si Liptáčka vybojovala zlato, 
striebro i bronz.

PETRA VLHOVÁ ODŠTARTOVALA SEZÓNU OKTÓBROVÝM TRETÍM MIESTOM 
V OBROVSKOM SLALOME SP V SÖLDENE, V NOVEMBRI PO SLALOMOCH 

V LEVI AŽ DVAKRÁT STÁLA NA NAJVYŠSOM STUPNI..

PREDOLYMPIJSKÁ ZIMATEXT:  BORIS VANYA, FOTO: TASR/MICHAL SVÍTOK, 
MARTIN BAUMANN, BRANISLAV RAČKO, TASR/AP

VRCHOLY SEZÓNY
Majstrovstvá sveta 
od 9. do 21. februára 2021 
v Cortine d‘Ampezzo

Preteky Svetového pohára 
v Jasnej – 6. marca (obrovský 
slalom) a 7. marca (slalom) 2021.
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BIATLON:

TIE Ž V BUBLINE
Nič už nebude také ako predtým. Táto 
často sa opakujúca fráza vystihujúca 
súčasné pomery platí aj pre biatlonovú 
sezónu. Je jasné, že bude iná než v mi-
nulosti. Bude opatrnejšia. 

Slovenskí fanúšikova sa však môžu te-
šiť na súperenie sestier Fialkových s biat-
lonovou špičkou na pretekoch Svetového 
pohára či na majstrovstvách sveta. 

Pre pandémiu koronavírusu sa Me-
dzinárodná biatlonová únia (IBU) roz-
hodla obmedziť cestovanie a pripravila 
systém dvoch podujatí Svetového po-
hára na jednom mieste. 

Prvé dva diely seriálu hostí fínske 
Kontiolahti, druhé dva rakúsky Hoch-
filzen, tretím dejiskom bude nemec-
ký Oberhof. „Program záverečného 
trimestra Svetového pohára nie je zatiaľ 
známy, keďže Medzinárodný olympijský 
výbor zrušil testovacie súťaže v Pekingu. 
Vieme však, že sa bude pretekať v  No-
vom Meste na Morave a čakáme na po-
tvrdenie Holmenkollenu. Podľa toho sa 
zariadime,“ prezradil člen exekutívy IBU 
Ivor Lehoťan. 

Čo sa týka prístupu fanúšikov do 
hľadiska, organizátori sa budú riadiť 
pravidlami hostiteľských krajín. Vo fín-
skom Kontiolahti môže prísť každý deň 

na preteky maximálne 4500 priaznivcov, 
v Hochfilzene a v Oberhofe bude divácka 
kulisa chýbať.

V snahe eliminovať riziko šírenia ko-
ronavírusu budú aj biatlonisti fungovať 
v takzvanej bubline. „Biatlonová bublina 
vyzerá tak, že do nej môže vstúpiť každý, 
kto žiadal o akreditáciu, od športovca po 
tímového servismana, s PCR-testom nie 
starším ako 72 hodín pred príchodom. 
Po vstupe do ,bubliny´ bude každý testo-
vaný do 24 hodín PCR-testom. Testovať 
sa bude každé štyri až päť dní. Ak bude 
niekto medzitým pozitívny, pôjde do ka-
rantény v hoteli, a to na počet dní podľa 
národných pravidiel pre karanténu pri 
ochorení COVID-19, čo je spravidla desať 
až štrnásť dní,“ vysvetlil Lehoťan.

Vrcholom sezóny budú od 9. do 
21.  februára 2021 majstrovstvá sveta 
v slovinskej Pokljuke.

SLOVENSKO MÁ PO TRI MIESTENKY
Slovenky a  Slováci majú v  individuál-
nych disciplínach Svetového pohára 
a tiež na majstrovstvách sveta 2021 po 
tri miestenky. Ženy a muži majú právo 
doplniť štvrtého športovca na štafety, 
ak spĺňa individuálne kvalifikačné kri-
tériá. „Tie majú splnené viacerí sloven-
skí adepti na účasť v štafetách,“ doplnil 
Ivor Lehoťan.

Pozornosť fanúšikov sa upriami naj-
mä na sestry Fialkové. Na čo si v tejto 
zime trúfajú?

„Často sa ma pýtajú, aké mám ciele 
do sezóny. Z  duše to nenávidím,“ ho-
vorila Paulína pre portál tvnoviny.sk. 
Staršia zo sesterskej dvojice sa v seriáli 
SP už sedemkrát v kariére prebojovala 
na stupne najlepších, stále však čaká na 
premiérové víťazstvo. 

Mladšia Ivona ukázala potenciál dvo-
ma umiesteniami v  elitnej desiatke na 
majstrovstvách sveta 2020 v Anterselve.

Nadchádzajúca zimná sezóna bude 
posledná pred zimnými olympijskými 
a paralympijskými hrami (ZOH a ZPH) 

v Pekingu 2022. V prvom kvartáli 2021 
by sa na olympijských a paralympijských 
športoviskách mala uskutočniť väčšina 
testovacích súťaží. Vzhľadom na aktuálnu 
situáciu okolo pandémie nového koronavírusu 
a ochorenia COVID-19 však predstavitelia 
organizačného výboru (OV) Peking 2022, 
Medzinárodného olympijského výboru 
(MOV), Medzinárodného paralympijského 
výboru (IPC) aj medzinárodných športových 

federácií (MŠF) v novembri online rokovali 
o úprave programu testovacích podujatí.

Napriek tomu, že v Číne v období 
pandémie do konca tohto roka vyhlásili 
zákaz usporiadania medzinárodných akcií, na 
„generálky“ pred ZOH a ZPH 2022 sa tento 
zákaz nevzťahuje. Je však pravdepodobné, 
že účasť športovcov zo sveta na testovacích 
podujatiach bude výrazne obmedzená, 
pretože nemusia nutne mať podobu súťaží. 
Skôr sa budú testovať samotné nové stavby 
a lekárske zabezpečenie podujatí, vrátane 
dôrazných protipandémiových opatrení.

PREDOLYMPIJSKÉ 
GENERÁLKY? 
NEMUSIA BYŤ 
SÚŤAŽNÉ...

PREDOLYMPIJSKÁ ZIMA

VRCHOL SEZÓNY
Majstrovstvá sveta od 
9. do 21. februára 2021 
v slovinskej Pokljuke.

BIATLONISTKA PAULINA FIALKOVÁ SA CHCE ZNOVU 
VRÁTIŤ DO ABSOLÚTNEJ SVETOVEJ ŠPIČKY.
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„Teším sa, že vôbec budeme mať 
preteky. Medzinárodná biatlonová únia 
zrušila všetky ostatné podujatia, IBU Cup 
či juniorské súťaže. Uskutočnia sa len 
preteky Svetového pohára a majstrovstvá 
sveta. Neviem sa vžiť do kože mladších 
pretekárov, ktorí celý rok trénovali a te-
raz nepôjdu na žiadne preteky,“ vravela 
v rozhovore pre SME.

Zo známych biatlonistiek už nepo-
kračuje Fínka Kaisa Mäkäräinenová, ale 
o  status biatlonového objavu zabojuje 
olympijská víťazka v behu na lyžiach Sti-
na Nilssonová zo Švédska.

Medzi mužmi sa už neobjaví na štarte 
dlhoročný člen slovenskej reprezentácie 
a líder tímu Martin Otčenáš, ktorý krátko 
pred štartom sezóny ukončil kariéru pre 
pretrvávajúce zdravotné problémy s po-
sunutou platničkou.

ĽADOVÝ HOKEJ:

NAŠI EŠTE NEHRALI
Ako vyzerá atmosféra na striedačke slo-
venskej hokejovej reprezentácie? A kto je 
vlastne tréner slovenského tímu? Hľada-
júc odpovede na tieto otázky musia fanú-
šikovia poriadne zaloviť v spomienkach.

Zatiaľ posledný zápas odohrala slo-
venská hokejová reprezentácia ešte 
8. februára 2020 v Poprade na Kaufland 
Cupe proti olympijskému tímu Ruska. 

Odvtedy mohli hokejoví fanúšikovia 
už len bilancovať, akú spúšť zanechala 
pandémia koronavírusu v kalendári repre-
zentačných akcií. Pokiaľ ide o  tie pre nás 
najdôležitejšie, neuskutočnili sa majstrov-
stvá sveta vo Švajčiarsku, a turnaj olympij-
skej kvalifikácie, ktorý sa mal hrať v auguste 
v Bratislave, posunuli na rok 2021. 

V  novembri neodcestovala slovenská 
reprezentácia na Nemecký pohár a  pre 

opatrenia súvisiace so šírením korona-
vírusu sa neuskutoční ani decembrový 
turnaj vo švajčiarskom Vispe. Hokejisti 
Slovenska tak stále čakajú na premiéru 
v aktuálnej sezóne. 

Mohli by ju absolvovať vo februári bu-
dúceho roka na domácom ľade na Kau-
fland Cupe. „Presný termín ani dejisko 
turnaja ešte nie sú známe,“ konštatoval 
hovorca Slovenského zväzu ľadového 
hokeja Peter Jánošík.

PREČO MÁ HOKEJ PROBLÉM
Z  veľkých kolektívnych športov práve 
ľadový hokej zatiaľ prehráva s  pandé-
miou koronavírusu najvyšším rozdielom. 
Americké Centrum pre kontrolu a  pre-
venciu chorôb (CDC) zverejnilo 15. ok-

tóbra správu, ktorá upozorňuje na vysoké 
riziko šírenia ochorenia COVID-19 v in-
teriérových športových zápasoch.

Štúdií s  podobným záverom sa už 
objavilo viac, táto však ako príklad uvá-
dza rekreačný hokejový zápas, ktorý 
sa hral v  júni tohto roka na Floride. Na 
COVID-19 po ňom ochorelo 14 hráčov 
a  jeden zamestnanec štadióna. Správa 
CDC označila hokejové zápasy či tréningy 
za udalosti s potenciálom „superrozpra-
šovača“ koronavírusu.

Šíreniu vírusu pomáha podľa správy 
CDC aj nízka teplota na ľadovej ploche 
a  vysoká vlhkosť vzduchu. Spojitosť 
s  nízkou teplotou potvrdilo aj viacero 

Testovacie podujatia v minulosti zahŕňali 
organizáciu medzinárodných súťaží, 
zvyčajne pretekov Svetového pohára, ale aj 
hokejových zápasov a krasokorčuliarskych 
súťaží. To sa teraz udeje len vo veľmi 
obmedzenej miere. V prípade, že počas 
prvého kvartálu budúceho roka sa situácia 
výraznejšie nezlepší, na testovacie podujatia 
zrejme príde len malý počet športovcov 
zo zahraničia a budú bez divákov. To 
znamená, že väčšina účastníkov ZOH a ZPH 
v Pekingu s vysokou pravdepodobnosťou 
spozná olympijské a paralympijské 

športoviská až vo februári, resp. v marci 
2022. ZOH sa uskutočnia v termíne 4. – 20. 
februára 2022, ZPH 4. – 13. marca 2022.

Organizátori hier o podobe 
jednotlivých „generálok“ postupne rokujú 
s príslušnými medzinárodnými športovými 
federáciami – tak, aby boli prispôsobené 
„na mieru“ jednotlivých športov.

Predseda koordinačnej komisie MOV pre 
Peking 2022 Juan Antonio Samaranch jr. po 
novembrovom virtuálnom rokovaní zástupcov 
MOV, IPC a OV Peking 2022 povedal: 
„Dostávame sa do rozhodujúcej fázy príprav 

ZOH a ZPH 2022. Olympijské zariadenia 
budú dostavané do konca tohto roka. Plánujú 
sa aktivity spojené s oslavami jedného 
roka do začiatku ZOH, takže vzrušenie 
naozaj začína stúpať. Napriek ťažkostiam, 
ktoré nás postihli v tomto roku, je progres 
Pekingu 2022 pozoruhodný. Odrážajú to aj 
pozitívne reakcie zástupcov medzinárodných 
športových federácií, ktoré navštívili Peking 
v posledných týždňoch.“ V dejisku hier boli 
zástupcovia šiestich z celkového počtu 
sedem MŠF zimných olympijských športov, 
chýbali len zástupcovia hokejovej IIHF.  (sou)

PREDOLYMPIJSKÁ ZIMA

VRCHOL SEZÓNY
Majstrovstvá sveta od 21. mája 
do 6. júna 2021 v Rige a v Minsku 
(dejisko sa môže zmeniť).

KEDY ZNOVU UVIDÍME TAKÝTO OBRÁZOK? 
REPREZENTAČNÝ TRÉNER HOKEJISTOV 
CRAIG RAMSAY V KOMUNIKÁCII 
S HRÁČMI POČAS ZÁPASU.
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ohnísk koronavírusu na bitúnkoch. Nízke 
teploty totiž umožňujú vírusu prežiť dlh-
šie mimo tela, vrátane vzduchu. Ďalšia 
štúdia podľa magazínu Bloomberg zisti-
la, že v chladnom a nevetranom vzduchu 
môžu častice koronavírusu putovať aj 
viac ako osem metrov.

V neprospech hokeja hovoria aj ďalšie 
okolnosti. Je to kontaktný šport, hrá sa 
v uzavretom prostredí, fyzická námaha si 
vyžaduje hlboké dýchanie, hráči nemajú 
prekryté ústa a nos a navyše trávia spolu 
čas v tesnej blízkosti aj na striedačke či 
v kabíne.

Rýchlo sa šíriaci vírus v  uplynulých 
týždňoch menil program viacerých ligo-
vých súťaží v Európe. Na druhej strane sa 
v  niektorých krajinách hokejisti spolie-
hajú na to, že ak väčšina hráčov chorobu 
COVID-19 už prekonala alebo v najbliž-
šom čase prekoná, na niekoľko mesiacov 
budú proti nej odolní.

MINSK MOŽNO PRÍDE O ŠAMPIONÁT
Slovenský zväz ľadového hokeja v októbri 
potvrdil, že reprezentáciu naďalej pove-
die Kanaďan Craig Ramsay, jeho asisten-
tom bude Michal Handzuš. Majstrovstvá 
sveta by sa v roku 2021 na prelome mája 
a júna mali uskutočniť v Rige a v Minsku. 

Bielorusko sa však už mesiace zmieta 
v  protestoch proti autoritatívnej vláde 

prezidenta Alexandra Lukašenka a lotyš-
ský premiér Krišjanis Kariňš vyhlásil, že 
si spoluprácu s Bieloruskom pri organi-
zácii MS nevie predstaviť.

Hlasy žiadajúce zmenu dejiska sa 
ozývajú aj zo severu Európy. Švédska ho-
kejová ikona Peter Forsberg v rozhovore 
pre Aftonbladet vyjadrila názor, že cesto-
vať do Minska za súčasných podmienok 
nemá zmysel. Ako alternatíva namiesto 
bieloruskej metropoly sa spomína 
Moskva.

Jedinou turnajovou istotou pre ho-
kejových fanúšikov sú v  tejto chvíli 
majstrovstvá sveta hráčov do 20 rokov, 
ktoré sa uskutočnia v tradičnom termíne 
na prelome rokov bez divákov v hľadisku 
v kanadskom Edmontone. 

KRASOKORČUĽOVANIE:

MS UŽ MA JÚ STRÁNKU
V čase, keď na jar tohto roka veľká časť 
Európy už zápasila s prvou vlnou pandé-
mie, v estónskom Tallinne súperili mladí 
krasokorčuliari o  tituly majstrov sveta. 
Nie je vylúčené, že to bol na dlhý čas po-
sledný šampionát, na ktorom sa za skoky, 
piruety a ich umelecké stvárnenie udeľo-
vali medaily. Aj tento divácky atraktív-

ny šport žije v neistote z najbližších dní 
a týždňov. 

Medzinárodná korčuliarska únia (ISU) 
zrušila celý seriál juniorských Grand 
Prix (mali sa uskutočniť od septembra 
do polovice októbra) vrátane pretekov 
v  Košiciach. Slovenskí fanúšikovia prišli 
aj o tradičný Nepelov memoriál v Brati-
slave. 

Seniorská Grand Prix sa síce zača-
la, ale štartové pole bolo vzhľadom na 
pandémiu koronavírusu výrazne ochu-
dobnené. Na Americkej korčuli súťažili 
iba pretekári, ktorí dlhodobo žijú alebo 
trénujú v USA, na Čínskom pohári sa zú-
častnili iba domáci krasokorčuliari a  na 
Rostelecom Cupe až na zopár výnimiek 
zasa iba Rusi. Ani do Japonska sa nechys-
tá pestrá medzinárodná konkurencia.

Podujatia v Kanade a vo francúzskom 
Grenobli zrušili. Finále Grand Prix, ktoré 
malo byť zároveň testom pre organizáto-
rov ZOH 2022 v Pekingu, odložili. 

Rovnaký osud postihol aj podujatie 
Zlatá pirueta v  Záhrebe. Hlavné mesto 
Chorvátska by malo hostiť v  januári 
európsku krasokorčuliarsku elitu. Či aj 
bude, nie je isté. 

Majstrovstvá sveta sú naplánované 
v  marci 2021 do švédskeho Štokholmu. 
Šampionát má už webovú stránku, vstu-
penky sa zatiaľ nepredávajú.  I

VRCHOL SEZÓNY
Majstrovstvá sveta od 22. marca 
do 29. marca 2021 v Štokholme.

PREDOLYMPIJSKÁ ZIMA

MAJSTERKA EURÓPY AĽONA KOSTORNÁ Z RUSKA NA NOVEMBROVOM PODUJATÍ 
GRAND PRIX ISU ROSTELECOM CUP V MOSKVE.
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HOSŤ ČÍSLA

JEDEN Z TRIKOV 
KLAUDIE 

MEDLOVEJ 
VO VZDUCHU.

POTREBUJEM

SOM

A VOĽNOSŤ
SLOBODU

STARÁ ŠKOLA, 

V jej športe nejde len o výsledky. Dôležitá je komunita, 
kamarátstva i celková filozofia. Súperkám ochotne pomôže 
a neúspechy dokáže rýchlo hodiť za hlavu. Stačí jej, keď sa na druhý 
deň opäť postaví na snoubord a žije si naďalej svoj snehobiely sen. 
„Dôležité je mať radosť a udržiavať si motiváciu popri tom, čo robíte,“ 
hovorí špičková slovenská snoubordistka KLAUDIA MEDLOVÁ.
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HOSŤ ČÍSLA

KLAUDIA 
MEDLOVÁ MÁ 
ZVYČAJNE 
NA TVÁRI ÚSMEV. 

C   Aký je život snoubordistky?
Je to životný štýl. Keď aj skončím 
o niekoľko rokov pretekársku činnosť, 
neznamená to, že prestanem snoubor-
dovať. Stále budem jazdiť. Sú športovci, 
ktorí sa pripravujú štyri roky na olym-
pijské hry, dajú do toho všetko. A keď 
im to v  jeden  konkrétny deň nevyjde, 
sú z  toho smutní a  frustrovaní.  Takto 
nechcem fungovať.

C   A ako teda?
Chcem sa zlepšovať a na konci kariéry 
byť aj lepší človek. Nechcem fungovať 
tak, že mi stále niekto diktuje, čo mám 
robiť. Neviem si predstaviť, čo by som 
potom robila po skončení kariéry, keď 
mi  už nikto nebude hovoriť, ako a  čo 
mám urobiť. Snoubording ma baví, 
ale nechcem mať klapky na očiach. Je 
to momentálne moja priorita číslo je-
den.  Chcem sa však učiť aj nové veci 
a  svoje schopnosti rozvíjať aj v  iných 
oblastiach. Samozrejme, ani mne nie 
je všetko jedno, tiež bývam pri jazdení 

na seba niekedy nahnevaná, najmä keď 
mi nejdú triky. Je to proces, ktorým si 
každý z nás musí prejsť. Ja si chcem tú 
cestu užiť.

C   Pre mnohých športovcov je najdôleži-
tejší výsledok. Čo je podstatné pre vás?
To, že sme s  jazdcami konkurenti, ale 
aj kamaráti. Na svahoch jazdíme spo-
ločne, po tréningu si zavoláme a  ide-
me na kávu alebo na spoločnú večeru. 
Sponzorov, ale aj štát, zaujímajú veľa-
krát iba výsledky, olympijské hry a se-
riál Svetového pohára. Snoubording je 
však o komunite. Chcela by som v nej 
zanechať nejakú stopu. Je veľa talen-
tovaných jazdcov, ktorí ani nejazdia 
súťažne a  pokojne by mohli byť na 
pódiu na zimných olympijských hrách. 
Natáčajú videá, robia vlastné projekty 
a bavia sa jazdením. Aj pre mňa je kľú-
čové, aby ma to bavilo. Možno by som 
mohla ísť len jednou cestou, ale nero-
bilo by ma to šťastnou. Dôležitá je pre 
mňa cesta, nielen cieľ.

C  Čo vás najviac napĺňa na snoubordingu?
Komunita ľudí, voľnosť, všestrannosť, 
ale aj to, že sa nikdy nezačnem nudiť, 
pretože vždy je možné prísť s  niečím 
novým a  kreatívnym. Napĺňajú ma 
aj ľudia, ktorých som na svojej ceste 
stretla. Sú to kamaráti, s  ktorými si 
často ideme len tak zajazdiť. Nezname-
ná to, že vtedy netrénujem. Veľakrát to 
človeku môže dať viac, ako keď je nie-
kde len sám s  trénerom. S  ostatnými 
jazdcami sa „hecujeme“ a  pomáhame 
si. Keď mi niečo nejde, lepší a  skúse-
nejší sa mi to snažia vysvetliť. Často 
mi trik aj ukážu, čo je výborné. Mám 
totiž skôr vizuálnu pamäť, a keď niečo 
vidím, dokážem to skôr zopakovať.

C  Prečo si takto pomáhate?
A  prečo nie? Snoubording je bezodná 
studňa, v ktorej sa dá stále niečo vymys-
lieť. Sme pozitívna partia, ale nájdu sa aj 
momenty, v ktorých prevláda stres. Stáva 
sa to napríklad pred pretekmi, ale občas 
aj popri tréningu. Snoubording je indi-

TEXT: JURAJ BERZEDI, FOTO: JÁN SÚKUP, ĽUBOMÍR SOUČEK, ARCHÍV KLAUDIE MEDLOVEJ

„KEĎ MÁM SPONZOROV 
NA MATERIÁL, ČASTO 
PRE NICH NATÁČAM 
ALEBO FOTÍM, ABY HO MOHLI 
PREDÁVAŤ. VTEDY SOM 
NA CHVÍĽU AJ MODELKA 
NA SNOUBORDE. 
ALE OPAKUJEM, 
AJ V SNOUBORDINGU  
SA VEĽA VECÍ 
S PRICHÁDZAJÚCOU 
NOVOU GENERÁCIOU 
POSTUPNE MENÍ.“ 
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viduálny šport a  každý z  nás je svojský. 
Prichádza však aj nová generácia jazdcov, 
ktorá vyrastá v  kluboch. Sú viac riadení 
trénermi či rodičmi. Chýba mi u nich slo-
boda a voľnosť, že si pôjdu zajazdiť len tak 
pre radosť zo športu, ktorý robia. Keď som 
začínala, mala som obrovskú slobodu. 
V tomto som ešte stará škola.

C V  individuálnych športoch si súperi 
držia od seba navzájom odstup. Aké je to 
medzi snoubordistami, keď sa skončia 
preteky?
Neviem, ako to funguje v  iných špor-
toch. My sa neustále stretávame na 
pretekoch. Aj po tréningu si s babami 
napíšeme a ideme niekam. Často spolu 
bývame v hoteloch či v prenajatých by-
toch. V USA som už viackrát prespala 
u  olympijskej víťazky Jamie Anderso-
novej. Keď som bola prvýkrát na US 
Open, tak som zase bola v dome s Ra-
kúšankou Annou Gasserovou. 

C V  alpskom lyžovaní sa vlani sťažoval 
americký tím okolo Mikaely Shiffrinovej, 
že ich tréningy natáčajú ľudia Petry Vl-
hovej. Prekážalo by to aj vám?
Vôbec. Pokojne nech ma prídu nato-
čiť (smiech). Natáčanie nám pomáha, 
najmä kvôli sponzorom, pre ktorých sú 
dôležité aj sociálne médiá. Keď mám 
sponzorov na materiál, často pre nich 

natáčam alebo fotím, aby ho mohli pre-
dávať. Vtedy som na chvíľu aj modelka 
na snouborde. Ale opakujem, aj v snou-
bordingu sa veľa vecí s prichádzajúcou 
novou generáciou postupne mení. 

V čom vidíte najväčšie rozdiely?
Keď som začínala, všetko som sa učila 
na snehu. Tam progres trval dlhšie. Te-
raz po lete môže znenazdajky vyskočiť 
niekto nový, o  kom ste doteraz vôbec 
nepočuli. Pomáhajú tomu tréningo-
vé centrá s  bezpečnými dopadmi, kde 
môžete skákať donekonečna. Tréningy 
do nafukovacích vakov sú výborné. Sa-
mozrejme, aj tam sa môže niečo stať, 
ale vo svojej podstate sú veľmi bezpeč-
né. Natrénujete si to tam a  neskôr to 
prenesiete na sneh. Potom sa stane, že 
ďalší rok prídu jazdci s  úplne novými 
trikmi. To kedysi nefungovalo. Všetko 
sa skúšalo na snehu. Čakali sme na jar, 
keď sme mohli pri tréningových poku-
soch bezpečnejšie dopadávať.

C Bolo to preto, lebo sa topil sneh a bol 
teda mäkší?
Áno, bolo to lepšie, ako sa v decembri 
hádzať do ľadu. Od štyroch rokov som 
sa venovala aj gymnastike, takže mám 
dobrý základ. Viem sa orientovať vo 
vzduchu a  nebojím sa, keď letím dole 
hlavou. To je určíte jedna z  výhod. 

V začiatkoch som nerozmýšľala, že by 
sa mi niečo mohlo stať. Hodila som sa 
a nejako to dopadlo. Čím som staršia, 
tým si to viac uvedomujem. Teraz už 
vidím, keď sa niekto zraní alebo ška-
redo dopadne. A už si skôr premyslím, 
na čo mám a na čo ešte nie. Tiež mám 
viac skúseností. Zažila som veľa pádov, 
jazdila som v  rôznych podmienkach, 
takže viem lepšie vyhodnotiť situáciu.

C Koľkokrát musíte zvládnuť nový trik 
v  tréningovej hale, aby ste si povedali, 
že ho vyskúšate aj na snehu?
Je to individuálne. Závisí to aj od toho, 
ako je jazdec pohybovo zdatný. Niekto 
to nemusí ani skúšať do nafukovacieho 
vaku. Je tak vyjazdený a má takú kontro-
lu nad snoubordom, že to skúsi a hneď 
na prvýkrát sa mu to podarí. To ešte 
neznamená, že ten trik ustojí opakova-
ne. Treba ho pravidelne trénovať, aby ho 
zvládol na pretekoch, kde nie sú ideálne 
podmienky. Málokedy sa stane, že máte 
slniečko a  bezvetrie. Ak sú zhoršené 
podmienky, vtedy treba zmeniť taktiku 
a prejsť na jednoduchšie triky. 

C Čo cítite, keď sa spúšťate dolu rampou?
Vietor vo vlasoch (smiech). Ale aj rešpekt. 
Pred veľkými skokmi ho mám vždy. Aj keď 
je pravda, že skoky sú v súčasnosti už bez-
pečnejšie. Navyše predo mnou idú viace-

HOSŤ ČÍSLA

„KEĎ SOM KEDYSI 
SKONČILA SEZÓNU, 
OSEM MESIACOV SOM 
NEJAZDILA A POTOM 
OPÄŤ DO TOHO 
NABEHLA. TERAZ 
UŽ TAKÉ NIEČO 
NEEXISTUJE. AK 
CHCETE PATRIŤ MEDZI 
NAJLEPŠÍCH, MUSÍTE 
STRÁVIŤ ČO NAJVIAC 
ČASU NA SNEHU.“

KLAUDIA MEDLOVÁ 
V OLYMPIJSKEJ SÚŤAŽI 
V DISCIPLÍNE BIG AIR 
V PJONGČANGU 2018.
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ré jazdkyne. Ak je to veľký skok, pozriem 
si, ako ho zvládajú. Niekedy idem tesne za 
niekým, aby som si zistila rýchlosť.

C Ako vyzerali vaše úplné začiatky?
Pochádzam zo športovej rodiny. Starý 
otec učil lyžovanie a obaja rodičia lyžo-
vali. Na svahu v Jasnej sme mali bufet. 
Vždy som sa tešila na zimu a  v  zime 
na každý víkend, ktorý som strávila 
v Jasnej. Rodičia mali plné ruky práce, 
takže ráno som prišla a do štvrtej ma 
nevideli. Od štyroch do desiatich rokov 
som lyžovala a  potom som prešla na 
snoubording. Súbežne som chodila aj 
na gymnastiku, s ktorou som skončila 
až po prechode na strednú školu. 

C Prečo ste lyže vymenili za snoubord?
Vtedy jazdilo na snouborde len málo ľudí 
a zdalo sa mi to celkom „cool“. Pridal sa 

ku mne aj otec a  jazdievali sme často 
spolu. Čoskoro som mala obehanú celú 
Jasnú. Všimli si ma starší snoubordis-
ti, ktorí ma zobrali medzi seba. Medzi 
chalanmi nás nebolo veľa báb. Sledovala 
som kamarátov a  učila som sa. Neskôr 
sme prešli do snoubordového parku, 
kde sme začali skúšať aj triky. Našla som 
si tam vlastnú partičku, ktorá ma veľa 
naučila. Bolo nás asi päť. Vždy po škole 
sme sa zobrali na autobus a  išli jazdiť 
na Otupné. Tam som robila prvé skoky 
a dosť som sa napadala. Viackrát som si 
aj vyrazila dych. Mala som vtedy dvanásť 
či trinásť rokov. Bola som už akoby stará. 
V súčasnosti deti začínajú oveľa skôr.

C Keď ste začali súťažiť, rodičia sa 
o vás nebáli?
Vôbec. Možno mamina mi povedala, 
aby som si dávala pozor. V  začiatkoch 

si možno ani neuvedomovala, ako to 
funguje. Keď som začínala na prete-
koch Slovenského pohára, bývala som 
na nich jediné dievča. Ženskú kategóriu 
otvorili, až keď sme boli aspoň štyri. 
Keď sme boli len dve, jazdili sme popri 
chlapoch. Možno aj to ma posúvalo, po-
pri nich som sa ťahala. Postupne to vy-
zeralo, že by z toho aj niečo mohlo byť. 
Ako šestnásťročná som sa dostala na 
majstrovstvá sveta juniorov na Novom 
Zélande, na ktorých som skončila tretia.

C Vtedy ste si na cestu požičiavali aj 
peniaze od známych. Ako ste to finančne 
zvládali? Pomáhali vám rodičia?
Nie som z  bohatej rodiny. Rodičia boli 
radi, že si zarobia sami na seba. Na za-
čiatku som jazdila po Slovensku, to mi 
rodičia dali vždy nejaké peniaze. Na Nový 
Zéland sme ich vyzbierali aj s mojím vte-
dajším trénerom. Keď som dosiahla prvé 
výsledky, dostala som nejakú podporu 
od Slovenskej lyžiarskej asociácie či od 
štátu. Nemala som však veľký rozpočet. 
Chodila som len na preteky Svetového 
pohára, ostatné veci som si už nemohla 
dovoliť. Keď som kedysi skončila sezónu, 
osem mesiacov som nejazdila a  potom 
som opäť do toho nabehla. Teraz už také 
niečo neexistuje. Ak chcete patriť medzi 
najlepších, musíte stráviť čo najviac času 
na snehu.

C Kedy ste snoubording začali brať váž-
ne a už to nebola len záľuba?
Súťaživosť mám v sebe, ale zase nepla-
čem, ak mi preteky nevyjdú.  Keď som 
sa dostala medzi ostatné dievčatá vo 
svete, tak som v  tomto nastavení len 
pokračovala. Bola som nadšená, keď 
som prišla na nové miesta. Bavilo ma 
to. Postupne si ľudia všimli, že som 
celkom šikovná. Ako prvá žena na svete 
som skočila double backside rodeo 900. 

HOSŤ ČÍSLA  

C So snoubordingom sú spojené aj 
nepríjemné pády či zranenia. S čím 
všetkým ste sa už museli vyrovnať?
Počas kariéry má zatiaľ obchádzali veľké 
zranenia. Mala som síce odreniny či 
vyvrtnuté členky, ale tie boli o týždeň 
zahojené. Raz som si narazila pätu a tri 
týždne som chodila po špičkách ako 
baletka. Na X-Games som po páde mala 
poškodenú chrupavku medzi rebrom 

a hrudnou kosťou. Za mesiac som však 
už jazdila. Nemala som otras mozgu 
ani žiadne zlomeniny. Nikdy si však nič 
nenatrhnem.  Zrejme som dosť flexibilná. 
Keď spadnem, tak si len niečo väčšinou 
natiahnem a za deň či dva som v poriadku.

C Je dôležité vedieť správne padať?
Veľmi. Keď už padám, čas sa vtedy 
akoby spomalí. Mám zrazu toľko času 
na rozmýšľanie (smiech). Najdôležitejšie 
je nedávať si ruky pod seba, pod zadok, 
lebo si ich polámete. V tom momente 

ide o stotiny sekundy, v ktorých musíte 
rýchlo a správne zareagovať. Treba udržať 
vo vzduchu kontrolu. Zatiaľ padám fajn, 
hoci mávam odreniny a modriny.

C Máte po mnohých pádoch 
posunutú hranicu bolesti?
Jednoznačne, ale stále nerada padám. 
Vyhýbam sa tomu, som opatrná. Som už 
taká rozmaznaná a vyberám si, kedy sa cítim 
na pád (smiech) a kedy si idem len tak na 
istotu. Ak padám, snažím sa váhu rozložiť 
na celé telo. Dôležitý je tu aj inštinkt.

O PÁDOCH A BOLESTI

HOCI NA ZOH V PJONGČANGU SA JEJ NEDARILO A V SILNOM VETRE PRI 
SÚŤAŽIACH PADALA AKO AJ OSTATNÉ PRETEKÁRKY, PRI OLYMPIJSKEJ PREMIÉRE 
SA OBČAS AJ USMIALA.
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Bolo to v  roku 2015, keď mi vyšiel aj 
„sezónny edit“ (sumár fotiek a videí zo 
sezóny – pozn.).

C Ľudia na Slovensku vás začali viac 
registrovať po zisku bronzovej medaily 
v  disciplíne slopestyle na majstrov-
stvách sveta v  rakúskom Kreischbergu 
2015. Ako si na to spomínate?
Pred šampionátom som išla jazdiť do 
USA, kde som trénovala s  americkou 
skupinou. Odtiaľ som prišla s  výbor-
ným nastavením. Na majstrovstvá 
sveta som prišla uvoľnená s  tým, že 
si to idem užiť a  výsledok bude, aký 
bude. Ak zvládnem jazdu, ako chcem, 
budem spokojná. A vyšlo to. Je to naj-
mä o hlave. Keď chcem až príliš, vtedy 
sa dostávam pod tlak, čo nemám rada. 
V  posledných rokoch už cítim väčšiu 
zodpovednosť tým, že konkurencia 
stúpa a vidím, že musím poriadne „ma-
kať“, aby mi neušiel vlak.

C Pred zimnými olympijskými hrami 
v Pjongčangu 2018 ste hovorili, že napä-
tie a  stres medzi pretekármi vzrastajú. 
Ako ste tú situáciu vnímali?
Pred Pjongčangom boli všetci viac 
sústredení a  nervóznejší. Bolo to vy-
ostrenejšie. Elitné tímy mali utvorené 
perfektné podmienky. Asociácie im 
postavili skok s  dopadom do nafuko-
vacieho vaku. Všetci tam trénovali 
súkromne.  Nemohli sme tam vstúpiť, 
ani keby sme si chceli tréning zaplatiť. 

Povedali mi, že trénovať tam budem 
môcť až po olympiáde.

C Ako s  odstupom času hodnotíte vašu 
účasť na ZOH 2018? 
Bolo to celé zlé. Už to, že nás nechali sú-
ťažiť v tých poveternostných podmien-
kach, nebolo dobré. V  iných športoch 
súťaže pre silný vietor zrušili, ale nás, 
ktoré sme vo vzduchu zopár sekúnd, 
nechali pretekať. Vietor je pritom náš 
najväčší nepriateľ. A  poviem, že tam 
teda fúkalo poriadne. Nikto nevedel, 
ako sa k tomu postaviť, ani tréneri. Na 
ZOH sme sa pripravovali, stálo nás to 
veľa financií a  nikto nevedel, či súťaž 
zrušiť, alebo to risknúť a usporiadať ju. 
Potom zrazu niekto povedal, že poďme, 
už toľko nefúka. Kým sa upravila trať, 
začalo opäť fúkať, možno ešte silnejšie. 
Pre televízie už súťaž nemohli zrušiť, 
museli sme ísť. Je to škoda. Mohla to 
byť veľká šou, ale dopadlo to otrasne. 
V  takomto vetre sme nikdy nejazdili. 
Všade inde by takéto preteky zrušili. 

C V oboch jazdách slopestylu ste spad-
li. Čo ste cítili po zbabraných hrách?
Bola som riadne dobitá. Ani ma to 
tak nehnevalo, keďže sa mi nič vážne 
nestalo a  bola som zdravá. Všetkých 
hnevalo, ako to celé navonok vyzeralo. 
V  tých extrémnych podmienkach sme 
vyzerali ako amatérky. Víťazná Ame-
ričanka Jamie Andersonová by s takou 
jazdou už teraz nevyhrala ani preteky 

Európskeho pohára. Ale to samozrej-
me nie je jej chyba. Ona len v tých pod-
mienkach vytiahla také triky, aby sa jej 
nič nestalo a aby došla v tom vetre na 
koniec trate.

C Aké sú vaše ciele na najbližších 
zimných olympijských hrách v  Pekingu 
2022?
Verím, že ďalšie hry budú pre mňa úspeš-
nejšie. Nechcem sa tam ísť len zúčastniť. 
Budem šťastná, ak skončím v elitnej de-
siatke. Nejdem sa však búchať do pŕs, že 
si idem po medailu. Neviem, ako budú 
jazdiť súperky v najbližšej sezóne a aké 
triky vytiahnu. Do Svetového pohára 
prichádzajú talentované Japonky, ktoré 
sú veľmi mladučké. Na X-Games je do-
konca pozvaná aj 13-ročná pretekárka, 
ktorá pre nízky vek ešte nemôže jazdiť 
vo Svetovom pohári. Konkurencia bude 
v Pekingu nabitá. 

C Aké sú vaše podmienky v  porovnaní 
s  konkurenciou? Keď skončíte kariéru, 
budete mať niečo našetrené?
Slovenskú lyžiarsku asociáciu či spon-
zorov zaujímajú výsledky zo zim-
ných olympijských hier či majstrovstiev 
sveta. Sponzori na Slovensku sa o mňa 
príliš nezaujímajú. Za výsledok alebo 
prvé miesto v  pretekoch Svetového 
pohára máme výrazne nižšie prémie, 
ako sú v  alpskom lyžovaní. Ešte však 
nekončím. Chcela by som štartovať 
ešte na nasledujúcich dvoch zimných 

KLAUDIA MEDLOVÁ
Slovenská snoubordistka, 
ktorá pochádza z Liptovského 
Mikuláša. Má 26 rokov. V roku 
2015 získala bronzovú medailu na 
majstrovstvách sveta v rakúskom 
Kreischbergu v disciplíne 
slopestyle. V marci 2015 ako prvá 
žena na svete zvládla double 
backside rodeo 900 a v decembri 
2016 double cork off a jump. 
Magazín Snowboarder.com ju 
vyhlásil za Women‘s Rookie of the 
Year 2017 - ženský objav sezóny. 
Už šesťkrát štartovala na X-Games, 
ktoré sú pre snoubordistov 
najpopulárnejšími pretekmi 
v roku. V roku 2018 štartovala 
aj na zimných olympijských 
hrách v Pjongčangu.

HOSŤ ČÍSLA

MOMENTKA Z CHVÍLE ODDYCHU POČAS ZOH V PJONGČANGU. KLAUDIA MEDLOVÁ SPOLU 
S JEJ NÓRSKOU TRÉNERKOU K JERSTI BUAASOVOU.
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olympiádach.  A  potom by ma bavilo 
trénovať malé deti.

C Pochádzate z  Liptovského Mikuláša, 
rovnako ako najlepšia slovenská lyžiar-
ka Petra Vlhová. Ako spolu vychádzate?
Peťu mám veľmi rada a fandím jej. Po-
známe sa už dlho. Chvíľu sme sa spolu 
pripravovali u  kondičného trénera Ši-
mona Klimčíka. Veľmi sa však nestre-
távame, obe sme dosť rozlietané. Nie 
sme kamarátky, ktoré by spolu chodili 

na kávu, ale keď sa stretneme v meste, 
vždy sa pozdravíme a chvíľu sa poroz-
právame.

C Vlhová patrí k  najpopulárnejším slo-
venským športovcom. Chceli by ste si 
raz vyskúšať podobnú slávu?
Pokojne by som bola taká slávna ako 
Petra, ale musela by som vedieť, že si 
to zaslúžim. Musela by som zajazdiť 
niečo na veľkých pretekoch. Petra má 
za sebou megaúspechy. Ak by som aj 
možno vyhrala zlatú olympijskú me-
dailu, nikdy by na Slovensku nebol 
v  súvislosti so snoubordingom taký 
veľký boom, ako je pri lyžovaní. To, že 
som bola šesťkrát na X-Games, ľudí na 
Slovensku príliš nezaujíma.

C Čo pre snoubordistov znamenajú 
X-Games?
Pre našu komunitu je to ako pre cyk-
listov Tour de France. Dostať sa na 
X-Games je náročnejšie, ako sa prebo-
jovať na ZOH. Každý rok tam pozvú len 
ôsmich pretekárov. Je to veľká šou aj 
s koncertmi. Chodí tam veľa fanúšikov, 
ktorí nás spoznávajú. Pred týmito pre-
tekmi mám vždy aj najväčšiu trému. 
Záleží mi na tom, aby som nesklamala 
a dostala pozvánku aj na ďalší rok.

C Čo musí mať dobrý snoubordista?
Je to šport, pri ktorom môžete merať 
dva metre, ale aj meter päťdesiat. Mô-
žete byť chudý, ale aj silnejší a  stále 
môžete byť najlepší. Môžete drieť kaž-
dý deň v posilňovni, ale nezaručí vám 
to úspech. Je to o  hlave, o  motivácii 
a  nadšení.  Je to mix viacerých vecí, 
ktoré musia do seba zapadnúť.  I

HOSŤ ČÍSLA  

ZO SLOVNÍKA 
SNOUBORDINGU
DOUBLE BACKSIDE RODEO 900
Dvojité salto bokom s otočkou 
o 180 stupňou tesne pred koncom, 
takže dopadnete na switch (na 
opačnú nohu ako na tú, z ktorej ste 
sa rozbiehali). Úplne prvýkrát ho 
neoficiálne skočila v šestnástich 
rokoch na Štrbskom plese. 
Oficiálne sa jej to podarilo na 
podujatí Nine Queens v roku 2015.

FRONTSITE 1080
Otočíte sa okolo vlastnej osi trikrát. 

SLOPESTYLE
Je freestylová disciplína. Spočíva 
z dvoch a viac skokov za sebou, 
využívajú sa zábradlia alebo 
debničky, na ktorých musíte 
predviesť nejaký trik. Zakaždým 
by mal byť iný, pretože ak urobíte 
ten istý, tak vám zrazia body. 
Pred každým dopadom musíte 
niečo predviesť. Väčšinou sú dve 
kvalifikačné jazdy, prvú by ste mali 
podľa snoubordistov ísť na istotu 
a pri druhej môžete zariskovať.

BIG AIR
Jeden veľký skok, pri ktorom 
jazdec predvedie svoje 
najlepšie naučené triky.

SNOUBORDOVÁ KOMUNITA JE VŽDY PRAJNÁ. 

AK CHCE BYŤ 
SNOUBORDISTA 
MEDZI 
NAJLEPŠÍMI, 
MUSÍ STRÁVIŤ 
NA TRÉNINGU 
VEĽA HODÍN.
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á sedemnásť a  patrí me-
dzi  najväčšie slovenské 
lyžiarske talenty. V  bu-
dúcnosti sa môže stať 
nasledovníčkou Veroniky 
Velez Zuzulovej či Petry 
Vlhovej.

CHCELA BY ZISTIŤ, KDE MÁ STROP
Dva úspešné lyžiarske príbehy už na 
Slovensku vznikli. A  možno ďalší sa 
práve píše. Odštartovali ho, ako inak, 
rodičia – Miroslava a Ladislav Jančovci. 
„Spolu so sestrou nás viedli k  rôznym 
športom. Venovali sme sa plávaniu, bi-
cyklovaniu, behaniu, jazdeniu na koni 
a najmä lyžovaniu,“ prezrádza 17-ročná 
Rebeka.

Odmalička sa ťahala za svojou o štyri 
roky staršou sestrou Terezou, ktorá bola 
jej vzorom i  inšpiráciou. „Všade, kam 

chodila ona, tam dali rodičia aj mňa. 
Mala som pestré detstvo,“ opisuje.

V  začiatkoch lyžovali cez víkendy 
a občas chodili na večerné lyžovanie. Keď 
rodičia videli, že iné dievčatá napredujú 
rýchlejšie, rozhodli sa urobiť ďalší krok 
a  svoje dcéry prihlásili do Lyžiarskeho 
klubu v Levoči. Mladšia Rebeka dlhodobo 
trénovala so staršími dievčatami, ktoré 
boli vyspelejšie. Hoci spočiatku na ne 
strácala, jej cieľom bolo sa im vyrovnať 
a postupne ich aj prevýšiť. 

„Robila som to, čo oni a zdalo sa mi 
to prirodzené. Brala som to ako súčasť 
môjho života. Vnímala som, že tak je to 
správne,“ vysvetľuje Jančová.

Na tréningoch zisťovala, že za krátky 
čas sa dokáže výrazne zlepšovať. Postup-
ne posúvala hranice svojich možností. 
„Chcela by som zistiť, kde je môj strop,“ 
priznala.

MLADÝ TALENT

Lyžovanie jej bolo 
predurčené. Keď mala štyri 
roky, nikto sa jej nepýtal, 
či chce lyžovať. Prišlo to 
automaticky. „Pri mojom 
prvom lyžiarskom pokuse 
som vraj tyranizovala 
celú rodinu, lebo som 
si nechcela obuť lyže. 
Na konci dňa som ich 
tyranizovala druhýkrát, 
keď som si ich nechcela 
dať dolu. Odvtedy som 
vždy lyžovala s radosťou,“ 
tvrdí REBEKA JANČOVÁ.

TEXT: JURAJ BERZEDI, FOTO: OLYMPIC INFORMATION SERVICE, ANDREJ GALICA, ARCHÍV R. J.

M
A RODIČOM, NIE SYSTÉMU

NA ZOH MLÁDEŽE V LAUSANNE SKONČILA 
ŠTVRTÁ V ALPSKEJ KOMBINÁCII. 

VĎAKA HÚŽEVNATOSTI
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MLADÝ TALENT

„KAŽDÝ ŠPORTOVEC, KTORÝ 
CHCE NIEČO DOSIAHNUŤ, 
MÁ VEĽKÉ SNY, AKO 
NAPRÍKLAD VYHRAŤ 
OLYMPIJSKÉ HRY. MOJE 
CIELE SÚ POSTUPNÉ. CHCEM 
SA ZLEPŠOVAŤ MEDZI 
JUNIORKAMI A DOKÁZAŤ 
NIEČO NA JUNIORSKOM 
ŠAMPIONÁTE.“

RODIČIA MALI AJ DVE ZAMESTNANIA
Jej staršia sestra Tereza bola v minulos-
ti považovaná za veľkú lyžiarsku nádej. 
Štartovala na ZOH mládeže 2016 v Lil-
lehammeri a  na majstrovstvách sveta 
v  St. Moritzi 2017 získala striebornú 
medailu v tímovej súťaži, hoci bola len 
náhradníčkou Veroniky Velez Zuzulovej 
a Petry Vlhovej.

Pred dvoma rokmi sa rozhodla ukončiť 
aktívnu kariéru a venovať sa štúdiu. Svo-
jej mladšej sestre však ukázala cestu, ako 
by sa raz mohla dostať medzi lyžiarsku 
elitu. „Rebeka má všestranný pohybový 
talent a úžasný cit pre sneh. Má aj silnú 
psychiku, keďže natrénované dokáže zú-
ročiť aj na pretekoch. Vďaka Terke mohla 
trénovať s  juniorskými reprezentantka-
mi, čo ju posúvalo dopredu,“ tvrdí otec 
talentovanej lyžiarky Ladislav Jančo.

Dva roky je prednostom očnej kliniky 
Nemocnice F. D. Roosevelta v  Banskej 
Bystrici. Kým sa ním stal, privyrábal si 
službami na záchranke, kde pracuje aj 
jeho manželka Miroslava. Tá má aj ved-
ľajší úväzok na dialýze. Uvedomovali si, 
že ak chcú vytvoriť pre svoje dcéry dosta-
točné podmienky, potrebujú pracovať vo 
viacerých zamestnaniach.

„Nie je tu žiadna podpora zo strany 
Slovenskej lyžiarskej asociácie. Nanajvýš 
nám pomôžu priatelia a známi,“ priznal 
Jančo. „Do mládežníckych a juniorských 
kategórií sponzori nebudú dávať veľké 
peniaze. Dostaneme maximálne nie-
koľko stoviek eur. Pomôže to, poteší, ale 
stále je to málo,“ dodáva.

ĽUDIA, KTORÍ BOJKOTUJÚ LYŽOVANIE
A  tak je najväčšia finančná ťarcha na 
rodičoch. Presne tak, ako v  minulosti 
u Zuzulovcov i Vlhovcov. Nič na tom ne-
zmenili ani výsledky dvoch úspešných 
slovenských lyžiarok.

„Lyžovanie nemá na Slovensku vý-
razné zázemie. Je tu len úzka skupina 
rodičov a  trénerov, ktorí nájdu šikovné 
dieťa a  venujú sa mu. Nie je to žiadny 
systémový výsledok,“ zdôrazňuje Jančo.

To, koľko peňazí investovali s manžel-
kou do lyžovania svojich dcér, nepočítajú. 
Hnevá ich však, že talentovaných prete-
károv nepodporuje štát, asociácia a  ani 
slovenské lyžiarske strediská. „V stredis-
kách podporujú len zopár vyvolených. 
Ostatných pustia trénovať len ráno a už 
o  pol deviatej ich vyháňajú, aby turisti 
nemali vyjazdenú zjazdovku,“ opisuje.

Za katastrofálnu situáciu označuje aj 
dlhodobé fungovanie v Slovenskej lyžiar-
skej asociácii. „Pri moci sú ľudia, ktorí 
bojkotujú slovenské lyžovanie. A  ani sa 
nebránia o  tom otvorene hovoriť. Zjaz-
dárom dajú len nevyhnutnú podporu, 
ktorá im vyplýva zo zákona. Nič navyše,“ 
vraví Jančo.

Talentovaná slovenská športovkyňa 
si uvedomuje, že práve rodičia majú 
najväčšiu zásluhu na tom, že sa raz môže 
stať profesionálnou lyžiarkou. „Vždy ma 
vo všetkom podporovali. Vždy našli rie-
šenie, ktoré ma vedelo posunúť dopredu. 
Odmalička ma viedli k  samostatnosti 
a dávali mi slobodu rozhodovania,“ pri-
znala Rebeka.

ČLOVEK , KTORÝ TO UŽ RAZ DOKÁZAL
O  jej lyžiarsky rast sa už dlhé roky 
starajú tréneri Mirka Poprocká a Tony 
Boris. Posledné tri roky je členkou 
Lyžiarskej akadémie Veroniky Velez 
Zuzulovej, kde je hlavným trénerom 
otec bývalej slovenskej lyžiarky Timo-
tej Zuzula. „Tréner Zuzula priniesol do 
tímu veľa pozitívneho. Najmä vieru, že 
aj človek z malej krajiny, ako je Sloven-
sko, to môže dokázať. Už túto cestu raz 
s Veronikou prešiel, takže vie, čo musí 
športovec urobiť, aby mohol byť raz 
úspešný,“ hovorí 17-ročná lyžiarka.

Svoj talent ukázala na prestížnych 
žiackych pretekoch Trofeo Topolino 
v  Taliansku, kde v  minulosti triumfo-
vala Veronika Velez Zuzulová či Mikae-
la Shiffrinová. Jančová tam v kategórii 
do 16 rokov predvlani skončila druhá 
v  obrovskom slalome a  tretia v  slalo-
me. Ide o neoficiálne žiacke majstrov-
stvá sveta.

Vo výborných výsledkoch pokračo-
vala aj v  minulej sezóne. Najskôr na 
zimných olympijských hrách mládeže 
v  Lausanne obsadila štvrté miesto 
v  alp skej kombinácii (len dve stotiny 
sekundy od bronzu) a  deviate v  su-
per-G. O niekoľko týždňov neskôr bola 
štvrtá v  obrovskom slalome na maj-
strovstvách sveta junioriek v kategórii 
U18 v Narviku. „Bola tam náročná trať, 
mala som vysoké štartové číslo a doká-
zala som zájsť výbornú jazdu. Viaceré 
dievčatá som zdolala prvýkrát v  živo-
te,“ načrtla Jančová.

REBEKA JANČOVÁ MÁ POSTUPNÉ CIELE, NAJSKÔR SA CHCE 
PRESADIŤ MEDZI JUNIORKAMI A POTOM VO SVETOVOM POHÁRI.

VĎAKA HÚŽEVNATOSTI
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ŠTUDUJE JAZDY FRANCÚZA 
PINTURAULTA
V  minulej sezóne si dokonca zopár-
krát zatrénovala aj s jednou z najlep-
ších lyžiarok na svete Petrou Vlhovou. 
Na chvíľu sa dostala do veľkého ly-
žiarskeho sveta. „Petra a  celý jej tím 
sú veľkí profesionáli. Idú vo všetkom 
do detailov. Ukázalo mi to, že ak sa 
raz chcem dostať na podobnú úroveň, 
musím byť na seba ešte prísnejšia,“ 
priznala Jančová.

Keď videla vo Svetovom pohári Vlhovú 
s Velez Zuzulovou spoločne na stupňoch 
víťazov, cítila hrdosť, že sa venuje rov-
nakému športu. A snívala, že by tam raz 
mohla stáť tiež.

„Každý športovec, ktorý chce niečo 
dosiahnuť, má veľké sny, ako napríklad 
vyhrať olympijské hry. Moje ciele sú 
postupné. Chcem sa zlepšovať medzi 
juniorkami a  dokázať niečo na junior-
skom šampionáte,“ vraví. 

Slovenka, ktorá rada študuje jazdy 
francúzskeho lyžiara Alexisa Pinturaulta, 
začne v tomto ročníku jazdiť aj Európsky 
pohár. Jej hlavným cieľom bude postúpiť 
do druhého kola.  Jej vrcholom sezóny 
budú juniorské majstrovstvá sveta, ktoré 
sa v marci konajú v bulharskom Bansku. 
Dlhodobou ambíciou je prebojovať sa do 
kolotoča Svetového pohára. „To je hlavná 
méta, aby dosiahla takú výkonnosť, aby 
sa tam raz dostala. A potom sa tam pokú-
siť aj uspieť,“ potvrdil Jančovej otec.

LYŽOVANIE ZNAMENÁ 
SLOBODU I VOĽNOSŤ
Kým v žiackych kategóriách chodili ro-
dičia takmer na každé preteky, v súčas-
nosti je to už iné. Progres svojej dcéry 
často sledujú z úzadia. „Teraz je naprí-
klad na sústredení v Nórsku. Informácie 
máme len cez telefón. Dôverujeme však 
jej trénerom, že robia správnu robotu,“ 
vraví Jančo.

Keď sú s  manželkou osobne na pre-
tekoch, snažia sa dcére vytvárať čo naj-
lepšie podmienky. Naposledy sa im to 
podarilo na ZOH mládeže v  Lausanne. 
„Postaráme sa jej o pohodlie a servis, aby 
sa sústredila len na lyžovanie,“ naznačil.

Do talentovanej lyžiarskej skupiny 
patria aj Ela Hrbáňová či Sophia Polá-
ková. Dôležité skúsenosti im odovzdáva 
tréner Timotej Zuzula. „Rebeka je praco-
vitá a húževnatá. Je to lyžiarka, ktorá sa 
v  rámci daných podmienok snaží robiť 
lyžovanie na najvyššej možnej úrovni,“ 
konštatuje Zuzula.

Sedemnásťročná Jančová môže byť 
čoskoro ďalšou lyžiarkou, ktorá sa môže 
popri Petre Vlhovej predstaviť vo Sveto-
vom pohári. 

„Lyžovanie pre mňa znamená voľnosť 
a slobodu. Slobodu robiť to, čo ma napĺňa 
a čo milujem. Rada skúšam svoje limity, 
chcem sa dostať na svoje hranice a spo-
znávať samu seba,“ doplnila Jančová. I

MLADÝ TALENT 

„LYŽOVANIE PRE MŇA ZNAMENÁ 
VOĽNOSŤ A SLOBODU. SLOBODU ROBIŤ 
TO, ČO MA NAPĹŇA A ČO MILUJEM. 
RADA SKÚŠAM SVOJE LIMITY, CHCEM 
SA DOSTAŤ NA SVOJE HRANICE 
A SPOZNÁVAŤ SAMÚ SEBA.“

NAJVÄČŠIE 
ÚSPECHY 
REBEKY JANČOVEJ
- 4. miesto v alpskej kombinácii na 
ZOH mládeže v Lausanne 2020
- 4. miesto v obrovskom slalome 
na MS junioriek v kategórii 
U18 v Narviku 2020
- 2. miesto v obrovskom 
slalome a 3. miesto v slalome 
na Trofeo Topolino 2019 
(neoficiálne MS do 16 rokov)

VYSTÚPENIE 
REBEKY 

JANČOVEJ NA 
ZOH MLÁDEŽE 

OCENILI AJ 
ANASTASIA 

KUZMINOVÁ 
(VĽAVO) 

S DANKOU 
BARTEKOVOU.

REBEKA 
JANČOVÁ 

S RODIČMI, 
KTORÍ JU 

PRIŠLI 
PODPORIŤ NA 

ZOH MLÁDEŽE 
V LAUSANNE.
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ktuálna koronakríza negatívne 
zasiahla všetky oblasti života. 
Vedenie spoločnosti TIPOS 
si uvedomuje, že toto ťažké 
obdobie možno prekonať len 
spoločnými silami a že je po-
trebné vzájomne si pomáhať. 
TIPOS každoročne podporuje 
množstvo projektov zo špor-
tovej, sociálnej, ale aj kultúrnej 

oblasti. A  práve v  tomto „čase korony“ 
ešte viac a intenzívnejšie.

TIPOS JE DLHODOBO NAJVÄČŠÍ 
DONOR ŠPORTU NA SLOVENSKU
„Pomoc pre slovenský šport, profesio-
nálnych športovcov, športové kluby, ale 
aj mladé športové talenty – to bola naša 
úloha pri podpore športu v roku 2020. 
A budeme v nej pokračovať. Uvedomu-
jeme si vážnosť situácie v slovenskom 
športe, a  preto mu chceme pomôcť,“ 
povedal generálny riaditeľ a  predseda 
predstavenstva TIPOS, národnej loté-
riovej spoločnosti, a. s., Marek Kaňka. 
„TIPOS je dlhodobo najväčší donor pre 
oblasť športu na Slovensku. Podpora 
športu je našou filozofiou, preto TIPOS 
v  roku 2020 podporil mnohé športo-
vé projekty. Stali sme sa partnerom, 
športovým sponzorom, rovnako sme 
poskytli viacero finančných darov,“ do-
plnil Kaňka. 

TIPOS, národná lotériová spoloč-
nosť, a. s., je tiež hrdý exkluzívny 

partner Slovenského olympijského 
a  športového výboru a  Slovenského 
olympijského tímu, a  to už niekoľko 
rokov. Podpora olympijského športu 
hrá v  spoločnosti TIPOS významnú 
úlohu. Jej predstavitelia si totiž veľmi 
dobre uvedomujú, že za každým úspeš-
ným športovcom sa skrývajú dni, týžd-
ne, mesiace a  roky tvrdého tréningu, 
náročnej prípravy, občas aj siahnutia 

na dno svojich fyzických či psychic-
kých síl.

„Práve preto TIPOS podporuje špor-
tovcov v ich príprave, počas tréningov, 
v rámci cestovania na športové poduja-
tia, ale aj ich samotnú účasť na týchto 
súťažiach. Veríme totiž, že takýmto 
spôsobom im vieme pomôcť naplno 
sa sústrediť na športovú prípravu, aby 
hrdo a s úspechom reprezentovali Slo-
vensko vo svete,“ vysvetľuje generálny 
riaditeľ a  predseda predstavenstva 
TIPOS, národnej lotériovej spoločnos-
ti, a. s., Marek Kaňka.

Spoločnosť TIPOS podporuje rôzne 
športové akcie a  podujatia, športové 
zväzy a súťaže naprieč rôznymi šport-
mi. 

PODPORA AJ PRE SLOVENSKÉ 
NEMOCNICE
V druhom polroku 2020, teda v ťažkom 
období koronakrízy, podporila spoloč-
nosť TIPOS aj slovenské nemocnice. 
Keďže sa neustále zvyšujú počty nakaze-
ných novým koronavírusom, spoločnosť 
TIPOS venovala desiatim univerzit-
ným a  fakultným nemocniciam dokopy 
takmer 200 000 eur, ktoré poslúžili na 
nákup potrebného vybavenia, prístrojov 
a na prípadné dobudovanie infraštruktú-
ry v súvislosti s pandémiou COVID-19.

Akýkoľvek prejav pomoci môže byť 
motiváciou aj pre ostatných. Držme si 
palce!  I

PARTNERSTVO

To, že pomáhať treba tým, ktorí sú 
na to odkázaní, si uvedomujú aj 
veľké spoločnosti. TIPOS, 
národná lotériová spoločnosť, a. s., 
je typickým príkladom 
spoločensky zodpovednej firmy.

MEDZI ŠPORTOVCAMI, KTORÍ SA TEŠIA Z PODPORY SPOLOČNOSTI TIPOS, 
JE AJ TROJNÁSOBNÝ MAJSTER SVETA V ŠPORTOVEJ STREĽBE ERIK VARGA.

V OBDOBÍ KORONAKRÍZY TIPOS, NÁRODNÁ 
LOTÉRIOVÁ SPOLOČNOSŤ, A. S., 
PODPORIL AJ DESAŤ NEMOCNÍC NA 
SLOVENSKU. ŠÉF SPOLOČNOSTI MAREK 
KAŇKA ODOVZDAL ŠEK NA 20-TISÍC EUR AJ 
UNIVERZITNEJ NEMOCNICI BRATISLAVA.

TEXT A FOTO: TIPOS

TIPOS POMÁHA ŠPORTU 
AJ V TOMTO NEĽAHKOM OBDOBÍ

A
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HANTUCHOVEJ NOVÝ ŽIVOT

Boli to dlhé týždne plné 
neistoty. Mohutne sa šíriaci 
nový koronavírus zapríčinil 
prakticky v celom svete 
zastavenie športového 
priemyslu. Od polovice januára 
sa zrušili desaťtisíce športových 
podujatí od lokálnych až po 
globálne. Postupne sa začal 
v obmedzenom režime športový 
život obnovovať. Rok 2020 
bol v športe ako žiaden iný. 
A k situácii z predkoronovej 
doby je ešte poriadne ďaleko.

 KORONAVÍRUS A ŠPORT

andémia nového koro-
navírusu SARS-CoV-2 
a  ochorenia COVID-19 
spôsobila najvýznamnej-
šie narušenie svetových 
športových kalendárov 
od druhej svetovej vojny. 
Ešte nikdy neboli špor-
tovci v  takej neistote, 
kedy a za akých podmie-
nok budú súťažiť, ako 
v  roku 2020. Prvé súťaže 
sa začali rušiť a  prekla-
dať v  januári, týkalo sa 

to podujatí v Ázii. Od začiatku marca 
sa so správami o prerušení športových 
súťaží a  líg roztrhlo vrece. Mnohé 
podujatia vrátane olympijských hier 
v  Tokiu či majstrovstiev Európy vo 
futbale presunuli organizátori až na 

rok 2021. Viaceré ďalšie vrátane maj-
strovstiev sveta v hokeji vo Švajčiarsku 
zrušili úplne. Profesionálne športové 
zápolenia sa konali podľa pôvod-
ných plánov len v  štyroch svetových 
krajinách (Hongkong, Turkménsko, 
Bielorusko, Nikaragua), aj v nich však 
postupne sprísňovali opatrenia a  ob-
medzovali návštevnosť. 

RÔZNE MOTIVÁCIE PRE REŠTART
Od začiatku mája začali prichádzať 
z  pohľadu športu aj pozitívnejšie in-
formácie ako tie o  rušení podujatí. 
Športový život sa pomaly začínal roz-
biehať, aj keď návrat k  normálu je aj 
dnes stále len zbožným želaním. Po-
stupne sa začali obnovovať futbalové 
ligy, neskôr sa k nim pridali aj súťaže 
v iných športoch.

P
AKO ŽIADEN INÝ 

NEMECKÁ BUNDESLIGA BOLA PRVÁ 
VEĽKÁ SÚŤAŽ, KTORÁ SA OBNOVILA PO 
PRVEJ VLNE KORONAVÍRUSU. HVIEZDOU 
DOHRÁVANEJ SEZÓNY BOL ROBERT 
LEWANDOWSKI, KTORÝ SA S BAYERNOM 
MNÍCHOV TEŠIL Z TRIPLE – TRIUMFOV 
V DOMÁCEJ NAJVYŠŠEJ SÚŤAŽI, POHÁRI 
I V LIGE MAJSTROV.ROK 
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 KORONAKRÍZA A ŠPORT

ERIK ČERNÁK (VPRAVO) MUSEL OBETOVAŤ VEĽA, AJ ZVLÁDNUŤ ŽIVOT 
V BUBLINE, ABY SA STAL VÍŤAZOM STANLEYHO POHÁRA. 

TEXT:  PETER PAŠUTH,   FOTO:TASR/JÁN KROŠLÁK, TASR/AP

V  snahe začať bojovať na rôznych 
športoviskách sa začali zavádzať rôzne 
„covidové pravidlá“. Všetky športové 
federácie boli veľmi obozretné a zdôraz-
ňovali dodržiavanie všetkých protipan-
demických opatrení, medzi ktorými boli 
aj zákazy podávania rúk, pravidelné tes-
tovanie, meranie teploty, či dodržiavanie 
rozostupov. Všetky športové priestory 
sa začali denne dezinfikovať, len aby sa 
športový život nezastavil. 

Športový svet sa v  posledných me-
siacoch výrazne zmenil. Podrobný opis 
opatrení v  jednotlivých športoch a  ich 
špecifikácii by zabral možno aj niekoľko 
kníh.

NA MNOHÝCH MIESTACH 
SÚŤAŽE BEZ DIVÁKOV
Fanúšikovia najskôr mohli sledo-
vať súboje len prostredníctvom 
televíznych obrazoviek, neskôr sa 
v  obmedzenom množstve dostali na 
športoviská. Ale potom zase na mno-
hých miestach účasť divákov zakázali. 
Ich prítomnosť v hľadiskách dnes zá-
visí od aktuálnych protipandemických 
opatrení. 

Obnovenie niektorých športových 
súťaží po prvej vlne koronavírusu bolo 
jednoduchšie. Niektoré sa však reštar-

tovali s  veľkými problémami. Druhá 
vlna už neznamenala definitívne uml-
čanie športu. Za presne stanovených 
podmienok pokračoval. 

Športovci sa chceli po pauze čo 
najskôr vrátiť na štadióny. V mnohých 
prípadoch motiváciou na obnovenie 
športových súťaží bola aj ekonomi-
ka. V  profesionálnom športe sa točia 
veľké peniaze, televízni vysielatelia 
potrebovali svojim divákom ponúknuť 
kvalitný produkt, kluby zase nechceli 
prísť o  významné čiastky rozpočtov. 
Veď len anglická Premier League by 
sa predčasným ukončením sezóny 
musela vzdať 850 miliónov eur z  vy-
sielacích práv. I to vysvetľuje, prečo 
prestížnu súťaž chceli čo najskôr za-
čať, aj keď v krajine ochorelo do času 
jej reštartu takmer 300-tisíc ľudí na 
COVID-19 a  36-tisíc tejto chorobe 
podľahlo. 

Obavy, že športovci budú musieť 
nastupovať na zápasy a súťaže za kaž-
dú cenu a  bude ohrozené ich zdravie 
a bezpečnosť, len aby sa naplnili mar-
ketingové zmluvy, sa našťastie nena-
plnili. Jednotlivé subjekty pristupovali 
k reštartu s maximálnou zodpovednos-
ťou a  dali športovcom dostatočný čas 
na prípravu. 

OBMEDZENIE KONTAKTU 
S OKOLIT ÝM SVETOM
V  prvých mesiacoch po obnovení sa 
svet športu prispôsobil požiadavkám 
a  v  maximálnej možnej miere obme-
dzil kontakt s vonkajším svetom. Hoci 
sa opatrenia na zabránenie šírenia ko-
ronavírusu postupne uvoľňovali, v ich 
rámci sa bohaté športové organizácie 
rozhodli pre vytvorenie špeciálnych 
„bublín“. Bez nich by sa niektoré podu-
jatia neuskutočnili a ligy by nedohrali. 
Prístup do nich mali len povolaní.

Ako prví si to v  malej miere na 
úrovni klubov vyskúšali futbalisti 
v  nemeckej bundeslige. V  polovici 
mája boli v týždni pred zápasmi muž-
stvá izolované v hoteloch a pravidel-
ne testované. Všetci bundesligisti si 
museli pozorne naštudovať 35-stra-
nový manuál preventívnych a  hygie-
nických opatrení. „Iba najvyšší stupeň 
disciplíny a precíznosti nám zabezpe-
čí dosiahnuť spoločný cieľ – priviesť 
sezónu 2019/2020 úspešne do úplné-
ho konca,“ uvádzalo sa v dokumente. 
Pravidelná diagnostika a  monitoro-
vanie hráčov boli základným pilierom 
pre pokračovanie v  sezóne. Súpis 
pravidiel a  povinností pre jednotlivé 
kluby bol pomerne obsiahly. Neskôr 

ERIK ČERNÁK, VÍŤAZ 
STANLEYHO POHÁRA: 
„POSTUPNE NÁM 
BUBLINA LIEZLA 
NA NERVY. NAJMÄ 
PRE HRÁČOV, KTORÍ 
MAJÚ RODINY A DETI, 
TO BOLO VEĽMI 
NÁROČNÉ. MUSELI 
SME OBETOVAŤ 
VEĽA, ALE NAPOKON 
TO STÁLO ZA TO.“
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z tohto manuálu pri stanovení svojich 
vychádzali všetky európske futbalové 
súťaže a podľa jeho základných bodov 
sa dohrávala na štadiónoch v Lisabo-
ne aj Liga majstrov. 

Kontakt s  okolitým svetom ob-
medzili športovcom aj v  zámorských 
profesionálnych súťažiach (NHL, 
NBA, MLS), na všetkých tenisových 
podujatiach vrátane odohraných 
grandslamov US Open a Roland Garros 
(najslávnejší Wimbledon zrušili), i  na 
všetkých cyklistických pretekoch vrá-
tane najväčších Tour de France, Giro 
d’Italia i Vuelta a Espaňa. Organizátori 
významných športových udalostí pri-
jali veľmi prísne protokoly, aby hygie-
nici povolili súťaže.

Kontakty medzi športovcami 
a  vonkajším svetom boli v  bublinách 
zakázané, alebo aspoň obmedzené 
na striktné minimum. „V  konečnom 
dôsledku hráči túto tortúru radi pod-
stúpia, lebo v  nich prevládne eufória 
z toho, že sa môžu venovať opäť svojej 
vášni. Vždy to tak je, že sa tešíte na 
niečo, čo ste dlhodobo nemohli mať. 
Funguje to ako hormonálny koktejl,“ 
vysvetľoval športový psychológ René 
Paasch dôvody, prečo nebudú športov-
ci proti vytváraniu bublín protestovať. 

Mal pravdu, až na zopár výnimiek sa 
podvolili. Na samotu a  neprítomnosť 
blízkych rodinných príslušníkov sú 
profesionálni športovci zvyknutí. 

SEKERA BY BOL V BUDÚCNOSTI 
RADŠEJ NA OPUSTENOM OSTROVE
Najdlhšie boli v  bubline hokejisti zá-
morskej NHL a  basketbalisti NBA. 
Obe súťaže sa rozhodli dohrať v  špe-
cifickom režime svoje sezóny, pod 
košmi v  komplexe Disney World na 
Floride v  Orlande, na ľadových plo-
chách v  Toronte a  Edmontone. Mali 
v  nich vytvorené výborné podmienky 
a  zabezpečený štandard, na ktorý sú 
zvyknutí. Napriek tomu po odchode 
boli všetci šťastní, že sa mohli dostať 
domov. „Radšej by som išiel na opuste-
ný ostrov ako opäť do bubliny,“ vravel 
Andrej Sekera. „Edmontonská bublina 
bola úplne odlišná ako torontská. Tam 
mali chalani k dispozícii futbalový šta-
dión, viacero reštaurácií, jazero, bazé-
ny, tenisové kurty i viac možností, kam 
sa mohli ísť prejsť. Náš svet sa zmenšil 
len na hotel, malé námestie a štadión. 
Keď prileteli na vyvrcholenie ligy z To-
ronta hráči Tampy, bol to pre nich šok.“ 
V  Edmontone strávil obranca Dallasu 
viac ako 60 dní. 
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AJ PLAY-OFF ZÁMORSKEJ NBA ODOHRALI V „BUBLINE“. NA FOTOGRAFII Z FINÁLOVEJ SÉRIE 
V LAKE BUENA VISTA S LOPTOU LEBRON JAMES Z TÍMU VÍŤAZA SÚŤAŽE LOS ANGELES LAKERS, 
V STREĽBE SA MU SNAŽÍ ZABRÁNIŤ BAM ADEBAYO Z MIAMI HEAT.

ZVLÁŠTNE OBDOBIE 
MEDAILOVO ÚSPEŠNÝCH

Š pecifický rok prežívali 
zástupcovia dvoch 
medailovo úspešných 

slovenských športov - rýchlostnej 
kanoistiky a vodného slalomu. 

Po dlhej a búrlivej diskusii 
sekcia divokých vôd Slovenskej 
kanoistiky prijala v júli rozhodnutie, 
že vodní slalomári sa v sezóne 
2020 nepredstavia na zahraničných 
podujatiach vrátane majstrovstiev 
Európy v Prahe. Tento verdikt 
potvrdilo v auguste aj valné 
zhromaždenie. Najlepší Slováci 
si medzi sebou merali sily len 
na domácich podujatiach.

„Od marca do októbra som 
nebol ďalej ako v Bratislave. Je 
to teda veľmi nevšedná situácia, 
keďže za normálnych okolností 
sme dvesto dní z roka preč. Teraz 
celý čas doma, už ma aj manželka 
pomaly vyháňala, že choďte niekam, 
už ste dlho doma,“ smial sa pred 
odchodom na októbrové sústredenie 
do talianskej Ivrey Alexander 
Slafkovský, ktorému spoločnosť na 
Apeninskom polostrove robili aj 
olympijskí medailisti v singkanoe 
Michal Martikán a Matej Beňuš. 

Rovnako bez medzinárodného 
štartu zostali aj naši „štrekári“ 
z hladkej vody. Aj keď pôvodne 
zvažovali štart v závere septembra 
na pretekoch Svetového pohára 
v Szegede, napokon naň na 
základe rozhodnutia realizačného 
tímu seniorskej reprezentácie 
necestovali. Rovnako učinili aj 
mnohé ďalšie krajiny. Už pred týmto 
rozhodnutím zrušili aj majstrovstvá 
Európy v rumunskom Bascove. 
Sezóna rýchlostných kanoistov 
tak vyvrcholila koncom septembra 
majstrovstvami Slovenska. „Členovia 
seniorskej reprezentácie napriek 
chýbajúcim veľkým medzinárodným 
previerkam zvládli sezónu najmä 
psychicky veľmi dobre. Vo výbornej 
forme sa vrátil na vodu Denis Myšák 
a zvýšil konkurenciu kajakárov. 
Škoda, že pre zranenie nemohla 
poriadne trénovať niekoľko týždňov 
Mariana Petrušová, takže Ivana 
Kmeťová nemala poriadnu domácu 
skúšku,“ hodnotil rok športový riaditeľ 
sekcie hladkých vôd Filip Petrla.
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Lepšie sa s  nástrahami bubliny 
vyrovnával obranca Tampy Bay Erik 
Černák. Na špecifické prostredie zabu-
dol aj vďaka eufórii zo zisku Stanleyho 
pohára. Aj on priznal, že život v Toronte 
bol jednoduchší ako v Edmontone. „Pre 
každého to však bolo náročné. Dlho 
som nevidel rodinu, kamarátov, život 
bol stereotypný. Postupne nám bublina 
liezla na nervy. Najmä pre hráčov, ktorí 
majú rodiny a deti, to bolo veľmi nároč-
né. Museli sme obetovať veľa, ale napo-
kon to stálo za to,“ povedal Černák. 

UNAVENÉ MÉDIÁ NA TOUR DE FRANCE
V  normálnej dobe by Tour de France 
navštívilo 10 miliónov fanúšikov, ktorí 
by stáli netrpezlivo na štarte,  čakali na 
podpis či fotografiu so svojím favori-
tom a  následne by sa presunuli k  trati 
a  mohutne by ho podporovali. Tento 
rok však nebolo na Tour de France nor-
málne takmer nič. Organizátori utvo-
rili pre cyklistov nepriedušnú súťažnú 
„bublinu“ a zvládli aj zabezpečiť prísne 
opatrenia francúzskej vlády. K  trati sa 
dostalo len minimum fanúšikov, chýbali 
aj v priestoroch štartu a cieľa. Organizá-
tori oprášili bezpečnostný protokol, kto-
rý pripravili po teroristických útokoch 
vo Francúzsku v  roku 2015. „Prvýkrát 
sme využili väčšinu pravidiel, ktoré sme 
vtedy napísali do protokolu. A  pridali 
sme aj veľa nových,“ povedal riaditeľ 

Tour Christian Prudhomme, ktorý sa po-
čas pretekov nakazil koronavírusom a na 
týždeň sa utiahol do karantény. 

Opatrenia sa týkali aj práce médií. 
Už pred začiatkom dostali rozsiahly 
dokument, ako im bude umožnený, 
respektíve skôr neumožnený prístup 
k  cyklistom. Nekonali sa žiadne roz-
hovory pri tímových autobusoch či 
v  okolí hotelov, ani tlačové konferen-
cie s  osobnou prítomnosťou jazdcov. 
Možnosť položiť priamo otázku bola 
len v  prísne stráženej mixzóne. A  na 
ďalšie odpovede bolo potrebné čakať 
a  poslali ich hovorcovia tímov, či už 
písomne alebo ako video cez sociálne 
siete. Už to nebola klasická novinárska 
práca, ale skôr snaha o  nadviazanie 
komunikácie s  hovorcami a  získanie 
čo najobsiahlejšieho vyjadrenia cyk-
listu. „Všetci sú z toho unavení,“ bola 
v ankete L’Équipe najčastejšia odpoveď 
žurnalistov po dvoch týždňoch podu-
jatia. Nič totiž nenahradí bezprostred-
né emotívne vyjadrenia. 

MLADENOVICOVÁ CHCELA 
SPÄŤ SLOBODU
Aj tenisti sa začali pohybovať v uzavre-
tých zónach. Hneď po prílete na miesto 
turnaja absolvujú test na koronavírus 
a  bez kontaktu s  niekým ďalším od-
chádzajú do hotelovej izby, kde čakajú 
na výsledok. Ak je negatívny, môžu sa 

pohybovať len po hoteli a presúvať sa 
vo vydezinfikovaných autách na kurt. 
Vyhradenú zónu nesmú opustiť. V ho-
telovej jedálni je medzi stolmi ešte 
špeciálne plexisklo. Tento systém sa 
uplatňuje na každom turnaji. „Už sme 
si na to zvykli, aj keď to nie je nič prí-
jemné,“ priznala Bieloruska Viktoria 
Azarenková. 

Francúzka Kristina Mladenovicová 
však po vyradení v  2. kole US Open 
označila život v  bubline za nočnú 
moru. „Mám jedinú túžbu, získať späť 
svoju slobodu,“ povedala Mladenovi-
cová, ktorá bola v New Yorku testovaná 
dennodenne, keďže prišla do kontak-
tu s  nakazeným krajanom Benoitom 
Pairém. Na rozdiel od iných tenistiek 
navyše preto musela zostávať neustále 
v hotelovej izbe. 

BUBLINY SÚ NEUDRŽATEĽNÝ STAV
Všetky sanitárne „bubliny“ umožnili 
vyrovnať sa so súčasnou situáciou. 
Svetová zdravotnícka organizácia 
WHO predpokladá, že pandémia sa 
skončí do dvoch rokov. Mnohí sa spo-
liehajú na vakcínu. Aj keď bude k dis-
pozícii, tak kým sa preočkuje celý svet, 
potrvá to istý čas. Každému je jasné, že 
bubliny nie sú dlhodobé riešenie. Nikto 
si nevie predstaviť, že by v nich museli 
fungovať športovci počas celých sezón. 
Nie sú udržateľné ani z ekonomických 

 KORONAKRÍZA A ŠPORT

ZVLÁŠTNY ROK PREŽILI AJ SLOVENSKÍ FUTBALOVÍ REPREZENTANTI. KRÁTKO PRED JEHO KONCOM SA RADOVALI Z POSTUPU NA ZÁVEREČNÝ 
TURNAJ MAJSTROVSTIEV EURÓPY. 
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 dôvodov. Súťaže vo veľkých kolek-
tívnych športoch už od nich upustili 
a  snažia sa dodržiavať predovšetkým 
zavedené zdravotné protokoly. Tie ne-
bude nikto spochybňovať, každému je 
jasná hodnota života.

Dnes si málokto vie predstaviť, že by 
na zápas či súťaž nastupoval športovec 
bez negatívneho testu na koronavírus. 
Na športoviskách sú zavedené prísne 
hygienické predpisy. Akonáhle sa objaví 
čo i len podozrenie na infikovanie, špor-
tovec putuje do karantény. Súťaže a pre-
teky majú presne nastavené manuály, za 
akých sa potom môžu zápasy konať. 

Otázkou však zostáva, ako dlho profe-
sionálni športovci vydržia bojovať v tých-
to podmienkach. Ešte pol roka, rok, dva? 
Kluby a zamestnávatelia im totiž naďalej 
odporúčajú nenakupovať v  obchodoch, 
nechodiť medzi ľudí, nenavštevovať 
reštaurácie, vyhýbať sa kaviarňam, ob-
jednávať si všetko len prostredníctvom 
internetu. A  testovať sa minimálne raz 
týždenne nie je pre všetkých rovnako prí-
jemné. De facto profesionálni športovci 
stále žijú v izolácii.  I

 KORONAKRÍZA A ŠPORT

S  prísnymi hygienickými predpismi 
sa museli popasovať aj organizátori 
slovenských športových podujatí. 

Nariadenia vlády, hlavného 
hygienika i Medzinárodnej cyklistickej 
únie museli dodržiavať účastníci 
septembrových cyklistických pretekov 
Okolo Slovenska. Cyklisti sa pohybovali 
v bezpečnej vzdialenosti od divákov, 
pri vyhlasovaní výsledkov na pódiu sa 
dodržiavali rozostupy, samozrejmosťou 
boli testy jazdcov i personálu 
pretekov. Z logistického hľadiska bolo 
najkomplikovanejšie zabezpečiť, aby každý 
tím býval v hoteli na vyhradenom poschodí 
a mal vlastné stravovacie priestory. Aj keď 
išlo o podujatie v exteriéri a septembrové 
opatrenia si to nevyžadovali, platila 
povinnosť nosiť rúška. V priestoroch 
štartu a cieľa boli vyhradené zóny, do 

ktorých sa dostalo maximálne tisíc 
ľudí. S cyklistami mohli komunikovať 
len vybraní novinári, ďalší dostávali 
informácie od mediálneho tímu pretekov. 

Oveľa väčšej výzve v čase druhej vlny 
pandémie čelil Slovenský atletický zväz. Z jari 
odložený 39. ročník Dudinskej päťdesiatky 
sa v októbri uskutočnil, aj keď sa neustále 
menili opatrenia a v čase konania už platil 
zákaz vychádzania. Matej Tóth vďaka 
veľkému úsiliu všetkých zainteresovaných 
a vďaka komunikácii s kompetentnými 
orgánmi dostal šancu splniť olympijský 
limit do Tokia a stal sa po strelcovi Jurajovi 
Tužinskom len druhým slovenským 
športovcom, ktorý sa tento rok na olympijské 
hry kvalifikoval. Celkove má Slovensko 
k dispozícii do Tokia devätnásť miesteniek.

Dudinská päťdesiatka sa konala vďaka 
tomu, že pretekári, tréneri, rozhodcovia, 

časomerači, ďalší personál i médiá sa deň 
pred začiatkom podrobili certifikovanému 
antigénovému testu na nový koronavírus. 
„Zrušenie, presun, neistota – tieto slová 
nás sprevádzali celou tohtoročnou 
Dudinskou päťdesiatkou. Aj vo štvrtok, dva 
dni pred štartom, keď sme nevedeli, aké 
opatrenia vláda chystá, a či organizátori 
nebudú musieť zrušiť preteky, som bol 
naladený optimisticky. Veril som, že sa 
Dudinská päťdesiatka uskutoční. Tridsať 
hodín pred štartom bola šanca, vzhľadom 
na zavedené protiepidemiologické 
opatrenia, možno len 50:50. Ak by ju 
zrušili, nič by sa nedialo. Taký je život, 
išlo by sa ďalej. Určite by som neuvažoval 
o konci kariéry. Bol som nad vecou, 
nepripúšťal som si tlak, moja myseľ 
bola čistá a jasná,“ hovoril po úspešnom 
štarte pre portál atletika.sk Matej Tóth. 

MATEJ TÓTH BOL NAPRIEK NEISTOTE NAD VECOU

MATEJ TÓTH SA SA NA OKTÓBROVEJ DUDINSKEJ PÄŤDESIATKE STAL PRVÝM 
SLOVENSKÝM ATLÉTOM, KTORÝ SPLNIL KVALIFIKAČNÉ KRITÉRIÁ NA OH V TOKIU.
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k doteraz bola súťažná sché-
ma Petra Sagana takmer 
identická, pre rok 2020 ju 
vyšperkoval. Po jarných kla-
sikách mal prísť v máji jeho 
premiérový štart na Giro 
d´Italia, následne sa chcel 
predstaviť na Tour de Fran-
ce, OH v Tokiu a prvý raz sa 
v  septembri mal objaviť na 
pretekoch Okolo Slovenska. 
Organizátori naplánova-

li etapy v jeho rodnej Žiline. Tešili sa, že 
trojnásobný majster sveta ešte zvýši pre-
stíž kvalitne obsadeného podujatia. Etapy 
vyberali tak, aby najlepšiemu slovenské-
mu cyklistovi pasovali. 

Plán na sezónu to bol mimoriadne 
náročný. V  podstate bez možnosti vy-
dýchnuť si. Realita však bola úplne iná. 
Súťažný rok Petra Sagana sa síce začal 
v argentínskom San Juane a potom po-
kračoval začiatkom marca na pretekoch 
Paríž – Nice, ale potom prišla dlhá pauza. 

SAGAN: DAL SOM SLOVO
Po prvej vlne pandémie choroby CO-
VID-19 počas jarných mesiacov sa 
cyklistika reštartovala až v  auguste. 
Z  programu Petra Sagana tak v  pod-
state ostali len dva vrcholy – Tour na 
konci augusta a  v  septembri a  Giro 
v  októbri. Obetovať musel flámske 
klasiky, spoločný šampionát ČR a  SR 
v  Mladej Boleslavi a  fanúšikovia ho 
nevideli ani na Okolo Slovenska. „Ne-
môžeme mať v živote všetko. Takto sa 
vyvinula situácia. Sezóna bude krátka, 
ale o  to náročnejšia. Nedá sa stihnúť 
všetko,“ vysvetľoval Sagan. 

Pre Giro, ktoré nasledovalo krátko 
po Tour de France, sa rozhodol, pretože 
organizátorom talianskej Grand Tour dal 
slovo. „Podali sme si ruku a sľúbil som, 
že Giro pôjdem. Bolo by nesprávne odvo-
lať sľub. Chcel som dodržať slovo, ktoré 
som dal,“ vysvetľoval. 

V  priebehu necelých troch mesia-
cov skrátenej sezóny absolvoval až 

Mala to byť Saganova 
jedinečná sezóna s unikátnou 
kombináciou Giro d’Italia 
a Tour de France, účasťou 
na olympijských hrách 
a zakončením doma na 
Slovensku. Koronavírus 
však všetky plány zmenil. 
V jedenástom roku 
v profesionálnom pelotóne 
si vybojoval PETER SAGAN 
len jedno víťazstvo. Bolo 
však výnimočné.

A

JEDINÉ VÍŤAZNÉ 
GESTO PETRA 

SAGANA – 
V DESIATEJ ETAPE 

GIRA D’ITALIA.

TEXT: MILOSLAV ŠEBELA, FOTO: TASR/AP

NIČ NIE JE 
SAMOZREJMOSŤ, 
O VŠETKO TREBA 
BOJOVAŤ
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45 súťažných dní. Patril medzi najviac 
vyťažených cyklistov v roku. 

Z troch klasík v auguste zaujal štvrtý-
mi miestami na Miláno – San Remo a Mi-
láno – Turín, Strade Bianche nedokončil. 
„Nemal som takú dobrú formu ako v mi-
nulosti. Postupne sa moja výkonnosť 
zlepšuje, ale na Miláno – San Remo som 
nebol schopný zareagovať na Poggiu na 
nástup Van Aerta s Alaphilippom. Moja 
sezóna tento rok odštartuje na Tour de 
France a verím, že som na dobrej ceste,“ 
uviedol po prvých štartoch začiatkom 
augusta Sagan. 

TOUR SPREVÁDZALI PROBLÉMY
Tour de France sú preteky, ktoré kariéru 
slovenského cyklistu výrazne definujú. 
Od jeho premiéry v roku 2012 vždy, keď 
absolvoval celé preteky, priviezol do 
Paríža zelený dres. Okrem toho vyhral 
aj 12 etáp. Latku nasadil v minulých ro-
koch vysoko. 

Tohtoročný cieľ bol zrejmý – vyhrať 
zelený dres ôsmy raz a  pridať aj etapo-
vý úspech. Lenže od úvodných etáp sa 
ukázalo, že slovenský cyklista nemal 
v dojazdoch takú rýchlosť ako v minulos-
ti. V šprintoch ho zdolával bývalý tímový 
kolega Sam Bennett, ale aj Caleb Ewan. 

K  tomu sa pridali problémy v  eta-
pách, v  ktorých mohol uspieť. Najskôr 
mu v 7. etape zopár metrov pred cieľom 
spadla reťaz. Celý tím Bora-Hansgrohe 
investoval energiu do toho, aby v  ten 
deň Saganovi súperi trpeli a nik z naj-
rýchlejších šprintérov na cieľovú rovin-
ku do Lavauru neprišiel. To sa podarilo 
podľa plánu. Lenže v momente, keď mal 
túto snahu Sagan zavŕšiť, motal sa príliš 
vzadu, potom prišiel ľahký kontakt so 
súperom a spadnutá reťaz. Vo chvíli, keď 
boli jeho súperi už v plnej rýchlosti, Sa-
ganove nohy neboli spojené s kolesami. 
A  z  plánu útočiť na etapové víťazstvo 
bola zrazu 13. priečka. Bez toho, aby 
proti nemu stáli Sam Bennett, Caleb 
Ewan, Elia Viviani či Matteo Trentin.

V  11. etape ho po nebezpečnom 
šprinte rozhodcovia potrestali a prišiel 
spolu o 43 bodov. V bodovacej súťaži už 
potom ťahal za kratší koniec. Z druhej 
pozície sa snažil ohroziť Sama Ben-
netta, no márne. Pokúšal sa o  únik, aj 
kolegovia ho podporovali, no Bennett 
sa ukázal ako veľmi zdatný súper. Sagan 
nielenže nevyhral žiadnu etapu, ale ani 
si nevybojoval zelený dres v bodovacej 
súťaži. Na Tour mal v porovnaní s mi-
nulými rokmi najhoršiu bilanciu v eta-
pách. Najlepšie dvakrát skončil tretí.

V Paríži blahoželal írskemu šampió-
novi Bennettovi. „Nejde o to, že si všetci 
uvedomili, že som len človek. Skôr sú 
zvyknutí na to, že všetko je samozrej-
mosť. Ale nie je to tak. O všetko treba 
bojovať," vravel pre RTVS trojnásobný 
majster sveta.

V Paríži stále cítil krivdu za incident 
z 11. etapy, v ktorej ho rozhodcovia po-
trestali za vytlačenie Wouta van Aerta. 
„Ovplyvnilo to súťaž do veľkej miery. Je 
ľahšie brániť svoju pozíciu ako útočiť. 
Ak by som mal náskok 40 alebo 30 bo-
dov po všetkej smole, čo som mal, bolo 
by to iné. Ak cítite, že môžete zelený 
dres vyhrať, urobíte pre to všetko. Ak by 
som mal náskok, bolo by moje postave-
nie s Bennettom otočené. Sam by musel 
útočiť,“ porovnával Sagan.

ZÍSKAL DRES, KTORÝ NIKDY NEMAL
Do štartu Gira mal len 12 voľných dní. 
Je to ešte kratšia pauza, než aká býva 
v klasickej sezóne. „Dôležité je, aby som 
sa mentálne zregeneroval, pretože troj-
týždňové preteky sú skôr o psychickom 

vypätí. Každý deň sme šli naplno. Treba 
si teraz oddýchnuť, aby som mal chuť 
ďalej bojovať. Kondícia po takej nároč-
nej Tour je, treba sa len zregenerovať,“ 
tvrdil pred štartom Sagan.

Giro malo pôvodne odštartovať 
v máji v Budapešti a tri etapy mali byť na 
dosah pre slovenských fanúšikov. V dô-
sledku pandémie však organizátori mu-
seli presunúť všetky etapy do Talianska. 
A už v prvej etape nastúpil Sagan s ra-
zanciou. Bod na horskej prémii v rámci 
časovky mu unikol o  jedinú sekundu. 
V druhej etape však získal body v krát-
kom stúpaní pred cieľom a po prvý raz 
v profesionálnej kariére viedol poradie 
vrchárov. Modrý dres sa ani nepokúšal 
brániť. Prišiel bojovať o  cyklámenový 
a k tomu o etapový triumf. 

VÍŤAZSTVO VO VEĽKOM ŠT ÝLE
Už vo štvrtej etape bol k  triumfu veľ-
mi blízko. Na cieľovej rovinke ako prvý 
zo šprintérov vyrazil vpred, za ním sa 
vyviezol Arnaud Démare a  vedľa neho 
Davide Ballerini. Cieľovú čiaru preťala 

NETRADIČNÝ ROK PETRA SAGANA

JEDEN Z DÔLEŽITÝCH MOMENTOV BOJOV O ZELENÝ DRES NA TOUR DE FRANCE, PETER 
SAGAN PO KOLÍZII S VAN AERTOM VO FINIŠI 11. ETAPY PRIŠIEL O DÔLEŽITÉ BODY.
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trojica prakticky v jednej línii. V cieli sa 
nik z nich netešil. Ani jeden netušil, kto 
bol prvý. Paradoxná situácia. Aj rozhod-
com trvalo hodnú chvíľu, kým rébus vy-
riešili. Boli to milimetre, ale v prospech 
Arnauda Démara. Sagan bol druhý. 

„Peter prehral len s  malým rozdie-
lom, ale viac sme pre víťazstvo dnes 
nemohli urobiť. Získal cyklámenový 
dres a opäť potvrdil, že je v dobrej for-
me. V šprintoch je stále rýchlejší. O ví-
ťazstvo ešte zabojuje," hodnotil etapu 
športový riaditeľ Ján Valach.

V šprintoch to skúšal, no aj na Gire 
dostal mimoriadne silného súpera 
– Démara. Francúz mal mimoriadnu 
formu a každý šprint premenil na svoje 

víťazstvo. K tomu pridal aj cyklámeno-
vý dres a so silnou podporou Groupa-
ma-FDJ ho bránil. 

V jedenástej etape, ktorá mala nároč-
ný záver, sa slovenský cyklista rozhodol 
zmeniť taktiku. Namiesto toho, aby čakal 
na záver etapy, vydal sa do úniku. Fran-
cúzsky tím sa ho snažil dostihnúť. Már-
ne. Keď sa na konci etapy pustili do boja 
favoriti, z náskoku malej skupiny ukrojili. 
Ale Sagan nečakal, vydal sa do sólového 
úniku. Vyhral vo veľkom štýle. Sám doká-
zal pretlačiť súperov, ktorí sa takmer celý 
deň snažili jeho šance ukončiť. 

„Mal som veľa druhých, tretích 
miest. Často som bol blízko, ale očaká-
vania ľudí sú vysoké. Čo by som im po-
vedal? Chvíľu môžu byť ticho,“ hovoril 
slovenský cyklista.

„Ukázal, že stále je extra trieda. To 
bol typický Sagan. Šiel ako motorka,“ 
ocenil Brit Ben Swift, ktorý šliapal 
v úniku po jeho boku až do záverečné-
ho stúpania.

UŠKODIL MU PRÍSNY 
REŽIM V MONAKU
„Predtým mi chýbala víťazná etapa na 
Gire, teraz ju už mám. To ma robí šťast-
ným. Páčilo sa mi, ako som dosiahol 
víťazstvo v 10. etape, ako som zaútočil, 
trpel a  bojoval až do konca. A  myslím 
si, že ľuďom sa to tiež páčilo. To je pre 
mňa dôležité. Nemôžem to porovnávať 
s  titulom majstra sveta, ale táto víťaz-
ná etapa bude mať navždy výnimočné 
miesto v  mojom srdci,“ hovoril Sagan 
pre taliansku Gazzettu dello Sport.

Na Gire ďalšie víťazstvo nepridal 
a  v  bodovacej súťaži skončil rovnako 
ako na Tour druhý. 

Triumf v Tortorete však pripomenul 
jeho veľké víťazstvá na Okolo Flámska 
či na majstrovstvách sveta v roku 2015. 
Spôsobom, ako aj víťazným gestom.

Výnimočné víťazstvo tiež potvrdilo, 
že Sagan nestratil zo svojho výkonu. 
Len okolnosti nehrali v jeho prospech.

V  štandardnej sezóne využíva jarné 
obdobie na rozjazdenie a  aj naberanie 
súťažných kilometrov. V  okresanom 
ročníku, keď sa prakticky hneď začalo 
zostra, mu trochu rýchlosti v dojazdoch 
chýbalo. Ako sezóna postupovala, bol 
oveľa silnejší. 

Na jar počas lockdownu v  Monaku 
nemohol vonku vôbec trénovať. Rok 
bez koronaprestávky by bol pre Sagana 
zrejme úspešnejší. „Nikto to nemal 
ľahké v  čase, keď bolo všetko zatvore-
né a nedalo sa trénovať. Možno však tí 
z nás, ktorí nečelili úplnému uzavretiu 
a  mohli trénovať vonku, mali výhodu. 
Ak musíš zostať doma a  šesť týždňov 
jazdiť len na valcoch a  pripravovať sa 
v telocvični, cítiš rozdiel. Bola to krátka, 
ale o to intenzívnejšia súťažná sezóna," 
vysvetlil.

NESKONČIL
Slovák sa stal stým pretekárom histórie, 
ktorý má v  zozname úspechov etapo-
vé víťazstvo na každej Grand Tour – na 
Tour, Gire aj Vuelte. Spolu je to až 17 
etáp. Medzi aktívnymi cyklistami sú 
v tomto ohľade lepší len dvaja pretekári 
– Mark Cavendish a André Greipel.

Koronasezóna bola v  cyklistike hek-
tická a ukázala viacero zvratov. V prípa-
de Sagana ukázala, že nie je automaticky 
v najideálnejšej forme, hoci fanúšikovia 
to od neho očakávajú. K  tomu proti 
nemu stoja aj silní súperi a budúci rok to 
bude platiť rovnako. 

Výsledkovo táto sezóna nebola taká 
úspešná ako predchádzajúce. No ani 
vo chvíľach, keď sa okolnosti nevyvíjali 
v jeho prospech, nevzdal sa. Hľadal mož-
nosti, snažil sa a bojoval. „Všetko v živote 
sa mení. Nikto z nás nie je ten istý ako 
pred desiatimi rokmi. A rovnaké je to aj 
s nami cyklistami. Naďalej chcem jazdiť, 
lebo cyklistiku stále milujem. Nie som 
si istý tvrdením, že každá sezóna je ná-
ročnejšia ako predchádzajúca. Ak v roku 
2021 zvíťazím dvadsaťkrát, ľudia rýchlo 
skonštatujú, že som sa vrátil... Lenže nie 
je to tak. Ja som ešte neskončil,“ dodal 
Peter Sagan.  I

NETRADIČNÝ ROK 
PETRA SAGANA

PETER SAGAN (VĽAVO) BOL SÍCE KRÁTKO NA TOUR DE FRANCE DRŽITEĽOM ZELENÉHO DRESU, 
V ŠPRINTÉRSKYCH KONCOVKÁCH HO VŠAK OŇ PRIPRAVIL SAM BENNETT (VPRAVO). 

ROK 
PETRA SAGANA 
V ČÍSLACH
 1 víťazstvo

 10 umiestení v top 3

 22 umiestení v top 10 

 64 súťažných dní 

 854 bodov do rebríčka UCI 

 10 203 súťažných kilometrov



30   OLYMPIC.SK JESEŇ / ZIMA 2020  WWW.OLYMPIC.SK

PRED TOKIJSKÝM NÁRODNÝM ŠTADIÓNOM BOLO V PÔVODNE PLÁNOVANOM TERMÍNE OH PUSTO...

OH 2020 V ROKU 2021 TEXT:  ĽUBOMÍR SOUČEK, FOTO: TASR/AP, ĽUBOMÍR SOUČEK

Japonsku sa hovorí Krajina vychádzajúceho slnka – a slnko má aj na štátnej vlajke. Jej metropola 
Tokio mala v lete 2020 znovu po 56 rokoch hostiť olympijské hry. Pandémia nového koronavírusu 
však priniesla marcové rozhodnutie o preložení hier na budúci rok . Medzinárodný olympijský 
výbor (MOV) aj organizačný výbor OH (OVOH) Tokio 2020 deklarovali, že hry s nezmeneným 
označením TOKIO 2020 sa od 23. júla do 8. augusta 2021 napriek pandémii uskutočnia. Celosvetová 
neistota však pretrváva a tieň „korony“ sa stále vznáša nad tokijským olympijským slnkom...

TIEŇ „KORONY“ 
NAD TOKIJSKÝM 
OLYMPIJSKÝM 
SLNKOM
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Tokiu pripravovali OH na 
uplynulé leto na mimoriad-
ne vysokej úrovni. Pred-
pokladalo sa, že sa zaradia 
medzi najlepšie v  histórii, 
takisto ako OH 1964 v tom-
to meste, ktoré boli vôbec 
prvé v  Ázii. „Čokoľvek sa 
udeje, nikdy nebudeme mať 
lepšie pripravený organi-
začný výbor, ako bol tento,“ 
vyhlásil v júli s uznaním šéf 
koordinačnej komisie MOV 
pre OH v  Tokiu John Coa-
tes, ktorého zhruba v  tom 
čase zvolili za viceprezi-
denta MOV.

O  dva mesiace neskôr 
Coates povedal ešte vý-

znamnejšiu vec: „Olympijské hry sa za-
čnú na budúci rok 23. júla, bez ohľadu 
na to, či tu bude ochorenie COVID-19, 
alebo nebude." Aj japonská ministerka 
športu Seiko Hašimotová zdupľovala, 
že hry sa budú konať „za každú cenu“.

OBROVSKÉ PUZZLE
Preloženie OH o  rok neskôr znamená 
bezprecedentný krok, aký nemá v his-
tórii obdobu (vo vojnových rokoch 
1916, 1940 a  1944 sa olympijské hry 
neuskutočnili, ale preložené na iný 
rok neboli nikdy). Všetko, čo sa s  tým 
spája, čo toto rozhodnutie vyvolalo 
a  s  čím sa v  jeho dôsledku a v  širších 
súvislostiach treba vyrovnať, znamená 
pravdepodobne logisticky najzložitej-
šiu operáciu v histórii ľudstva v miero-
vých časoch.

Aby sa olympijské hry v Tokiu mohli 
na budúci rok konať a  byť úspešné, 
musia sa pozitívne vyriešiť veľké 
problémy súvisiace s  preložením hier 
v  Japonsku a  čo je ešte dôležitejšie – 
musia sa výrazne zmierniť problémy 
vo svete. Prezident MOV Thomas Bach 
prirovnal dianie okolo OH od mar-
cového rozhodnutia o  preložení OH 
k obrovskému puzzle, v ktorom každý 
kúsok musí zapasovať na svoje miesto 
a ak by čo len jeden chýbal, tak by sa 
zničilo celé puzzle.

Treba si uvedomiť, že Japonsko je 
veľmi organizovaná krajina, v  ktorej 
improvizácii ruže vôbec nekvitnú. Vo 
výnimočnej súčasnej situácii sa však 
Japonci musia učiť improvizovať...

SKEPSA AJ ODHODLANIE
MOV aj Japonci na jar opakovane 
deklarovali, že ak by koronakríza aj 
v  roku 2021 znemožnila usporiadať 

OH v  Tokiu, znamenalo by to ich de-
finitívne zrušenie bez náhrady. A hoci 
prieskumy verejnej mienky v  Japon-
sku preukázali v  súvislosti s  možnos-
ťou usporiadať OH v Tokiu v lete 2021 
nemalú skepsu, MOV a OVOH v Tokiu 
neskôr oznámili, že sa uskutočnia bez 
ohľadu na pandémiu ochorenia CO-
VID-19 a aj bez ohľadu na to, či bude 
pred hrami k  dispozícii účinná, bez-
pečná a dostatočne dostupná vakcína.

Tým, čo v usporiadanie OH v Tokiu 
na budúci rok veria, optimizmu do duší 
v ťažkej situácii prilialo 5. júla suverén-
ne víťazstvo dovtedajšej guvernérky 
metropolitného Tokia Juriko Koikeovej 
vo voľbách šéfa tokijskej metropolitnej 
vlády (TMG) na ďalšie štyri roky. Veľkej 
autorite sa tešiaca Koikeová je jedna 
z kľúčových postáv príprav OH v Tokiu. 
Svoju pozíciu s veľkým prehľadom ob-
hájila v  súboji s  dvoma najvážnejšími 
súpermi, ktorí otvorene odmietali 
OH. Víťazstvo doterajšej guvernérky 
znamená, že v práci pre úspech OH sa 
bude pokračovať naplno.

Ďalším politickým „motorom“ 
tokijských príprav bol dlhoročný 
predseda japonskej vlády Šinzó Abe. 
Ten zo zdravotných dôvodov koncom 
augusta na funkciu rezignoval. Abeho 
nástupcom sa však stal jeho dlhodobý 
veľmi blízky spolupracovník Jošihide 
Suga, ktorý hneď po nástupe deklaro-
val, že hry budú aj preňho prioritou. 
A krátko po prevzatí funkcie vyhlásil: 
„Úspešné olympijské hry v Tokiu budú 
dôkazom, že ľudstvo porazilo nový 
koronavírus.“

ZÁKLADNÚ LOGISTIKU 
UŽ V TOKIU ZVLÁDLI
Veľkou tokijskou výzvou bolo v novom 
termíne hier zabezpečiť možnosť vy-
užitia všetkých 42 olympijských špor-
tovísk aj obrovského výstaviska Tokyo 
Big Sight, ktoré je určené ako hlavné 
tlačové aj vysielacie stredisko. Všade 
tam totiž mali na leto 2021 napláno-
vané iné podujatia a  udalosti. Je ne-
uveriteľné, že zástupcovia OVOH už 
začiatkom júla členom MOV počas ich 
virtuálneho zasadnutia oznámili, že 
túto obrovskú úlohu splnili!

Vďaka tomu zmizla hrozba, že by 
sa súťaže v  niektorom športe nemohli 
uskutočniť podľa plánu. A  keďže nový 
termín OH je v kalendári len o deň po-
sunutý ako ten pôvodný, dá sa aj „kopí-
rovať“ pôvodný program súťaží. V ňom 
naďalej figuruje 339 medailových 
súťaží v  33 športoch. V  dôsledku obáv 
z úmorných horúčav zostalo v platnosti 
vlaňajšie rozhodnutie MOV a OVOH, že 
atletické súťaže v maratóne a v chôdzi 
budú zhruba tisíc kilometrov severnej-
šie od Tokia v Sappore, kde býva v lete 
v priemere o šesť stupňov chladnejšie. 
Klimatické problémy v  termíne OH 
uprostred najhorúcejšieho leta zostáva-
jú vážne, ale čo by za to všetci dali, keby 
na budúci rok čelili len im a nie zároveň 
aj koronavírusovej hrozbe?!

Ako veľmi problémové sa spočiatku 
javili rokovania o využití novo vybudo-
vanej olympijskej dediny o rok neskôr. 
Viaceré developerské firmy tam už 
totiž predali mnoho bytov, do ktorých 
sa na jeseň tohto roka mali nasťahovať 

V
OH 2020 V ROKU 2021

PRE ÚSPECH OH V TOKIU BOLO VEĽMI DÔLEŽITÉ SUVERÉNNE VÍŤAZSTVO 
DOTERAJŠEJ GUVERNÉRKY METROPOLITNÉHO TOKIA JURIKO KOIKEOVEJ 
V JÚLOVÝCH GUVERNÉRSKYCH VOĽBÁCH.
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ich noví majitelia. Aj túto obrovskú 
výz vu však už organizátori zvládli.

MILIARDOVÉ DODATOČNÉ NÁKLADY
Nie je známe, koľko za vybavenie všet-
kých týchto záležitostí musel OVOH 
zaplatiť. Ale finančné kompenzácie 
subjektov, s  ktorými museli dohodnúť 
všetky tieto vážne zmeny, museli byť 
poriadne drahé. O  nemalú časť pláno-
vaných príjmov organizátori zase prí-
du v  dôsledku očakávaného vrátenia 
množstva zakúpených vstupeniek, kto-
ré sa predpokladá vzhľadom na obavy 
mnohých záujemcov o  návštevu OH 
z pandémie. Žiadosti o refundácie vstu-
peniek na OH bolo treba podať v  no-
vembri, na PH v  decembri. Je vysoko 
pravdepodobné, že mnohí záujemcovia 
o  vstupenky v  tejto situácii na „výlet“ 
do Tokia rezignujú. Pritom z  predaja 
vstupeniek na olympijské a  následné 
paralympijské hry kalkuloval OVOH 
s príjmom vyše 800 miliónov dolárov...

Veľký finančný dopad preloženia OH 
o  rok neskôr je pre každého súdneho 
človeka vzhľadom na gigantický a kom-
plexný rozmer podujatia ľahko pocho-
piteľný. Dodatočné náklady sa odhadujú 
v rozpätí 2,5 – 6 miliárd dolárov. MOV, 
pri ktorom zostali všetci celosvetoví 
marketingoví partneri z  programu 
TOP (niektorí dokonca práve v  období 
koronakrízy predĺžili partnerstvo), vy-
členil extra sumu v celkovej výške 800 
miliónov dolárov, z ktorej 150 miliónov 
uvoľňuje pre národné olympijské výbo-
ry a  medzinárodné športové federácie 
letných olympijských športov.

Pre OVOH uvoľní MOV z  uvedenej 
sumy 650 miliónov dolárov. Tento ob-
jem sa Japoncom pochopiteľne máli, 
keďže predstavuje len zlomok celkových 
dodatočných nákladov. Aj z  jednodu-
chej matematiky je totiž jasné, že veľká 
väčšina z nich zostane na ich pleciach. 
Organizátori síce mali veľmi úspeš-
ne rozbehnutý domáci marketingový 
program s  kalkulovanými príjmami vo 
výške 3,3 miliardy dolárov, lenže väč-

šina partnerov sa v novej situácii zatiaľ 
nevyjadrila, či bude mať dosť financií na 
predĺženie sponzoringu ešte o rok.

Podľa v  septembri zverejnenej štúdie 
University of Oxford oficiálne schválený 
celkový rozpočet na hry vo výške 12,6 mi-
liardy dolárov už medzičasom narástol na 
15,84 miliardy, čo je najviac v histórii OH. 
Pritom pri kandidatúre pred siedmimi 
rokmi Tokio počítalo s  rozpočtom „len“ 
7,3 miliardy dolárov...
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„H ry za zavretými dverami rozhodne 
nechceme. Pracujeme na riešení, 
ktoré by na jednej strane chránilo 

zdravie všetkých účastníkov a na druhej 
strane zachovávalo olympijského ducha. 
Čaká nás mamutia úloha. Hry budú iné 
ako tie, ktoré sa pripravovali. Nikto nevie, 
ako bude vyzerať svet v júli či auguste 
budúceho roka. Preto pripravujeme niekoľko 
scenárov,“ vyhlásil Bach. Iná vec je, či si 
budúcoročný celosvetový vývoj pandémie 
predsa len nevyžiada aj prázdne hľadiská...

Na druhej strane, čiastočná redukcia 
počtu divákov, ale aj štátnikov, zástupcov 
sponzorov a médií v dôsledku ich dobrovoľnej 
rezignácie na cestu na OH (tento scenár 
nemusí byť v atmosfére obáv z nakazenia 
nereálny) by vylepšila možnosť realizácie 

protipandémiových opatrení na OH. Redukcia 
počtu ľudí v spoločných priestoroch by totiž 
významne znižovala riziko nákazy. Ak by 
do Tokia prišlo menej ľudí „zvonku“, mohol 
by sa redukovať aj počet organizátorov, 
príslušníkov bezpečnostných síl, šoférov, 
dobrovoľníkov, personálu na športoviskách 
(vrátane stravovacích zariadení) atď. 
Japonci rozhodne v tejto situácii nebudú 
ľudí na hry vo veľkom pozývať...

Šéf služieb MOV pre národné olympijské 
výbory a pre olympijské dediny Toshio 
Tsurunaga v odpovediach po prednáške 
na diaľku počas septembrovej konferencie 
SOŠV SPORT (R)EVOLUTION prezradil: 
„Preberáme rôzne scenáre vývoja pandémie. 
Najhorší možný je ten s uzavretými hranicami. 
Stredná cesta je taká, že COVID-19 stále 

AKO PROTI NÁKAZE 
V TOKIU?
Na jar sa objavili úvahy, 
že OH v Tokiu by sa mohli konať 
bez divákov v hľadiskách, 
ale prezident MOV Thomas Bach 
ich počas júlového 
vir tuálneho zasadnutia 
MOV jednoznačne odmietol.

DLHOROČNÝ PREDSEDA JAPONSKEJ VLÁDY ŠINZÓ ABE (VĽAVO), KTORÝ VEĽMI PODPOROVAL 
OLYMPIJSKÉ SNAHY TOKIA, SA V AUGUSTE ZO ZDRAVOTNÝCH DÔVODOV VZDAL FUNKCIE 
A ODOVZDAL JU SVOJMU BLÍZKEMU SPOLUPRACOVNÍKOVI JOŠIHIDEMU SUGOVI (VPRAVO).
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ÚSPORNÉ OPATRENIA A ODLIŠNÉ HRY
MOV aj japonskí organizátori hier majú 
spoločne tri priority: 1) zdravie a bez-
pečnosť všetkých účastníkov, 2) zní-
ženie vyvolaných nákladov a  aplikácia 
verejného záujmu, 3) optimalizácia 
a  zjednodušenie príprav. Treba zvážiť 
aj kľúčové kultúrne otázky hier. Za kľú-
čové faktory úspechu považujú hlavní 
zainteresovaní kreativitu, flexibilitu 
a odhodlanie.

Japonské médiá v  lete svorne kon-
štatovali, že budúcoročné OH v  Tokiu 
budú v  porovnaní s  pôvodným plánom 
zmenšené, zjednodušené, celkove zo-
štíhlené a veľmi odlišné. OVOH aj MOV 
od leta zvažovali zhruba dvesto opatrení 
v tomto duchu, ktoré v septembri zúžili 
na niečo vyše päťdesiat. „Tentokrát hry 
nebudú môcť byť také spoločenské, ako 
by sme chceli a ako sme na to zvyknutí," 
avizoval už v októbri Thomas Bach.
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bude predstavovať problém, ale bude 
možné cestovať. Ale najlepšie by bolo, keby 
už COVID-19 nebol problémom. Pri prvých 
dvoch scenároch sa zameriavame na 
súčasnú situáciu, aj na možnosť ,bubliny´.“

MOV avizoval, že začiatkom decembra 
predstaví rôzne varianty vývoja 
protipandémiových opatrení na OH. Experti 
z jeho jednotky Here We Go (Poďme 
na to) v lete a na jeseň veľmi pozorne 
sledovali, ako sa darilo realizovať opatrenia 
počas troch cyklistických Grand Tours, na 
tenisových grandslamových turnajoch, aj 
počas „bublinového“ diania v zámorských 
profesionálnych súťažiach a na zlomku 
vrcholných podujatí, ktoré sa napriek pandémii 
uskutočnili. OVOH si zase robí analýzu 
opatrení na japonských profesionálnych 

súťažiach, ktoré sa konajú aj so značným 
počtom divákov, niekde dokonca aj s plnou 
kapacitou hľadiska. Prezident OVOH 
Joširó Mori v júli informoval, že kľúčové 
zdravotné opatrenia v súvislosti s pandémiou 
vojdú v Tokiu do platnosti na jeseň.

„Ak bude potrebná karanténa pre všetkých 
účastníkov, aby sa zaistilo bezpečné prostredia, 
tak sa bude musieť chodiť do karantény. 
Musíme pripraviť množstvo scenárov bez 
toho, aby sme vedeli, aké prostredie napokon 
bude,“ vyhlásil v októbri Thomas Bach.

Organizátori OH na októbrovom webinári 
pre šéfov misií národných olympijských 
výborov konštatovali, že na štvorstupňovej 
stupnici rizík evidujú v danom čase druhý 
stupeň. Vo všeobecnosti by sa tento stupeň dal 
charakterizovať vetou „Učíme sa žiť s COVID-19.“ 

Tretí stupeň by znamenal, že krátko pred OH 
bude veľmi zlý vývoj pandémie v Japonsku. 
A najkritickejší štvrtý by zvažovali, keby bol 
veľmi zlý vývoj všade na svete. „Uviedli, že 
na všetky štyri stupne situácie pripravujú 
modely,“ prezradil športový riaditeľ SOŠV 
Roman Buček a dodal: „V hľadiskách by 
chceli mať obmedzený počet divákov, ale 
pripúšťajú aj alternatívu bez obecenstva.“

Designovaný šéf našej výpravy v Tokiu 
Buček sa zúčastnil na spomínanom webinári. 
Povedal, že zatiaľ nedošlo k úprave kalkulácie 
na veľkosť sprievodu výpravy, ktorá sa odvíja 
od počtu športovcov a odvetví, v ktorých budú 
súťažiť. To je dobrá správa. Na druhej strane 
je možné, že sa skráti dĺžka pobytu členov 
výprav v olympijskej dedine, kde bude najväčšia 
koncentrácia ľudí. 

KLIMATICKÉ 
PROBLÉMY V TERMÍNE 
OH UPROSTRED 
NAJHORÚCEJŠIEHO 
LETA ZOSTÁVAJÚ 
VÁŽNE. ALE ČO BY 
ZA TO VŠETCI DALI, 
KEBY NA BUDÚCI ROK 
ČELILI LEN IM, 
A NIE ZÁROVEŇ AJ 
KORONAVÍRUSOVEJ 
HROZBE?!

AKO POSLEDNÉ Z NOVÝCH OLYMPIJSKÝCH ŠPORTOVÍSK 
V TOKIU OTVORILI V OKTÓBRI AQUATICKÉ CENTRUM. 
HOTOVÉ BOLO UŽ VO FEBRUÁRI.

TOKIJSKÉ 
FINANCIE NA HRY
Oficiálny rozpočet na OH (pred 
koronakrízou): 12,6 miliardy USD

Odhadované dodatočné 
náklady: 2,5 – 6 miliárd USD

Dodatočný príspevok MOV 
pre OVOH: 650 miliónov USD

Predpokladané celkové 
náklady na OH + na 
všeobecnú infraštruktúru:

26 miliárd USD
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Začiatkom októbra zverejnili infor-
máciu, že MOV a  OVOH Tokio 2020 
sa dohodli na znížení rozpočtu pre 
olympijské a  paralympijské hry o  280 
miliónov dolárov. Redukovali hlavne 
operatívne náklady. Thomas Bach 
povedal, že športovcov sa úsporné 
opatrenia nedotknú. Formát vždy veľ-
mi drahého otváracieho ceremoniálu 
hier sa vzhľadom na jeho výnimočnosť 
nemá meniť, ale jeho obsah sa má čias-
točne redukovať.

Z  ďalších zamýšľaných opatrení 
zatiaľ preniklo na verejnosť toto: 

v dedine by sa mali zrušiť uvítacie ce-
remoniály jednotlivých výprav, zníži 
sa veľkosť vozového parku pre OH, vý-
razne sa znížia výdavky na výzdobu aj 
počet voľných vstupeniek, ohňostroje 
nebudú pompézne a  štafeta s  olym-
pijským ohňom po Japonsku prebehne 
v  úspornejšom režime, hoci jej dĺžka 
sa neskráti. „Snažíme sa utvoriť mo-
del fungovania nadchádzajúcich OH 
i  ďalších budúcich globálnych podu-
jatí v nových podmienkach, v ktorých 
žijeme,“ uviedol OVOH Tokio 2020 pri 
oznámení týchto opatrení.  I

OH 2020 V ROKU 2021

„Otvorenie dediny sa stále plánuje 13. júla, teda 
desať dní pred začiatkom hier. O jeho prípadnej 
zmene či o zmene dátumov príchodov výprav 
do Tokia sa nehovorilo. Podľa mňa je však 
možné, že športovci budú musieť opustiť 
dedinu hneď na druhý deň po poslednom 
súťažnom vystúpení. Táto neistota nám 
komplikuje objednávanie leteniek pre výpravu.“

Pre Bučeka je zatiaľ záhadou, ako chcú 
Japonci riešiť separáciu jednotlivých výprav 
v „bublinách“, pretože všetci budú bývať 
vo výškových budovách a mať spoločnú 
obrovskú jedáleň, aj tzv. medzinárodnú zónu 
dediny a športoviská v dedine. „Toto je veľká 
logistická výzva,“ konštatuje. Dozvedel sa 
však, že sa plánuje obmedzenie pohybu 
členov výprav mimo dediny. To v kombinácii 
s možnou karanténou komplikuje plány 

s predolympijskými tréningovými pobytmi 
našich rýchlostných kanoistov v Omigawe 
a atlétov v Urajasu na predmestí Tokia, ako aj 
s dlhodobým pobytom členov podporného 
tímu výpravy mimo dediny, kam zvykli 
chodiť len na návštevné tzv. day passy. 

Prezident SOŠV Anton Siekel rok 
pred OH vyhlásil, že do Tokia pôjdu 
Slováci len v prípade, ak bude možné 
zabezpečiť ich zdravie a bezpečnosť: „Keď 
sa situácia bude zlepšovať, budem sa 
veľmi tešiť. Ak však budeme čeliť hrozbe 
a nebudeme vedieť zabezpečiť, aby 
sa naša výprava vrátila domov zdravá, 
prijmeme opatrenia, ktoré nás zarmútia.“

Keďže bezpečná a všeobecne dostupná 
vakcína proti novému koronavírusu do jari 
budúceho roka zrejme ešte k dispozícii pre 

všetkých nebude, je jasné, že sa bude masovo 
testovať. Roman Buček: „S vakcináciou ako 
s podmienkou účasti sa neráta. Organizátori 
avizujú, že budú požadovať absolvovanie 
testu 72 hodín hodín pred odchodom do 
Tokia, ďalší test hneď po prílete a potom 
priebežne počas pobytu.“ ČTK v októbri 
citovala českého člena MOV Jiřího Kejvala, 
podľa ktorého Japonci dokončujú vývoj 
rýchlych testov zo slín, ktorých výsledok je 
známy za niekoľko minút. Takéto testovanie 
sa počas OH bude robiť masovo.

Poliklinika v olympijskej dedine má byť 
vybavená na takej úrovni, že bude schopná 
poskytnúť starostlivosť aj pacientom so 
stredne ťažkým priebehom ochorenia 
COVID-19. Bežné by malo byť v dedine 
používanie čističiek vzduchu.   I

OLYMPIJSKÁ DEDINA (NA SNÍMKE UKÁŽKOVÁ IZBA) SI NA SVOJICH PRVÝCH OBYVATEĽOV 
MUSÍ POČKAŤ AŽ DO JÚLA 2021.

ODPOČÍTAVANIE POSLEDNÉHO ROKA PRED 
PRELOŽENÝMI OH OSLÁVILI JAPONCI 23. 
JÚLA STRIEDMO. LAMPÁŠIK S OLYMPIJSKÝM 
PLAMEŇOM PRI SKROMNEJ CEREMÓNII NIESLA 
PLAVKYŇA RIKAKO IKEEOVÁ, KTORÁ SA VYLIEČILA 
Z LEUKÉMIE. JEJ PRÍBEH JE SYMBOLOM NÁDEJE.



KyberneticKá bezpečnosť

www.lynx.sk
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predošlom čísle nášho ča-
sopisu sme informovali 
o  upresnení výkladu pra-
vidla 50 Olympijskej charty. 
Na základe návrhu svojej 
komisie športovcov ho v ja-
nuári schválila exekutíva 
Medzinárodného olympij-
ského výboru (MOV). 
O  niekoľko mesiacov však 
nastal búrlivý vývoj, ktorý 
k pravidlu 50 znovu pripútal 
veľkú pozornosť.

VOLANIE PO REVÍZII ČI ZRUŠENÍ
V  máji v  americkom Minneapolise po 
brutálnom zásahu policajtov zomrel 
černoch George Floyd. To vzbudilo 
v USA masové protesty proti rasizmu. 
Následne sa tam rozvinula rozsiah-
la kampaň hnutia Black Lives Matter 
(vo voľnom preklade „Životy čiernych 
zavážia“), ktorá našla mnoho pod-
porovateľov aj v  zahraničí. Mnohí 
športovci najmä v  USA (ale trebárs aj 
superhviezda F1 Lewis Hamilton) vy-
jadrili svoje sympatie tomuto hnutiu 
a odpor proti rasizmu pokľaknutím na 
začiatku zápasov profesionálnych líg, 

ale aj rovnakými či odlišnými prejavmi 
pri ceremoniáloch na iných súťažiach. 
A viacerí športovci v tejto súvislosti za-
čali volať po zrušení, resp. revidovaní 
pravidla 50 Olympijskej charty.

Pripomeňme znenie druhého 
článku tohto pravidla, ktoré platí 
počas OH/ZOH, aj mládežníckych: 
V  olympijských priestoroch, na špor-
toviskách a  na iných miestach nie je 
povolený žiadny typ demonštrácií 
alebo politickej, náboženskej či raso-
vej propagandy.

SONDOVANIE NÁZOROV 
Z KAŽDEJ STRANY
Na základe podnetov od množstva 
športovcov zo sveta sa komisia špor-
tovcov (KŠ) MOV od mája znovu zao-
berala pravidlom 50. Jej predsedníčka 
Kirsty Coventryová požiadala prezi-
denta MOV Thomasa Bacha, aby MOV 
obnovil diskusiu o  ňom. Exekutíva 
MOV následne poverila KŠ, aby vied-
la konzultácie s  komisiami športov-
cov národných olympijských výborov 
(NOV) aj medzinárodných športových 
federácií (MŠF) a aby pripravila návrh 
úprav v tejto záležitosti.

Komisia športovcov MOV vstúpila 
do veci veľmi aktívne. Na úvod mali 
jej členovia konferenčný hovor s  ko-
misiami športovcov NOV USA, Veľkej 
Británie, Kanady a  s  panamerickým 
združením športových organizácií. 
Potom komunikovali s  komisiami 
športovcov ďalších organizácií, vrátane 
paralympijských, a  mali aj tri konfe-
renčné hovory s globálnym rozmerom. 
Zúčastnilo sa na nich vždy okolo 150 
ľudí. Do októbrovej diskusie sa zapojil 
aj prezident MOV Thomas Bach.

Dá sa povedať, že v olympijskom hnutí 
sa v prvej fáze sondovali názory z každej 
strany. Druhá fáza sa spustila v novem-

bri, keď komisia športovcov MOV poskyt-
la potenciálnym účastníkom OH v Tokiu 
z celého sveta obsiahly a veľmi precízne 
formulovaný dotazník. Ten má pomôcť 
jasne zmapovať sumár názorov, aj návr-
hov na prípadné zmeny.

„Konzultácie sme vždy začínali vy-
svetlením, aké vyjadrenie protestov či 
názorov na problémové témy umožňuje 
aktuálne znenie pravidla 50. Verbálne 
vyjadrenia pri rôznych príležitostiach 
či na sociálnych sieťach sú povolené 
aj teraz. Protesty a  demonštrácie po-
čas OH sú zakázané na športoviskách, 
v olympijskej dedine, aj počas otvára-
cieho, záverečného a iných oficiálnych 
ceremoniálov,“ hovorí podpredsedníč-
ka komisie športovcov MOV, slovenská 
strelkyňa Danka Barteková.

POLEMICKÁ DISKUSIA
Vďaka tomu, že Barteková je do celého 
procesu priamo zainteresovaná (kon-
krétne má na starosti styk s komisiami 
športovcov NOV Slovenska a  Česka, 
aj MŠF volejbalu a  vzpierania), máme 
o  vývoji diskusie o  pravidle 50 infor-
mácie z prvej ruky.

Z  Bartekovej slov vyplýva, že do-
terajšia diskusia má veľmi polemický 
charakter. „Športovci chcú diskutovať 
o  všetkých možných problémoch. 
Dominantná je téma rasizmu, ale re-
zonujú aj témy porušovania ľudských 
práv – najmä v súvislosti s Čínou a naj-
novšie s  Bieloruskom, ďalej diskrimi-
nácie na základe sexuálnej orientácie 
a  ďalších odlišností. Mimo diskusie 
sú zatiaľ prejavy vierovyznania. A za-
ujímavé je, že prakticky sa nehovorí 
o  nerovnoprávnom postavení žien 
v mnohých krajinách,“ prezrádza.

Tí, ktorí požadujú zmenu pravidla 
50, sa podľa slovenskej strelkyne odvo-
lávajú na to, že potláča ich ľudské právo 

OLYMPIJSKÉ POLEMIKY TEXT: ĽUBOMÍR SOUČEK, FOTO: TASR/AP

V olympijskom hnutí v rôznych 
kútoch sveta prebieha 
polemická diskusia 
o pravidle 50 Olympijskej 
charty o obmedzení 
reklamy, demonštrácií 
a propagandy na olympijských 
hrách. Viacerí športovci 
žiadajú jeho úpravu.

V

BLOKUJE PANDORINU SKRINKU
PRAVIDLO 50
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vyjadriť svoj názor. Protiargumentom 
je zase to, že uprednostnenie práva 
jedného športovca môže byť diskrimi-
načné voči iným. „Kritici súčasného 
stavu nechápu, že prejavom svojho 
názoru pri oficiálnych príležitostiach 
na OH/ZOH môžu ubližovať iným 
športovcom. Snažíme sa ich presvedčiť, 
že je dôležité zachovať jedinečnosť 
a neutralitu olympijských hier. Pritom 
existuje dosť možností na verbálne 
vyjadrenie svojho názoru napríklad na 
sociálnych sieťach, či počas tlačových 
besied,“ vysvetľuje Barteková.

„V Kanade a v Austrálii už realizo-
vali prieskumy, podľa ktorých je viac 
než polovica športovcov za udržanie 
platnosti pravidla 50 pre ceremoniá-
ly, športoviská a  olympijskú dedinu. 
Nechcú, aby sa na hrách demonštro-
vali politické problémy. Podobne 
dopadol prieskum aj v Írsku. Komisia 
športovcov SOŠV sa vyslovila jed-
noznačne za zachovanie pravidla 
50 v  existujúcej podobe. V  Česku 
väčšina členov komisie potvrdila 
status quo. Pravda, sú aj organizácie 
či združenia, ktoré pokračujú v kriti-
ke,“ hovorí Barteková.

ČO HOVORÍ VÝKLAD PRAVIDLA 50 
Podľa výkladu pravidla 50, schvá-
leného MOV, existuje fundamen-
tálny princíp, že šport je neutrálny 
a  musí byť oddelený od politických, 
náboženských alebo iných typov 
vplyvov. Osobitne na olympijských 
športoviskách a pri ceremoniáloch sa 
musia oslavovať výkony športovcov 
a prezentovať to najlepšie zo športu 
a  jeho hodnôt. Je potrebné rešpek-
tovať športovcov a  ich chvíle slávy 
a žiadnym spôsobom nesmerovať po-
zornosť mimo nich. Demonštráciami 
na športovisku, v olympijskej dedine, 

alebo pri oficiálnych ceremoniáloch 
by sa narúšala dôstojnosť súťaží ale-
bo ceremoniálov a negatívne by sa to 
dotýkalo všetkých športovcov.

Ak by jednotlivec uprednostnil svoje 
rozhorčenie, akokoľvek legitímne, pred 
pocitmi iných športovcov a  pred sa-
motnou súťažou, došlo by k oslabeniu 
jednoty, harmónie, ako aj k znehodno-
teniu oslavy športu a toho, čo dosiahli 
ľudia. Vyjadrenie názoru nie je totožné 
s  protestmi alebo s  demonštráciami. 
Za protest možno považovať napríklad 
zobrazovanie akéhokoľvek politického 
posolstva, vrátane označení či návle-
kov na rukávoch, gestá politickej pova-
hy – ako gestá rúk alebo pokľaknutie, 
odmietnutie podriadenia sa protokolu, 
ceremoniálu, ale aj iné konanie.

NAJHLASNEJŠÍ SÚ V USA, INDE 
MAJÚ ODLIŠNÉ PROBLÉMY
Sledovanie debát o  revízii pravidla 50 
prezrádza, že najhlasnejší sú v  USA, 
kde je hlavnou témou rasizmus. „Mali 
sme konferenčný hovor so športovca-
mi USOPC, na ktorom sa z  ich strany 
zúčastnili výlučne športovci tmavej 
pleti. Všetci sa vyjadrili, že sa vo svojej 
vlasti cítia byť diskriminovaní a  chcú 
proti tomu na OH protestovať – buď 
pokľaknutím, alebo vztýčením zaťatej 
päste. Diskutoval aj bývalý atlét John 
Carlos, jeden z dvoch hlavných aktérov 
protestu proti rasizmu v USA na stupni 
víťazov na OH 1968 v Mexico City. Za 
porušenie Olympijskej charty ho vtedy 
poslali z  hier domov. Stále to cíti ako 
krivdu a očakáva ospravedlnenie,“ pre-
zrádza Barteková.

Ako podpredsedníčka komisie 
športovcov MOV sa však stretáva aj 
s  diametrálne odlišným postojom. 
„Napríklad zástupcovia športovcov 
z Tichomoria hovoria, že ich oveľa viac 

ako rasizmus trápi potápanie ostrovov, 
na ktorých žijú. A pýtajú sa, či teda oni 
majú na OH protestovať proti zmene 
klímy. Inde sa zase ozývajú príslušníci 
národnostných či sexuálnych menšín, 
ktoré sa cítia byť utláčané,“ dodáva.

Medzi racionálne uvažujúcimi ľuď-
mi v olympijskom hnutí, ktorí zvažujú 
aj súvislosti, podľa slovenskej členky 
MOV nie sú zriedkavé názory, že pra-
vidlo 50 drží zatvorenú Pandorinu 
skrinku. Podľa gréckej mytológie keď 
Pandora otvorila skrinku od bohov, 
uvoľnili sa z nej všetky trápenia, strasti 
a choroby – a po jej priklopení zostala 
len nádej.

Presne z toho sú obavy aj teraz. Keby 
sa povolili protesty počas oficiálnych 
olympijských ceremónií, nikto by to 
nedokázal regulovať ani ustrážiť. A je-
dinečný moment v  živote športovcov 
by sa mohol zmeniť na nočnú moru.

„Počas olympijských hier by sa do-
minantná pozornosť mala sústrediť na 
šport a športovcov, nie na prezentáciu 
problémov sveta,“ vyjadruje Barteková 
svoje presvedčenie, ktoré zdieľajú aj 
mnohí jej kolegovia.

VYJASNÍ SA V MARCI?
Danka Barteková predpokladá, že de-
finitívne stanovisko k  možnej úprave 
pravidla 50 schváli MOV už na svojom 
marcovom zasadnutí v  Aténach. A  to 
preto, aby v  dostatočnom predstihu 
štyroch mesiacov bolo jasné, čo si na 
OH v Tokiu športovci a členovia výprav 
z celého sveta budú môcť dovoliť a čo 
nie. Sama predpokladá, že k  zmene 
textácie pravidla 50 nedôjde, ale že 
bude prijatý vykonávací predpis, alebo 
nejaký kódex, ktorý umožní tým, čo 
chcú protestovať proti diskriminácii, 
niečo nad rámec súčasných obmedze-
ní. Ale to je len jej predpoklad. I

PRAVIDLO 50 HOVORÍ: 
V OLYMPIJSKÝCH PRIESTOROCH, 
NA ŠPORTOVISKÁCH A NA INÝCH 
MIESTACH NIE JE POVOLENÝ 
ŽIADNY TYP DEMONŠTRÁCIÍ ALEBO 
POLITICKEJ, NÁBOŽENSKEJ ČI 
RASOVEJ PROPAGANDY.BLOKUJE PANDORINU SKRINKU

OLYMPIJSKÁ VLAJKA PRED SÍDLOM MOV V LAUSANNE.
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časť na olympijských hrách 
je neuveriteľný zážitok pre 
každého športovca. Ale 
vzbudzuje aj pokoru, keď 
si uvedomíte, že ste sú-
časťou niečoho väčšieho. 
Udalosti, ktorá spája svet. 
Na olympijských hrách 
sme si všetci rovní. Každý 
rešpektuje rovnaké pra-

vidlá bez ohľadu na so ciálne zázemie, 
pohlavie, rasu, sexuálnu orientáciu 
alebo politickú vieru.

TRI BOJKOT Y OH OVPLYVNILI 
MYSLENIE BACHA
Prvýkrát som zažil túto mágiu na 
olympijských hrách v Montreale 1976. 
Od chvíle, keď som sa presťahoval do 
Olympijskej dediny, cítil som olympij-
ský duch. Žitie spolu so športovcami 
z  celého sveta mi otvorilo oči a  obja-
vil som zjednocujúcu silu športu. Ako 
športovci sme súperi, ale v Olympijskej 
dedine všetci žijeme pokojne spolu 
pod jednou strechou. Kedykoľvek sa 
stretnú olympionici bez ohľadu na to, 
odkiaľ sú alebo kedy súťažili na hrách, 
tento spoločný zážitok sa okamžite 
stáva témou našich rozhovorov.

Jeden incident však zatienil moju 
prvú olympijskú skúsenosť. Krátko pred 
otváracím ceremoniálom OH som z okna 
izby v  Olympijskej dedine videl veľkú 

skupinu afrických športovcov so zbale-
nou batožinou. Mnohí z  nich boli v  sl-
zách, iní mali zvesené hlavy. Dozvedel 
som sa, že museli odísť, lebo ich vlády na 
poslednú chvíľu rozhodli o bojkote hier. 
Ich olympijský sen po toľkých rokoch 
tvrdej práce a  očakávania v  poslednej 
chvíli zničili. To ma straší dodnes.

O štyri roky neskôr som zažil bojkot 
OH v Moskve 1980. Ako predseda komi-
sie športovcov v  Západnom Nemecku 
som dôrazne protestoval proti tomuto 
bojkotu, pretože nás trestal za niečo, 
s  čím sme nemali nič spoločné – za 
inváziu sovietskej armády do Afganis-
tanu. Uvedomil som si, že športové 
organizácie majú veľmi malý politický 
vplyv a  my športovci sme mali veľmi 
málo čo povedať. Naše hlasy nepočúvali 
ani politici, ani naši športoví predstavi-
telia. Bol to veľmi ponižujúci zážitok.

Náš národný olympijský výbor ako 
jeden z  mnohých bojkotoval hry. Ne-
bola to žiadna útecha, keď sa ukázalo, 
že tento bojkot nielenže potrestal tých 
nesprávnych, ale že nemal ani žiadny 
politický účinok: sovietska armáda 
zostala v  Afganistane ďalších deväť 
rokov. A  vyvolal pomstu – bojkot na-
sledujúcich OH v Los Angeles 1984.

Tieto dve skúsenosti stále ovplyv-
ňujú moje myslenie. Vyjasnili mi, že 
hlavným poslaním olympijských hier 
je dať dohromady najlepších svetových 
športovcov z  206 národných olympij-
ských výborov pri pokojnom športo-
vom zápolení.

OLYMPIJSKÉ HRY SÚ V PRVOM 
RADE O ŠPORTE
Olympijské hry nie sú o politike. MOV 
ako občianska mimovládna organizá-
cia je vždy striktne politicky neutrálny. 
Pridelenie hier ani účasť na nich nie 
sú politickým úsudkom o  hostiteľskej 
krajine. Olympijské hry riadi MOV, nie 
vlády. MOV pozýva NOV, aby sa zúčast-
nili na hrách. NOV pozývajú predstavi-
teľov zo svojej krajiny, aby sprevádzali 
ich športovcov. Hlava štátu hostiteľskej 
krajiny môže na slávnostnom otvorení 

hier povedať len jednu vetu, ktorú na-
písal MOV, a oficiálne ich ňou otvoriť.

Olympijské hry nie sú o zisku. MOV 
reinvestuje 90 percent všetkých svo-
jich príjmov do športovcov po celom 
svete, najmä v  rozvojových krajinách. 
Peniaze idú aj organizátorom olym-
pijských hier, ktorí dávajú športovcom 
priestor, kde môžu zažiariť. Hry môžu 
zjednocovať svet prostredníctvom 
športu len vtedy, ak sa na nich môže 
zúčastniť celý svet. Naše peniaze pro-
spievajú všetkým športovcom zo všet-
kých 206 NOV, z olympijského tímu pre 
utečencov a zo všetkých olympijských 
športov. Tým sa zabezpečuje skutočná 
univerzálnosť a rozmanitosť.

Olympijské hry sú v  prvom rade 
o športe. Športovci stelesňujú hodnoty 
výnimočnosti, solidarity a  mieru. Hry 
vyjadrujú inkluzivitu a  vzájomný reš-
pekt aj tým, že sú politicky neutrálne 
na športoviskách a  počas ceremoniá-
lov. Niekedy je potrebné tento dôraz 
na šport zosúladiť so slobodou prejavu, 
ktorú majú všetci športovci aj na OH. 
To je dôvod, prečo existujú pravidlá 
pre športoviská a  ceremoniály, ktoré 
chránia duch športu. Zjednocujúca 
sila hier sa môže rozvinúť len vtedy, 
ak každý preukazuje úctu k iným a so-
lidaritu s nimi. V opačnom prípade by 
hry poklesli na trhovisko demonštrácií 
všetkého druhu, rozdeľujúc a nie zjed-
nocujúc svet.

Olympijské hry nemôžu zabrániť 
vojnám a  konfliktom. Nemôžu riešiť 
ani všetky politické a  sociálne výzvy 
v našom svete. Ale môžu ísť príkladom 
pre svet tým, že každý rešpektuje rov-
naké pravidlá a  jeden druhého. Môžu 
nás inšpirovať, aby sme problémy rieši-
li v priateľstve a solidárne. Môžu stavať 
mosty vedúce k lepšiemu porozumeniu 
medzi ľuďmi. Týmto spôsobom môžu 
otvárať dvere k mieru.

Olympijské hry prispievajú k jedno-
te v  celej našej rozmanitosti. Zabez-
pečiť, aby mohli rozvinúť túto mágiu 
a zjednotiť celý svet v mieri, je niečo, 
za čo stojí bojovať každý deň.“ I

„Ú

STANOVISKO TEXT: THOMAS BACH, OLYMPIJSKÝ VÍŤAZ A PREZIDENT MOV

HRY NEMÔŽU BYŤ 
TRHOVISKOM DEMONŠTRÁCIÍ

Olympijský víťaz v šerme 
z Montrealu 1976 a prezident 
Medzinárodného olympijského 
výboru THOMAS BACH napísal tex t 
s názvom „Šport a politika: Moje 
skúsenosti ako športovca“, ktorý 
bol koncom októbra zverejnený 
vo viacerých svetových médiách. 
Vybrali sme z neho väčšinu pasáží 
a pridali sme medzititulky.
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„Nájsť v  súčasnej situácii peniaze 
na podporu športu nie je jednoduché, 
navyše, naša pomoc je len kvapkou 
v  mori toho, čo slovenský šport po-
trebuje. Ale robíme aspoň toľko, koľko 
sa dá,“ poznamenal Branislav Jendroľ, 
riaditeľ úseku služieb poistencom Dô-
very, ktorá začala športovým klubom 
pomáhať zvládať dopady pandémie 
ešte v marci úplne medzi prvými.

Ako prvé finančne podporila det-
ské atletické kluby. V lete a začiatkom 
jesene darovala na pomoc ďalším be-

žeckým a  atletickým klubom 10-tisíc 
eur.

„Na bežcov sme mysleli hneď, ako 
epidemiologické opatrenia začali 
postupne rušiť jarné preteky. Nech-
celi sme, aby bežcom vyšla ich for-
ma nazmar, preto sme medzi prvými 
zorganizovali Virtuálny Dôverun Bež 
a pomôž. Celý výťažok 3000 eur sme 
rozdelili medzi tri atletické kluby, ktoré 
sa venujú deťom a mládeži,“ vysvetlil 
Jendroľ.

Keďže sa ukázalo, že pomoc potre-
buje oveľa viac športových združení, 
Dôvera v spolupráci s aplikáciou iWatt 
spustila bežeckú Dôverun ligu a víťaz-
ným klubom rozdelila 10-tisíc eur.

„Naším cieľom bolo povzbudiť bež-
cov, aby sa naplno vrátili k svojej zdra-
vej záľube a zároveň zmierniť dopady 
epidémie na bežecký šport na Sloven-
sku. Šport je zdravý, vedie k  zdraviu 
a dokáže aj liečiť, preto ho podporuje-
me,“ dodal. 

Dôvera za posledných šesť rokov fi-
nančne podporila detský futbal, behy 
pre širokú verejnosť, vodácky šport, 
charitatívne športové podujatia na 
pomoc deťom a  hendikepovaným 

ľuďom, ale aj Slovenský olympijský 
a športový výbor či priamo olympio-
nikov Mateja Tótha (chôdza) a  Klau-
diu Medlovú (snowboard).

Na šport dáva financie zo svojich 
prevádzkových nákladov, teda z toho, 
čo má na výplaty, autá či iné vybave-
nie. „Vieme fungovať veľmi efektívne 
a dokážeme na sebe ušetriť. Ale naša 
pomoc je len malou finančnou injek-
ciou, slovenský šport potrebuje riadnu 
infúziu. Koronavírus ho nesmie po-
chovať,“ zdôraznil Jendroľ.   

Úplné zastavenie 
športového života na 

začiatku pandémie i jeho 
výrazné obmedzenie po-
čas jej druhej vlny zrazili 
mnohé športové kluby 
na kolená. Každá pomoc 
sa pre ne stala ešte vzác-
nejšou, než inokedy. 

Šport  
nesmie zomrieť  
na koronavírus

PARTNERSTVOTEXT A FOTO: DÔVERA
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BACH V MARCI O ZNOVUZVOLENIE
Prezidentovi Medzinárodného olym-
pijského výboru (MOV) na budúci rok 
v  júli vyprší osemročný funkčný man-
dát. O jeho znovuzvolení sa však nebu-
de rozhodovať na 138. zasadnutí MOV 
tesne pred otvorením olympijských hier 
v Tokiu, ale už o štyri mesiace skôr – na 
137. zasadnutí MOV, ktoré sa uskutoč-
ní od 10. do 12. marca 2021 v Aténach. 
Bach, ktorý bude mať koncom decem-
bra 67 rokov, už oznámil, že sa bude 
uchádzať o  znovuzvolenie. Nepredpo-
kladá sa, že bude mať protikandidáta. 
V  prípade úspechu by však jeho ďalší 
mandát bol platný až od júla.

Nebyť preloženia olympijských 
hier z tohto na budúci rok, voľby by sa 
uskutočnili až v  lete budúceho roka. 
Ale vzhľadom na termínovú kolíziu 
s OH bolo prijaté rozhodnutie o skor-
šej voľbe. V prípade zvolenia možného 
protikandidáta by to zároveň novému 
prezidentovi uľahčilo prevzatie funk-
cie v  čase OH, pretože by tomu pred-
chádzala štvormesačná príprava.

Podľa Olympijskej charty môže 
byť prezident MOV po ukončení 

osemročného obdobia zvolený znovu 
na štyri roky. Takisto dvanásť rokov 
bol Bachov predchodca vo funkcii 
Jacques Rogge.

OH MLÁDEŽE V DAKARE 
POSUNULI O ŠT YRI ROKY
Pandémia nového koronavírusu 
veľmi výrazne ovplyvnila dlhodobý 
medzinárodný kalendár vrcholných 
športových podujatí. Preloženie 
olympijských hier v Tokiu z tohto na 
budúci rok následne vyvolalo pre-
loženie množstva ďalších podujatí 
z tohto na budúci rok, prípadne z bu-
dúceho až na rok 2022. V  jednom 
prípade však nastal posun podujatia 
dokonca až o štyri roky.

Medzinárodný olympijský výbor 15. 
júla rozhodol, že IV. olympijské hry 
mládeže, ktoré sa na jeseň 2022 mali 
uskutočniť v senegalskom Dakare, pre-
ložili až o štyri roky neskôr. „Ak by OH 
mládeže zostali v roku 2022, museli by 
sme zorganizovať pätoro hier v priebe-
hu troch rokov. To by bolo veľké zaťa-
ženie,“ komentoval zmenu prezident 
MOV Thomas Bach.

V NAVRHOVANOM PROGRAME 
EH 2023 JE 23 ŠPORTOV
Poľskí organizátori III. európskych 
hier, ktoré sa uskutočnia v  roku 2023 
v  Krakove-Malopoľsku, v  lete navrh-
li do programu podujatia 23 športov. 
Sú to lukostreľba, umelecké plávanie, 
bedminton, basketbal 3 proti 3, plážová 
hádzaná, breakdance, kanoistika – rých-
lostná aj vodný slalom, cyklistika – hor-
ská aj cestná, šerm, gymnastika (zatiaľ 
bez špecifikácie odvetvia), džudo, kara-
te, moderný päťboj, beh do vrchu, sed-
mičkové ragby, streľba, letné skoky na 
lyžiach, športové lezenie, stolný tenis, 
triatlon, volejbal – plážový aj klasický, 
vzpieranie a zápasenie.

Návrh vychádzal z predbežných úvah, 
v  ktorých športoch by EH 2023 
mohli  mať zároveň status európskeho 
šampionátu a/alebo v ktorých by súťaže 
na tomto podujatí mohli byť  súčasťou 
kvalifikačného procesu na OH 2024 
v  Paríži. Samozrejme, zohľadňovalo sa 
aj to, na ktoré športy v regióne Krakova 
a Malopoľského vojvodstva existuje vy-
hovujúca infraštruktúra. Určite zaujíma-
vý je návrh na zaradenie letných skokov 
na lyžiach, čo vyplýva z veľkej popularity 
tohto športu v Poľsku.

Ide však zatiaľ len o návrh športové-
ho programu. O  konkrétnych športoch 
v  programe EH 2023 bude potrebné 
rokovať s  príslušnými európskymi, ale 
aj medzinárodnými športovými fede-
ráciami. Ako prezradil  slovenský člen 
exekutívy Európskych olympijských 
výborov a generálny sekretár SOŠV Jo-
zef Liba, hoci v návrhu chýba atletika, 
nemusí to znamenať, že by „kráľovná 
športov“ v programe podujatia napokon 
nefigurovala.

V PEKINGU STAVAJÚ VO VEĽKOM
Koncom októbra dokončili výstavbu 
nového toboganu v čínskom Jančchin-

SPOD PIATICH KRUHOV

THOMAS BACH SA BUDE 
V MARCI 2021 UCHÁDZAŤ 
O ZNOVUZVOLENIE ZA 
PREZIDENTA MOV.

TEXT: ĽUBOMÍR SOUČEK, FOTO: TASR/AP, OV PEKING 2022, LA 2028

KOKTEIL Z OLYMPIJSKÉHO SVETA
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SPOD PIATICH KRUHOV

TU JE OLYMPIJSKÝ TOBOGAN V ČÍNSKOM JANČCHINGU EŠTE LEN V PODOBE 
VIZUALIZÁCIE, ALE MEDZIČASOM HO UŽ UVIEDLI DO PREVÁDZKY.

gu, ktorý je jedným z  nových športo-
vísk pre zimné olympijské hry 2022 
v  Pekingu. Ide o  vôbec prvý tobogan 
v  najľudnatejšej krajine sveta, ktorej 
športovci ešte na ZOH nikdy nesúťažili 
v sánkovaní, boboch, ani v skeletone.

Do konca roka majú v  Jančchingu 
dokončiť aj výstavbu centra zjazdové-
ho lyžovania i horskej olympijskej de-
diny. Počas ZOH, ktoré sa uskutočnia 
v termíne 4. - 20. februára 2022, majú 
byť členovia výprav ubytovaní v troch 
olympijských dedinách.

VOLANIE PO ODOBRANÍ ZOH PEKINGU
Vyše 160 ľudskoprávnych organizácií 
vyzvalo v septembri spoločným listom 
MOV, aby prehodnotil svoje rozhod-
nutie prideliť Pekingu právo hostiť 
ZOH 2022. Zdôvodnili to výrazným 
porušovaním ľudských práv v  Číne. 
Podľa signatárov listu usporiadanie 
OH 2008 takisto v Pekingu povzbudilo 
čínsku vládu, aby pokračovala v  pre-
nasledovaní národnostných menšín, 
ako sú Tibeťania alebo Ujguri. „MOV 
musí pochopiť, že olympijský duch 
a  povesť olympijských her utrpí, po-
kiaľ sa bude ignorovať zhoršujúca 
sa situácia v  oblasti ľudských práv 
vo všetkých regiónoch, ktoré sú pod 
kontrolou Číny,“ uviedli organizácie 
v spoločnom liste.

Siedmeho októbra mali predstavite-
lia koalície, zastupujúcej organizácie 
Slobodný Tibet, Medzinárodná tibet-
ská sieť, My sme Hongkončania, Sve-

tový kongres Ujgurov a Humanitárna 
Čína/Čína proti trestu smrti, stretnutie 
s viceprezidentom MOV a šéfom koor-
dinačnej komisie MOV pre ZOH 2022 
Juanom Antoniom Samaranchom ml. 
Koalícia na stretnutí tiež požiadala, 
aby MOV odobral Pekingu právo uspo-
riadať ZOH 2022, pretože Čína vážne 
porušuje ľudské práva. Upozornili, že 
pre MOV existujúci stav znamená re-
putačné riziko a  zároveň podomletie 
kľúčových olympijských hodnôt.

MOV na uvedené podnety reagoval 
vyjadrením, že v  otázke globálnych 
politických tém zostáva neutrálny a že 
„usporiadanie olympijských hier ne-
znamená, že MOV súhlasí s politickým 
usporiadaním, sociálnymi podmienka-
mi a situáciou v oblasti ľudských práv 
v danej krajine.“ MOV ďalej oznámil, že 
o téme ľudských práv s Čínou rokoval 
a  dostal ubezpečenie, že krajina bude 
počas ZOH rešpektovať Olympijskú 
chartu.

ŠANCA NA NÁVRAT HRÁČOV 
NHL POD PÄŤ KRUHOV
Po tom, čo hokejisti z NHL chýbali na 
ZOH 2018 v  Pjongčangu, objavila sa 
šanca, že by na ZOH 2022 hráči z NHL 
znovu mohli štartovať – takisto ako 
predtým v  Nagane 1998, Salt Lake 
City 2002, Turíne 2006, Vancouvri 
2010 a  v  Soči 2014. Kľúčom k  uvoľ-
neniu cesty hráčov z  najkvalitnejšej 
hokejovej ligy sveta by mal byť pri-
pravovaný podpis novej kolektívnej 

zmluvy medzi NHL a  hráčskou aso-
ciáciou NHLPA.

V  prípade ratifikácie kolektívnej 
zmluvy hráčmi by bol splnený zák-
ladný predpoklad ich návratu pod päť 
kruhov. Následne však budú potrebné 
rokovania medzi NHL, Medzinárodnou 
federáciou ľadového hokeja (IIHF) 
a  MOV o  finančných záležitostiach, 
ktoré zahŕňajú hradenie všetkých vý-
davkov na účasť hráčov NHL (vrátane 
ich veľmi drahých poistiek), aj možnosť 
propagácie NHL na olympijskom ľade. 
Práve marketingové požiadavky NHL 
môžu byť najväčším kameňom úrazu, 
pretože MOV vo všetkých oficiálnych 
olympijských priestoroch športovísk 
aj dedín striktne odmieta akúkoľvek 
komerčnú reklamu.

OH V LOS ANGELES BUDÚ 
MAŤ MENIACE SA LOGO
Organizátori olympijských hier 2028 
v  Los Angeles začiatkom septembra 
predstavili unikátne meniace sa logo, 
ktoré má reprezentovať rôznorodosť 
tohto kalifornského mesta. Interaktív-
ne logo hier tvoria čierne písmená „LA“ 
a  čierne číslice „28“, pričom písmeno 
A  sa môže dynamicky meniť na aký-
koľvek tvar a  v  akejkoľvek farbe. Táto 
zmena má symbolizovať rozmanitosť 
„mesta anjelov“ a jeho obyvateľov.

„LA má jedinečnú identitu. Ne-
existuje jeden spôsob, ako popísať Los 
Angeles. Každá štvrť, každý blok, kaž-
dý človek v  našom meste predstavuje 
svoju vlastnú identitu a  históriu Los 
Angeles,“ povedal pri prezentácii šéf 
organizačného výboru OH 2028 Casey 
Wasserman. I

KOKTEIL Z OLYMPIJSKÉHO SVETA

OSEM Z MNOŽSTVA 
VERZIÍ LOGA 

OLYMPIJSKÝCH HIER 
2028 V LOS ANGELES.
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VZHĽADOM NA TO, AKÚ OBROVSKÚ AGENDU PREDSTAVUJE SAMOTNÉ ŠKOLSTVO, ŠPORT BOL VŽDY AŽ TO PIATE, AKOBY PREBYTOČNÉ KOLESO NA VOZE.

SITUÁCIA ŠPORTU NA SLOVENSKU

ODSTRČENÝ NA 
VEDĽAJŠIU KOĽAJ

Šport na Slovensku je zvláštny fenomén. Keď na svetovej scéne zažiaria hokejisti, Peter Sagan, či Petra 
Vlhová, národ sa ide zblázniť a politici „potrhať “, aby sa vyhriali na slnku popularity úspešných športovcov. 

Blahoželajú im a fotia sa s nimi. Vo všedných dňoch však stav nášho športu – či už toho vrcholového, 
výkonnostného alebo mládežníckeho – ako keby žiadnu relevantnú politickú silu na Slovensku a ani 
národ netrápil. A dokonca ani stav telesnej výchovy v školách všetkých stupňov. Platí to dlhodobo, 

a obdobie koronakrízy to ešte zvýraznilo. Šport sa oprávnene cíti odstrčený na vedľajšiu koľaj.
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ez akéhokoľvek nároku na 
úplnosť sme si posvietili na 
niektoré problémy, charak-
terizujúce situáciu športu 
na Slovensku. Na tie dlho-
dobé a  aj na tie, ktoré sa 
obnažili či prehĺbili počas 
koronakrízy.

ŠPORT POKRIVKÁVA AJ ZA 
BEDÁKAJÚCOU KULTÚROU
V  období tvrdých proti-
pandémiových opatrení 

zo strany štátu bolo popri zdravotní-
koch, majiteľoch reštaurácií/kaviarní 
a  podnikateľoch v  oblasti cestovného 
ruchu azda najhlasnejšie počuť náre-
ky kultúrnej a športovej obce. Obe ob-
lasti, pôsobiace ako súčasti nadstavby 
nad ekonomikou a  spoluvytvárajúce 
kvalitu života, sa cítili ako posledné 
ohnivká spoločenskej reťaze. Dopady 
na tieto dve oblasti patrili medzi naj-
tvrdšie, ale pritom s ich predstaviteľmi 
štát svoje opatrenia voči nim vopred 
nekonzultoval a postavil ich zo dňa na 
deň pred tvrdú realitu. Navyše formu-
lovanie podmienok bolo veľmi nejasné 
a premenlivé ako aprílové počasie. A na 
kompenzácie za utrpené straty čakali 
najdlhšie, resp. aj ešte stále čakajú.

V  tejto súvislosti však hodno upo-
zorniť, že kultúra má počas celej 
existencie Slovenskej republiky aspoň 
samostatné ministerstvo, čo umožňuje 
priamočiarejšiu komunikáciu. Športo-
vá obec o  „vlastné“ ministerstvo viac 
než štvrťstoročie žiada márne. V  ná-
zve ministerstva školstva (nech už až 
za školstvom nasledovalo čokoľvek 
– v  súčasnosti veda, výskum a  šport) 
bol šport, v roku 1990 dokonca skrytý 
pod pojem „telesná výchova“, vždy 
ten posledný. A  vzhľadom na to, akú 
obrovskú agendu predstavuje samotné 
školstvo, šport bol vždy až to piate, 
akoby prebytočné koleso na voze.

Pred dvoma rokmi sa šport na  re-
zortnom ministerstve dočkal aspoň 
zriadenia funkcie štátneho tajomníka 
špeciálne pre túto oblasť. Od januára 
tohto roku navyše podľa vzoru Fondu 
na podporu umenia pôsobí ako verej-
noprávna inštitúcia Fond na podporu 
športu. Oba nové inštitúty, o  ktorých 
zavedenie veľmi bojoval prezident 
SOŠV Anton Siekel, by svojou pod-
statou mali byť nepochybne pre šport 
prínosné. Otázne však je, čo sa v praxi 
naozaj zmenilo pre šport k lepšiemu.

VÝRAZNÝ NÁRAST DOTÁCIÍ 
AKO KOMPENZÁCIA 
DLHOROČNEJ PODVÝŽIVY
V tomto roku by malo cez rozpočet 
MŠVVŠ SR do športu plynúť viac než 
98,5 milióna eur. Okrem toho z rezortu 
obrany do VŠC Dukla vyše 7,3 milióna 
a z rezortu vnútra do ŠCP vyše 2,9 mi-
lióna. To je spolu vyše 108,747 milióna 
eur z verejných štátnych zdrojov. Cel-
kove to vychádza približne na 0,413 
percenta výdavkov štátneho rozpočtu 
SR na rok 2020.

Predtým prakticky viac než dvadsať 
rokov bol objem štátnych financií ply-
núcich do športu nominálne rovnaký. 
Osciloval v priemere okolo miliardy 
korún, resp. okolo 33 miliónov eur roč-
ne. V skutočnosti teda bol vzhľadom na 
infláciu z roka na rok menší. Zákon o 
športe ešte z roku 1997 síce taxatívne 
stanovoval vyčlenenie 0,5 percenta 
štátneho rozpočtu na šport, ale realita 
bola zvyčajne približne polovičná. A na 
rok 2012 dokonca tento podiel klesol 
na 0,18 percenta! 

Dnešný percentuálny podiel zo štát-
neho rozpočtu, aj „nominál“ je teda 
o dosť vyšší, než bol prakticky každo-
ročne vyše dvadsať rokov. K postupné-
mu navyšovaniu počas štyroch rokov 
(2017 – 2020) došlo v dôsledku nového 
Zákona o športe, platného od 1. januára 
2016. Tento kontinuálny nárast po viac 
než 20 rokoch „podvýživy“ znamenal 
pre športové spolky veľmi vítané sústo. 

Dá sa však povedať, že štát tým vlastne 
len čiastočne kompenzoval to, čo dlhé 
roky zanedbával a športu len pridal to, 
čo mu veľmi dlhý čas upieral.

ŠPORTOVÉ ORGANIZÁCIE 
AKO PROSEBNÍCI A VAZALI
Predchádzajúce dlhodobé „škrtenie“ 
štátnych dotácií do športu spôsobovalo 
čoraz väčšiu závislosť športovej spolko-
vej sféry na štáte. Štát, ktorého úlohou 
je utvárať podmienky na šport, sa už 
od prvej polovice 90. rokov 20. storočia 
čoraz viac pasoval do pozície najvyššie-
ho šéfa, sponzora, kontrolóra, aj sudcu 
športu vynášajúceho prísne tresty. Dl-
hodobo arogantne ignoroval početné 
protestné a kritické hlasy zo športového 
hnutia, pričom postupnými krokmi ho 
čoraz viac oberal o jeho autonómiu.

Celú oblasť športu (vrátane všetkých 
športových spolkov) si štát najprv osed-
lal a  založil jej uzdu, potom jej pevne 
pritiahol opraty – poštátnením lotérií, 
následne zrušením Štátneho fondu 
telesnej kultúry (v  ktorého 15-člennej 
rade mali 10-členné zastúpenie športo-
vé spolky) a  tesným pripútaním finan-
covania športových spolkov priamo na 
štátny rozpočet, potom nezmyselnými 
exekúciami majetku Slovenského zdru-
ženia telesnej kultúry a  Slovenského 
lyžiarskeho zväzu (SZTK po dlhšej a SLZ 
po krátkej agónii zanikli). Veľkú väčšinu 
športových spolkov, ktoré neviedli bo-
hatí a vplyvní podnikatelia, alebo ktoré 

MOMENTKA Z BRÍFINGU PO STRETNUTÍ ZÁSTUPCOV ŠPORTOVÝCH SUBJEKTOV AJ 
S ÚČASŤOU PREDSTAVITEĽOV ŠTÁTU, KTORÉ KONCOM SEPTEMBRA ZVOLAL SOŠV 
V SPOLUPRÁCI SO SPV.

B
SITUÁCIA ŠPORTU NA SLOVENSKUTEXT:  ĽUBOMÍR SOUČEK, PETER PAŠUTH, FOTO: ANDREJ 

GALICA, ĽUBOMÍR SOUČEK, TASR/MARTIN BAUMANN, 
MILAN KAPUSTA, JAROSLAV NOVÁK, MICHAL SVÍTOK
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nemali silných „lobistov“ s  väzbou na 
vplyvných politikov, tak štát jednoducho 
dostal do pozície vazala a prosebníka.

Ťažko sa niekto môže čudovať, že 
športové spolky si v tejto mizérii počí-
nali tak, aby vôbec mohli existovať. Ich 
predstavitelia (každý za ten svoj) pravi-
delne chodili na ministerstvo školstva 
pre svoj zväz/združenie „vybavovať“ 
čo najlepšie podmienky a  získať čo 
najviac peňazí na svoju činnosť a pro-
jekty. Hrali teda podľa pravidiel, ktoré 
im vnútil čoraz väčší štátny dirigizmus. 
Nebolo to pekné ani transparentné. 
Ale občianske združenia, postavené 
v  nemalej miere na práci dobrovoľní-
kov, to robili, aby prežili a zároveň as-
poň čiastočne napĺňali svoje poslanie. 
Bojovali o  svoje základné bytie, takže 
nemali čas, sily, ani peniaze starať sa 
o  nadstavbové veci a  tvoriť nejaký 
dlhodobý systém práce. Za toto teraz 
slovenský šport platí veľkú daň.

ŠPORTOVÉ SPOLKY – 
NETRANSPARENTNÍ PODOZRIVÍ?
„Všetky choroby slovenského športu 
súvisia s  neadekvátnou a  arogantnou 

ingerenciou štátu,“ konštatuje čestný 
prezident SOŠV František Chmelár, 
ktorý bol kedysi aj riaditeľom odboru 
športu na ministerstve školstva. A do-
dáva: „Za veľa chýb môže aj samotné 
športové hnutie. Ono však vždy bolo, 
je a bude dobrovoľným združením ľudí, 
ktorí majú šport radi, i  keď nie všet-
ci mu musia rozumieť. Ľudia v  hnutí 
majú právo na omyl, ale štát nie! Štát 
má inú zodpovednosť, ale aj mecha-
nizmy. Len si musí uvedomiť, že bez 
týchto ,omylných a  chybujúcich´ ľudí 

šport nebude. To, že stále klesáme, je 
spôsobené tým, že nás náš vlastný štát 
zatlačil do suterénu.“

Hlavný cieľ Zákona o  športe, kto-
rý bol s  veľkou pompou schválený 
v  Národnej rade SR na jeseň 2015 
(medzičasom už prešiel viacerými 
menšími novelizáciami), bol defino-
vaný ako „viac prostriedkov do športu 
výmenou za viac transparentnosti“. 
S  tým súvisel veľký nárast byrokratic-
kých povinností pre zväzy, aj zavede-
nie funkcie kontrolórov v nich.

SITUÁCIA ŠPORTU NA SLOVENSKU

Uplynulo až pol roka od vypuknutia 
koronakrízy, kým sa vôbec začalo 
konkrétne rozprávať o kompenzáciách 

pre športovú obec, ktorej zástupcovia 
dovtedy prepadávali sitom štátnej 
pomoci. Kompetentných pravdepodobne 
prebudili až tri protesty hokejistov, 
z toho jeden pred Úradom vlády SR.

Je pravda, že väčšina športových 
subjektov nemala výrazné výpadky financií 

a vďaka príspevkom zo štátneho rozpočtu 
a vôli zväzov ich prerozdeliť prežila 
koronakrízu. „Koronanovela“ Zákona o športe 
zväzom do značnej miery uvoľnila ruky pri 
použití peňazí. Stále je tu však veľká množina 
subjektov i jednotlivcov, ktorých opatrenia 
štátu pripravili o financie zo vstupného 
i o marketingové príjmy naviazané na 
organizovanie podujatí a návštevnosť – a na 
rozdiel od iných sa kompenzácií nedočkali.

V októbri prišli prvé financie na účty 
piatich zväzov, ktoré ich distribuovali 
medzi svojich členov. Dva milióny eur 
od štátu a podmienený ďalší milión 
zo zväzových peňazí však ani zďaleka 
nepokryli výpadky športovej sféry. Veď 
len futbal hovorí o stratách vo výške 
viac ako 20 miliónov eur. Ministerstvo 
hospodárstva síce v novembri avizovalo 

10-miliónovú „odškodňovaciu“ pomoc 
športu, ale všetko to už trvá pridlho.

Príklady z mnohých európskych krajín, 
aj okolitých, ukazujú, že v nich štátne 
(aj verejnoprávne) orgány v krízovej 
situácii pomohli športu oveľa rýchlejšie aj 
výraznejšie, ako na Slovensku. V zahraničí 
tieto prostriedky uvoľňovali krátko po 
vypuknutí koronakrízy, pretože štáty si 
uvedomovali význam podpory športu 
a aj jeho propagácie ako prostriedku 
prevencie a predchádzania chorobám.

Slovenský profesionálny šport sa na 
rozdiel od zahraničia nemôže spoliehať 
ani na príjmy za predaj televíznych práv. 
U nás televízie platia len minimálne sumy, 
ktoré zďaleka nepokrývajú ani týždňové 
náklady jedného klubu. Mnohé športy môžu 
o prieniku na televízne obrazovky len snívať...

KOMPENZÁCIE 
PRE ŠPORT 
NEPRICHÁDZAJÚ

RICHARD NAGY A NIKOLETA TRNÍKOVÁ NA 
ROZDIEL OD SVOJICH PREDCHODCOV UŽ 

NEMOHLI VYUŽÍVAŤ SYSTÉM TRÉNINGOVÝCH 
CENTIER MLÁDEŽE. PROTIPANDEMICKÉ 

OPATRENIA ŠTÁTU ICH NA DLHŠÍ ČAS 
PRIPRAVILI AJ O MOŽNOSŤ TRÉNOVAŤ 

V SLOVENSKÝCH BAZÉNOCH.
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Týmto cieľom, ktorým sa tvorcovia 
originálneho Zákona o športe oháňajú 
ako mantrou, veľa vypovedajú o svojom 
„svetonázore“. Občianske združenie, 
športový spolok – prijímateľa štátnych 
dotácií (ktorého činnosť je navyše do 
nemalej miery postavená na dobrovoľ-
níkoch) automaticky tento deklarova-
ný cieľ stavia do pozície podozrivého 
a netransparentného subjektu.

Isteže, niektoré športové spolky 
mohli byť tak vnímané na základe 
predchádzajúcej praxe a  niektorých 
medializovaných káuz. Do tejto po-
zície sa však okrem viny konkrétnych 
funkcionárov dostali nepochybne aj 
v dôsledku dlhodobého postupu štátu.

ŠPORT JE MATERIÁLNE 
A PERSONÁLNE DEVASTOVANÝ
To, ako to dlhé roky na Slovensku 
v  športe a  okolo športu fungovalo 
i funguje, a aké nesystémové je u nás 
celkové nastavenie „systému“ štát-
nej starostlivosti o šport, malo a má 
devastačné dôsledky na celú túto ob-
lasť. Aké?

Zjavný bol postupný dramatický 
úbytok členskej základne v  športo-
vých spolkoch. Nastalo dlhodobé 
prehlbovanie úpadku podpory ta-
lentovanej mládeže – pri nedostatku 
peňazí bolo totiž pre zväzy v  danej 
chvíli dlho výhodnejšie podporovať 
predovšetkým štátnu reprezentáciu, 

pretože vďaka jej výsledkom mohli od 
štátu získať nejaké financie navyše. 
Navyše po novembri 1989 sa nedo-
myslene zrušili strediská vrcholového 
športu mládeže a tréningové stredis-
ká mládeže. Základňa budúcej špičky 
sa nám tak stále zmenšovala a výber 
talentov sa postupne menil na nábor. 
Športové školy, ktorými sme sa kedysi 
pýšili, lebo produkovali športovú kva-
litu, sú dnes postavené na kvantite.

Po počiatočnom výkonnostnom 
vzostupe nám v  posledných rokoch 
napriek očividnému nárastu štátnych 
dotácií a niekoľkým výnimočným špor-
tovcom klesá počet špičky v dospelom 
veku. A  naša úspešnosť na veľkých 
súťažiach sa celkove znižuje. Na raste 
do svetovej špičky sa až doteraz čoraz 
menej podieľa nejaký celistvý systém – 
a čoraz viac rodičia. Naše talenty, ktoré 
chcú ďalej výkonnostne rásť, často mu-
sia odísť študovať alebo športovať do 
cudziny, kde to funguje lepšie, systé-
movejšie a  profesionálnejšie. Ale väč-
šina z  nich v  neutešenej realite svoju 
športovú kariéru v mladom veku končí.

Veľká časť našich špičkových tréne-
rov odišla za normálnejšími a lepšími 
podmienkami do zahraničia, pretože 
v slovenskej realite sa nedalo poriad-
ne uplatniť. A  mnohí ďalší tréneri sa 
radšej preorientovali na inú, „istejšiu“ 
činnosť. S  tým súvisí úpadok odbor-
nosti v  športe. Došlo aj k  rapídnemu 

SITUÁCIA ŠPORTU NA SLOVENSKU

108,747 
MILIÓNA EUR 
Z VEREJNÝCH 
ŠTÁTNYCH ZDROJOV 
MALO PUTOVAŤ 
V ROKU 2020 
DO ŠPORTU.

PREDSTAVITEĽOM ŠPORTOVÉHO HNUTIA NA ČELE S PREZIDENTOM SOŠV ANTONOM 
SIEKELOM (VPRAVO) CHÝBA VÄČŠIA KOMUNIKATÍVNOSŤ ŠTÁTNEHO TAJOMNÍKA PRE 
ŠPORT IVANA HUSÁRA (VĽAVO) SMEROM K ŠPORTOVÉMU HNUTIU. 

Š tátny tajomník pre šport Ivan Husár 
chodieval na zasadnutia Ústredného 
krízového štábu (ÚKŠ), ale dlhodobo 

odmietal návrh SOŠV na zriadenie 
permanentného krízového štábu pre 
šport. Práve z rokovaní tohto štábu mali 
vzísť spoločné stanoviská, ktoré potom 
mali byť prezentované na ÚKŠ v mene 
športovej obce. „Veď nikto nevie lepšie ako 
my, čo a ako v športe funguje a čo sa ako 
dá robiť. Mohli sme to mať v lete hotové,“ 
uviedol prezident SOŠV Anton Siekel 
koncom septembra na veľkom stretnutí 
so zástupcami športových subjektov.

Štátny tajomník však tento 
návrh znovu odignoroval. 

ODMIETANIE 
PERMANENTNÉHO 
KRÍZOVÉHO ŠTÁBU 
PRE ŠPORT
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úbytku počtu dobrovoľných trénerov, 
rozhodcov i funkcionárov.

Dlhodobý  nezáujem štátu o  reálnu 
pomoc oblasti športu sa podpísal aj pod 
zánik množstva športovísk. Neraz bez 
náhrady museli ustúpiť supermarke-
tom alebo plánom developerov. Tým-
to všetkým sa výrazne sťažil prístup 
verejnosti k  športu, osobitne prístup 
mládeže. Očividný nárast počtu rekre-
ačných bežcov a  cyklistov a  rozmach 
niektorých nových športových aktivít 
(napr. florbalu) to celkove nevytrhne.

KORONAKRÍZA MÔŽE VEĽMI UBLÍŽIŤ 
TELESNEJ VÝCHOVE A ZDRAVIU DETÍ
Ešte horšie je, že celkový dlhodobý 
úpadok sa týka aj škôl. Školské športo-
viská na mnohých miestach schátrali. 
Školská telesná výchova sa dostala do 
pozície prehliadanej Popolušky. Učiteľ 
telocviku sa zmenil v beztak dlhodobo 
ponižovanej profesii na posledného 
chudáka a veľká časť detí sa mu sme-
je do očí s  ospravedlnenkami, že ony 
cvičiť nemôžu (nemusia). Nečudo, že 
mnoho učiteľov na túto prácu rezigno-
valo a išli robiť niečo iné.

Veľká otázka je, ako bude vyzerať už 
beztak problémová telesná výchova po 
koronakríze. Školské telocvične boli 
väčšinu roka 2020 pre žiakov zatvorené. 
Hodiny telesnej výchovy sa presunuli 
do tried a niesli sa v rovine teórie. Natís-
ka sa legitímna otázka – ako je možné, 
že v triede (teda v uzavretom prostredí) 
žiaci od začiatku tohto školského roka 
mohli byť niekoľko hodín denne blízko 
pri sebe, ale ísť športovať von v  rámci 
hodín telesnej výchovy nemohli? Čo 
predstavuje z hľadiska možnosti šírenia 
infekcie väčšie riziko?

Mladších žiakov nebolo možné učiť 
sa zžívať s  pohybovými aktivitami. 
Starší žiaci počnúc druhým stupňom 
ZŠ, ako aj študenti SŠ, od polovice 
októbra zostávali doma, a  väčšinou sa 
zrejme len minimálne hýbali. 

Podľa pediatrov sa nedostatok pohy-
bových aktivít mladých ľudí a absencia 
hodín telesnej výchovy môžu negatív-
ne podpísať na fyzickom i  psychickom 
zdraví detí, čo môže viesť k  obezite 
a depresiám. Navyše, ak sa celé dni mi-
nimálne hýbu a  následne sa rozhodnú 
vykonať niektorú zo športových aktivít, 

riziko zranenia je oveľa väčšie, keďže im 
chýba pravidelné cvičenie.

V kombinácii so sedavým spôsobom 
života a s čoraz väčšou závislosťou mlá-
deže na mobiloch, tabletoch a  hrách 
(o  riziku iných závislostí radšej neho-
voríme) to vytvára veľmi nebezpečný 
kokteil. Jeho dôsledkom je znižovanie 
telesnej zdatnosti aj imunity značnej 
časti populácie, obezita a  rozvoj ci-
vilizačných ochorení. To je v  období 
pandémie nového koronavírusu veľmi 
slabé miesto státisícov potenciálnych 
pacientov. Športové a pohybové aktivity 
by určite pôsobili preventívne.

ŠTÁTNE PREHLIADANIE POTRIEB 
ŠPORTU POKRAČUJE
Od marca tohto roka máme novú vládu. 
Už v  predošlom čísle nášho časopisu 
sme konštatovali, že jej programové vy-
hlásenie bolo v oblasti športu pre Slo-
venský olympijský a  športový výbor 
sklamaním. Samozrejme, spolková sfé-
ra môže a musí pracovať aj nad rámec 
vládneho dokumentu, ale neakceptova-
nie množstva priorít, ktoré do progra-
mového vyhlásenia vlády navrhoval 
zakomponovať SOŠV, nie je dobrým 
signálom štátu voči spolkovej obci.

Žiaľ, ukazuje sa, že líder ani jed-
nej zo štyroch koaličných strán nemá 
bližší vzťah k  športu. A  bližší vzťah je 
základným predpokladom snahy o po-
chopenie reálnych problémov tej-ktorej 
oblasti. Pochopenie je zase predpokla-
dom zmysluplnej snahy o ich riešenie.

Ministerstvo školstva sa určite sna-
žilo „bojovať“ aj za šport, ktorý je tiež 
v jeho názve, ale dlho sa to nijako vý-
raznejšie neprejavovalo. Zrejme je to aj 
dôsledok celkove slabšej pozície strany 
Sloboda a  solidarita, spravujúcej ten-
to rezort, vo vládnej koalícii. Štátny 
tajomník pre šport Ivan Husár, na 
ktorého minister Branislav Gröhling 
presunul celú športovú agendu štátu, 
očividne nebol dostatočne akcepto-
vaný vládou, ani Ústredným krízovým 
štábom. Husár sa zároveň prejavil ako 
nedostatočne komunikatívny a hlavne 
vnímavý vo vzťahu k športovému hnu-
tiu, osobitne k SOŠV.

Svoje kroky robil aj vládny splno-
mocnenec pre mládež a šport a bývalý 
vynikajúci tenista Karol Kučera z naj-
silnejšej vládnej strany OĽaNO. Dvoj-
koľajnosť – existencia funkcie štátneho 
tajomníka i  vládneho splnomocnenca 
pre rovnakú oblasť – vyvoláva otázky 
nielen o logike takéhoto modelu, ale aj 
o jeho efektívnosti.

SITUÁCIA ŠPORTU NA SLOVENSKU

POČAS 
KORONAKRÍZY 
PRIŠLO 
K ROZDELENIU 
ŠPORTOV, 
V KTORÝCH SA 
SÚŤAŽE MÔŽU 
A NEMÔŽU 
KONAŤ. 
NAJVYŠŠIE 
HÁDZANÁRSKE 
SÚŤAŽE MUŽOV 
A ŽIEN MOHLI 
POKRAČOVAŤ 
BEZ 
OBMEDZENÍ.
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Hoci Kučera by mal mať (aj s ďalšími 
bývalými špičkovými športovcami v ra-
doch poslancov OĽaNO) priamy prístup 
k  premiérovi Igorovi Matovičovi, na 
chaotických vyjadreniach vlády, ako aj 
ústrednej pandemickej komisie o opat-
reniach pre oblasť športu, sa to pozitív-
ne vôbec neprejavovalo. Športovci mali 
z vyhlásení „guláš“.

HUSÁR V SPORE SO SOŠV, NEBOJUJE 
O DÔVERU ŠPORTOVÉHO HNUTIA
Hoci po nástupe sa štátny tajomník vy-
jadril, že SOŠV ako strešná organizácia 

slovenského športu je preňho priro-
dzeným partnerom, medzi ním a prezi-
dentom SOŠV, presadzujúcim priority 
športového hnutia, postupne narastalo 
napätie a komunikácia začala viaznuť. 
SOŠV viackrát kritizoval prístup Ivana 
Husára, výroky nedôstojné funkcie, 
ktorú zostáva, jeho celkové vystupo-
vanie, ale najmä konanie. Napríklad 
nevydarenú výzvu MŠVVŠ SR na pod-
poru významných medzinárodných 
športových súťaží a  pretekov i  podu-
jatí pre deti a  mládež, neodôvodnené 
personálne výmeny, nereagovanie na 

výzvy a návrhy športového hnutia, ale 
aj ďalšie.

Keď Husár v  septembri predstavoval 
zväzom tri sanačné schémy na zmier-
nenie dopadov protipandémiových 
opatrení na šport, zástupcov SOŠV tam 
nepozval. Na septembrovej konferencii 
SOŠV SPORT (R)EVOLUTION došlo 
k názorovému sporu v priamom online 
prenose. Zatiaľ čo prezident SOŠV Anton 
Siekel zdôraznil, že Slovensko potrebuje 
národnú stratégiu pre rozvoj športu do 
roku 2030, Husár oponoval: „Neviem si 
predstaviť desaťročnú stratégiu. Maxi-

Podpredseda výboru Národnej rady SR 
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport 
Radovan Sloboda (Sloboda a solidarita) 

v máji pri predstavovaní predsedu správnej 
rady FNPŠ Dušana Guľáša kritizoval slová 
bývalého štátneho tajomníka Jozefa Gönciho 
o zadefinovaní si základných lokomočných 
športov a tzv. národných, v ktorých môžu 
byť Slováci úspešní. „Vyslal signál, ako keby 
boli ostatné športy nežiaduce. My touto 
cestou nechceme ísť,“ hovoril Sloboda. 

Kroky predstaviteľov štátu počas jesene však 
svedčia o opaku. V čase druhej vlny pandémie 
koronavírusu od 15. októbra povolili len najvyššie 
súťaže vo futbale, ľadovom hokeji, hádzanej, 
basketbale a vo volejbale s argumentom, že 
ich športovci sú profesionáli. Kontaktnosť, 
rizikové prostredie či šírenie choroby 
COVID-19 v týchto športoch sa na rozdiel 

od iných nebrali do úvahy. Ostatní športovci 
sa síce mohli pripravovať, ale s výraznými 
obmedzeniami a s minimálnym počtom ľudí 
na športovisku (v jednom čase najviac šesť). 
Doplácali na to kandidáti štartu na olympijských 
hrách a predovšetkým deti a mládež. 

Štát selektívne rozdelil športy bez 
konzultácie s ich predstaviteľmi. Len veľmi 
ťažko je pochopiteľné, že aj profesionálnych 
futbalistov a hokejistov rozdelil do dvoch 
kategórií. Kým hráči pôsobiaci v najvyšších 
súťažiach mohli vykonávať svoju činnosť 
bez obmedzení, druholigisti, ktorí majú 
rovnaké zmluvy, im do 16. 11. len ticho závideli 
a maximálne trénovali v malých skupinách. 

Za šport bojovalo vo vláde len minimum 
ľudí. Pri prijímaní opatrení minister 
zdravotníctva Marek Krajčí priznal, že iná 
požiadavka na výnimku ako pre deviatku 
profesionálnych ligových súťaží na Ústrednom 
krízovom štábe nezaznela. Ivan Husár to 
odôvodňoval taktikou, keďže inak by údajne 
epidemiológovia nepovolili ani ostatné športy... 

Bolo to devastačné rozhodnutie najmä 
pre plavecké športy. Ich zástupcom, hoci 

trénujú v dezinfikovanom vodnom prostredí, 
nerovnomerným prístupom unikala šanca na 
účasť na OH v Tokiu, a to najmä pre absenciu 
bazálnych podmienok. Apely prezidenta 
SPF Ivana Šuleka, že príprava v bazéne sa 
nedá ničím nahradiť, že plávanie je jeden 
zo základných lokomočných športov a na 
rozdiel od iných športov má z hľadiska 
bezpečnosti patriť do základnej povinnej výbavy 
každého človeka, zostávali nevypočuté.

Až po veľkých protestoch športovej obce 
a po opätovnom predložení návrhu SOŠV 
na utvorenie krízového tréningového centra 
(„bubliny“) sa ľady aspoň trochu pohli. Ústredný 
krízový štáb 9. novembra odsúhlasil už na 
jar plánovaný šamorínsky projekt, ktorý mal 
plaveckým pretekárom po niekoľkotýždňovej 
prestávke umožniť návrat do bazénov 
a aj športovcom z mnohých ďalších odvetví 
pobyt, stravovanie a prípravu v bezpečnom 
karanténnom prostredí (trebárs aj s rodinou), 
aby sa mohli pripravovať na OH v Tokiu. 
Hokejová reprezentačná „dvadsiatka“, ktorú na 
prelome rokov čakajú majstrovstvá sveta, sa 
zase mohla pripravovať v „bubline“ vo Zvolene.

NEKOMPETENTNÁ 
SELEKCIA ŠPORTOV

V DÔSLEDKU OPATRENÍ NA ZABRÁNENIE ŠÍRENIA KORONAVÍRUSU ŠTADIÓNY ZÍVAJÚ PRÁZDNOU, AVŠAK KOMPENZÁCIE PRE KLUBY 
PRICHÁDZAJÚ LEN VEĽMI POMALY.
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málne päťročnú, aj tú stačí dať na jeden 
papier A4 v  piatich bodoch. Mali sme 
v minulosti kvantá stratégií, neviem, ako 
by sa nová líšila od predošlých.“

Siekel potom povedal: „Predošlý 
štátny tajomník pre šport Jozef Gönci 
mal pri nástupe do funkcie dôveru špor-
tového hnutia, ale nemal dôveru politi-
kov – musel o ňu bojovať. Ivan Husár je 
v opačnej pozícii. Má dôveru politikov, 
ale dôveru športového hnutia si musí 
zaslúžiť.“ Husár reagoval, že nebude 
bojovať o  dôveru športových zväzov. 
Siekelova replika: „Ale mali by ste.“

Husárovi možno vyčítať aj to, že na 
prípravu veľkej novely Zákona o  športe 
ustanovil pracovnú skupinu vedenú spo-
lutvorkyňou práve kritizovaného zákona 
Zuzanou Zajíčkovou z Učenej právnickej 
spoločnosti a  menoval do nej jediného 

zástupcu športovej obce – právnika 
SOŠV. Aj toho však po kritike z jeho stra-
ny na nepodarenú dotačnú výzvu minis-
terstva z pracovnej skupiny „vyhodil“.

Tento prístup celkove ilustruje, že dl-
hodobé štátne nerešpektovanie autonó-
mie športu, ako aj ignorovanie odborných 
názorov reprezentantov športovej obce 
pri príprave legislatívy pre túto oblasť 
(čo je z princípu absurdné) naďalej veselo 
pokračuje, nech je pri moci hocikto.

DUSNO OKOLO FONDU NA 
PODPORU ŠPORTU
Fond na podporu športu (FNPŠ) začal „od 
piky“ pôsobiť v januári 2020. Do vienka 
dostal zabezpečenie efektívnej podpory 
a  rozvoja športu mládeže, vrcholového 
športu, športovej reprezentácie, športu 
pre všetkých i  športu zdravotne znevý-
hodnených. Na rok je na jeho činnosť 
zo zákona vyčlenených 20 miliónov eur. 
Okrem toho ešte predchádzajúca vláda 
rozhodla o uvoľnení 60 miliónov eur po-
čas troch rokov na športovú infraštruk-
túru – 2 miliónov v tomto, 46,5 milióna 
v budúcom a 11,5 milióna v roku 2022.

Keďže v  prípade FNPŠ ide o  verej-
noprávnu inštitúciu a  nie o  „sekciu“ 
ministerstva školstva, menovanie býva-
lého štátneho tajomníka Gönciho na čelo 
FNPŠ bolo z  princípu nešťastné. Ivan 
Husár síce touto cestou nešiel, ale zato 
do činnosti fondu od začiatku zasahoval. 
A v čase vrcholiacej prvej vlny pandémie 
v máji oznámil „zmenu filozofie“ fondu. 
S  tým, že 95 percent jeho 20-milióno-
vého rozpočtu na tento rok by sa malo 
použiť výlučne na infraštruktúru.

Naozaj ťažko možno pochopiť, 
ako sa dá takýmto spôsobom zmeniť 
„filozofia“ použitia štátnych financií 
bez toho, aby sa najprv zmenil zákon. 
A k tomu ešte v čase koronakrízy, ktorá 
u nás mala a má dramatický dopad na 
celú oblasť športu. Všetkým je jasné, 
že v  oblasti športovej infraštruktúry 
máme na Slovensku obrovský inves-
tičný dlh – odhaduje sa až na pol mi-
liardy eur. Ale máme aj iné problémové 
oblasti. A  logicky sa predpokladalo, 
že v  danej situácii sa aspoň časť toh-
toročného rozpočtu fondu použije aj 
na sanovanie dôsledkov opatrení na 
športové subjekty. To sa však nestalo.

Deviateho októbra vydali 9 súčasní 
aj bývalí členovia správnej rady FNPŠ 
obsiahlejšie spoločné vyhlásenie. Uvá-
dza sa v  ňom, že od vypuknutia pan-
démie správna rada fondu deklarovala 
pripravenosť postupovať súčinne so 
štátom pri sanácii následkov pandémie 
pre športovú obec, pričom aktívne ko-
munikovala smerom k  zodpovedným 
predstaviteľom štátu za šport, aby 
bola pripravená krátka a rýchla novela 
zákona, ktorá by fondu úplne rozvia-
zala ruky pre efektívne poskytovanie 
finančných prostriedkov do športu 
v  čase mimoriadnej situácie. „Opak 
sa stal realitou, pretože v máji ohlásil 
štátny tajomník pre šport Ivan Husár 
na tlačovej konferencii zmenu filozofie 
fondu,“ uvádza sa vo vyhlásení s  do-
datkom, že v lete Husár „poskytol čle-
nom správnej rady fondu jednoznačné 
stanovisko, ktorým odporučil ostatné 
komisie a ich činnosť ,uspať´.“ Bývalí aj 

NA ZATVORENÉ ŠPORTOVISKÁ DOPLÁCALI PREDOVŠETKÝM MLÁDEŽNÍCKE KLUBY. 

MLÁDEŽNÍCKE 
KLUBY OBEŤAMI 
KORONAKRÍZY

Na opatrenia a zatvorené 
športoviská a telocvične 
doplácali vo veľkej miere 

mládežnícke športové kluby. 
Tréningy v obmedzenej miere, 
ktoré zastavili výkonnostný 
progres mnohých, sa prejavia 
na výsledkoch slovenských 
športovcov v budúcnosti. Veľa 
mládežníkov navyše v čase 
koronakrízy stratilo kontakt so 
športovými klubmi a neskôr 
sa pravdepodobne už do 
športového ekosystému nevrátia. 

Aby sme však neboli len 
negatívni. Aj v prípade športovania 
detí platí, že kde je vôľa, tam 
je cesta. Je potrebné oceniť 
zanietených učiteľov či trénerov, 
ktorí napriek pandemickým 
opatreniam hľadali cestu k svojim 
mladým zverencom a snažili sa 
im sprostredkovať tréningové 
činnosti. Neodradili ich ani rôzne 
zákazy a zatvorené športoviská. 
Snažili sa hľadať rôzne formy 
tréningu nielen v online prostredí, 
ale aj vonku, v prírode či na 
otvorených športových plochách.
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súčasní členovia správnej rady v  liste 
konštatovali, že ako členovia správnej 
rady nezávislej verejnoprávnej inšti-
túcie nemôžu „pociťovať nekomfortné 
prostredie pri rozhodovaní a  zároveň 
niesť zodpovednosť za meniace sa roz-
hodnutia zo strany štátu.“

„V  priebehu niekoľkých mesiacov 
sa menila filozofia o činnosti a náplni 
fondu, čo vytváralo a  vytvára nesta-
bilné prostredie a  nedôveru v  rámci 
športovej rodiny, čakajúcej na podporu 
športu, športových aktivít a  investí-
cií. Tento stav priamo súvisí aj s odpo-
rúčaním štátneho tajomníka, aby fond 
nerobil žiadne ekonomické opatrenia 
a neprijímal nových ľudí, kým nebude 
nové zloženie správnej rady,“  uvádza 
sa ďalej aj s  dodatkom, že Husár agi-
toval u  jednotlivých subjektov, ktoré 
môžu nominovať svojich zástupcov do 

správnej rady, aby boli pôvodní členo-
via správnej rady odvolaní a následne 
menovaní noví nominanti, súčinní pri 
napĺňaní filozofie ministerstva. Isté 
je, že takéto konanie je neprijateľné 
a  nezlučiteľné s  verejnoprávnym cha-
rakterom fondu.

V  novembri bola prijatá novela 
Zákona o  Fonde na podporu športu. 
Okruh žiadateľov o  príspevok z  FNPŠ 
sa podľa nej rozšíril o  samosprávne 
kraje, ktoré môžu žiadať o financie na 
projekty národného významu, ale aj na 
inú športovú infraštruktúru. Fond po 
novom bude môcť na základe osobitnej 
výzvy poskytnúť finančné prostriedky 
aj na zmiernenie následkov mimo-
riadnej situácie, núdzového alebo vý-
nimočného stavu (vrátane pandémie). 
Došlo aj k  redukcii administratívnych 
povinností u žiadateľov.  I

P rvým predsedom správnej rady Fondu 
na podporu bol od januára 2020 vtedajší 
štátny tajomník pre šport Jozef Gönci. Po 

parlamentných voľbách po odvolaní z jednej 
funkcie pod veľkým tlakom sám rezignoval 

na druhú. Za nového predsedu vláda SR 
menovala v máji predsedu správnej rady 
SOŠV Dušana Guľáša. Ten však zakrátko 
odstúpil, pretože členstvo v správnej rade 
verejnoprávnej inštitúcie bolo nezlučiteľné 
s jeho podnikateľskými aktivitami. Z rovnakých 
dôvodov sa členstva v správnej rade vzdali 
aj Martin Kohút, Richard Galovič, Anastasia 
Kuzminová, Daniel Líška a Ján Riapoš.

Správnu radu po odstúpení Guľáša 
dočasne viedol jej podpredseda Jaroslav 
Rybanský. Až začiatkom septembra bol za 
jej nového predsedu menovaný riaditeľ 

Správy telovýchovných a rekreačných 
zariadení mesta Bratislava Ladislav Križan. 
O dva týždne neskôr na konferencii 
SPORT (R)EVOLUTION deklaroval: 
„Mojou ambíciou je vytvoriť nezávislú, 
apolitickú a rešpektovanú verejnoprávnu 
organizáciu. Nemáme byť sóloví hráči. 
Potrebujeme výbornú komunikáciu so 
SOŠV a s ďalšími subjektmi pôsobiacimi 
v športe. Potrebujeme spoluprácu, aby 
sme spoločne prežili do lepších čias.“ Po 
novembrovej novele zákona je predseda 
správnej rady jediným štatutárom fondu.

FOND S MNOŽSTVOM 
PERSONÁLNYCH 
ZMIEN

„PODĽA PEDIATROV 
SA NEDOSTATOK 
POHYBOVÝCH 
AKTIVÍT MLADÝCH 
ĽUDÍ A ABSENCIA 
HODÍN TELESNEJ 
VÝCHOVY MÔŽU 
NEGATÍVNE PODPÍSAŤ 
NA FYZICKOM 
I PSYCHICKOM 
ZDRAVÍ DETÍ, ČO 
MÔŽE VIESŤ K OBEZITE 
A DEPRESIÁM.“

CHÝBAJÚCE HODINY 
TELESNEJ VÝCHOVY 
CITEĽNE OVPLYVNIA 

VZŤAH DETÍ A MLÁDEŽE 
K ŠPORTOVÝM 

AKTIVITÁM. 
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V priebehu augusta 
autor tohto textu 
na stránke 
www.olympic.sk 
zverejnil sedem 
kritických blogov 
s ústrednou témou 
financovania 
slovenského športu. 
Dva z nich venoval 
Top tímu – jeho zloženiu 
aj financovaniu, pričom 
všetko zarámcoval aj 
do širších súvislostí. 
Keďže ide o vážnu tému, 
viacero myšlienok 
z blogov sme vybrali 
i do časopisu. 

NAJVÄČŠOU SÚČASNOU HVIEZDOU SLOVENSKÉHO ŠPORTU JE ZJAZDÁRKA PETRA VLHOVÁ.
VEK 25 ROKOV JU PREDURČUJE BYŤ NA VÝSLNÍ EŠTE DOSŤ DLHO.

TEXT: ĽUBOMÍR SOUČEK,  FOTO: JÁN SÚKUP, TASR/AP, TASR/
MARTIN BAUMANN, MICHAL SVÍTOK, PAVOL ZACHAR

OBOR NA HLINENÝCH NOHÁCH
TOP TÍM 

Š portovci, resp. tímy 
s tohtoročnou dotáciou 
vo výške 30-tisíc eur 

a viac, podľa jej výšky: 
100-TISÍC EUR: štvorkajak mužov 
(kanoistika – rýchlostná)
75-TISÍC EUR: miešané družstvo 
zjazdárov (lyžovanie – zjazdové)
72-TISÍC EUR: Henrieta Farkašová 
+ navádzačka, Jakub Krako + 

navádzač, Miroslav Haraus + 
navádzač (paralympionici)
60-TISÍC EUR: Matej Tóth (atletika), 
Adrián Babič, Ivana Krištofičová 
(deaflympionici), Marek Kubačka 
+ navádzač, Veronika Vadovičová 
(paralympionici), Jozef Metelka 
(telesne postihnutý)
50-TISÍC EUR: Peter Sagan 
(cyklistika – cesta), Matej Beňuš 

(kanoistika – vodný slalom), Petra 
Vlhová (lyžovanie – zjazdové), 
Zuzana Rehák Štefečeková 
(športová streľba), Eva Jurková, 
Thomas Keinath (deaflympionici), 
Kristína Funková, Marián 
Kuřeja, Radoslav Malenovský 
(paralympionici), Patrik 
Kuril, Samuel Andrejčík 
(telesne postihnutí)

AKTUÁLNI 
PREMIANTI 
TOP TÍMU
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V OLYMPIJSKÝCH ZIMNÝCH ŠPORTOCH 
SME NA TOM – NA ROZDIEL OD 
PARALYMPIJSKÝCH – CELKOVE BIEDNE. 
NA ZRÁTANIE ŠPORTOVCOV VYSOKEJ 
SVETOVEJ ÚROVNE NÁM STAČÍ 
JEDNA RUKA. MEDZI NICH PATRÍ AJ 
BIATLONISTKA PAULÍNA FIALKOVÁ.

NA ZAČIATKU 
AUGUSTA BOLO 
DO TOP TÍMU 
ZARADENÝCH AŽ 
241 ŠPORTOVCOV, 
RESP. DVOJ AŽ 
ŠTVORČLENNÝCH 
TÍMOV, VŠETCI 
VÝLUČNE 
Z INDIVIDUÁLNYCH 
ŠPORTOV!

ojem Top tím (TT) dostal 
do nášho športu Slovenský 
olympijský výbor (SOV). 
Koncom roka 1998 spustil 
projekt s týmto názvom, na 
ktorom participovali všetky 
rezortné strediská vrcholo-
vého športu (SVŠ), prísluš-
né zväzy, aj ministerstvo 
školstva. Bol zacielený na 
úspešné účinkovanie na-
šich športovcov na OH 2000 
v Sydney.

PRED DVADSAŤROČÍM MAL TOP 
TÍM ELITNÝ CHARAKTER
V  rámci Top tímu dostali špičkové za-
bezpečenie zo združených zdrojov vy-
typovaní najlepší slovenskí športovci 
s  reálnymi vyhliadkami na umiestenie 
v prvej šestke na OH. 

Na zasadnutiach štábu SOV pre OH 
v  Sydney sa o  stave plnenia kritérií na 
zaradenie do Top tímu (čo predstavovalo 
dosiahnutie špičkových výsledkov na 
majstrovstvách sveta či Európy – v prvej 
štvorici na ME, resp. v  prvej šestici na 
MS; po OH k tomu pribudlo aj umieste-
nie v top 6 v Sydney), aj o zabezpečení 
prípravy topšportovcov pravidelne dis-
kutovalo. Súčasťou tohto projektu boli aj 
oponentúry harmonogramov športovej 
prípravy (HŠP).

Za dva roky sa na zabezpečenie prí-
pravy 27 individuálnych členov Top 
tímu a družstva basketbalistiek použilo 
dovedna viac než 72 miliónov korún 
(v aktuálnom prepočte 2,4 milióna eur, 
ale samozrejme, vzhľadom na vtedajšie 
ceny by to dnes bol možno aj dvojnáso-
bok). Z toho takmer 58 miliónov išlo na 
športovú prípravu a účasť na podujatiach 
a viac než 14 miliónov na kapitálové in-
vestície. V celkovej sume neboli zarátané 
mzdy športovcov a  členov ich realizač-
ných tímov, ani odmeny pre úspešných 
olympionikov.

Na OH v Sydney vyslal SOV výpravu 
so 112 športovcami, čo je pod piatimi 
kruhmi suverénne najvyšší počet Slo-
vákov v  histórii. V  Sydney sme jediný 
raz v histórii OH v ére slovenskej samo-
statnosti mali zastúpenie v kolektívnom 
športe – dokonca trojnásobné (ženský 
basketbal, mužský futbal aj vodné pólo). 
Slováci súťažili v 15 športoch, čo je tiež 
najviac v histórii. Naša výprava v Sydney 
bola nielen najväčšia, ale celkove (nie 
počtom a hodnotou medailí, ale počtom 
popredných umiestení) svojím spôso-
bom aj dodnes najúspešnejšia v histórii. 
Slovenskí olympionici si totiž pripísali 
až 16 tzv. diplomových umiestení v prvej 
osmičke (1-3-1-2-4-2-1-2), čo je až do-
teraz jasne najviac.

V ĎALŠOM ŠTVORROČÍ LEN 
MENŠIE MODIFIKÁCIE
Po Sydney nastali v  zaraďovaní do Top 
tímu, či už k ZOH 2002 v Salt Lake City, 
alebo k OH 2004 v Aténach, určité zme-
ny. Niektorí športovci sa doň dostali 
nad rámec pôvodných veľmi prísnych 
kritérií. Stále to však bol elitný tím. Do 
olympijského Top tímu boli zaraďovaní 
najvýkonnejší slovenskí športovci s naj-
väčšími šancami na popredné umies-
tenia. Prinieslo to výsledok. O  takmer 
všetky popredné umiestenia členov slo-
venských výprav na OH a ZOH v rozpätí 
rokov 2000 – 2006 sa postarali športovci, 
zaradení do Top tímu.

V knihe „Slovensko v znamení piatich 
kruhov“ som v  roku 2007 napísal: „Vďa-
ka projektu Top tímu vznikol prehľadný 
systém financovania športovej prípravy, 
účasti na podujatiach, materiálno-tech-
nického zabezpečenia, lekárskej a celkovej 
odbornej starostlivosti, a došlo k vyčísle-
niu finančnej nákladovosti jednotlivých 
športových disciplín i  celých odvetví, 
s väzbou na konkrétneho športovca, resp. 
družstvo v  prípravnom období pred OH, 
resp. ZOH.“

P

40-TISÍC EUR: Marcel Lomnický 
(atletika), Paulína Fialková 
(biatlon), Alexander Slafkovský 
Jakub Grigar, Jana Dukátová, 
Michal Martikán (kanoistika 
– vodný slalom), Miroslava 
Kopúňová (karate), Klaudia 
Medlová (snoubording, 
v rámci lyžovania), Boris 
Makojev (zápasenie – voľný 

štýl), Danka Barteková, Erik 
Varga, Juraj Tužinský (športová 
streľba), Martin France, Petra 
Smaržová (paralympionici), 
Anna Oroszová, Boris 
Trávniček, Marcel Pavlík 
(telesne postihnutí)
37,5-TISÍCA EUR: štvorkajak do 
23 rokov, štvorkajak juniorov 
(kanoistika – rýchlostná)

30-TISÍC EUR: Ján Volko 
(atletika), Andrej Csemez 
(box), Peter Gelle (kanoistika 
– rýchlostná), Dominik 
Imrich, Dorota Balciarová, 
Ingrida Suchánková (karate), 
Dominika Králiková, Richard 
Tury (skejtbording, v rámci 
rýchlokorčuľovania), miešaná 
štvorhra Ľubomír Pištej, 

Barbora Balážová (stolný tenis), 
David Pristáč (deaflympionik), 
Július Hutka, Adrián Matušík 
(paralympionici), Alena Kánová, 
Ján Riapoš, Martin Ludrovský, 
Michaela Balcová, Miroslav 
Jambor, Robert Mezík, Tomáš 
Král (telesne postihnutí)



52   OLYMPIC.SK JESEŇ / ZIMA 2020  WWW.OLYMPIC.SK

Ministerstvo školstva však na zákla-
de požiadaviek zväzov predošlý systém 
v roku 2005 zmenilo a zaviedlo nový sys-
tém financovania vybraných športovcov 
MŠ SR, v  rámci ktorého štátne dotácie 
presúvalo priamo na zväzy. „SOV pova-
žuje tento systém za menej produktívny 
ako predošlý, pretože nezohľadňuje špe-
cifiku jednotlivých športovcov a disciplín, 
a  kritériá na podporu stanovuje dosť 
mechanicky a rovnostársky,“ napísal som 
v uvedenej knihe.

Odvtedy prešlo síce 13 rokov, ale toto 
tvrdenie platí stále, aj keď namiesto nie-
kdajších „vybraných športovcov MŠ SR“ tu 
máme zase niečo, čo sa volá Top tím. Už je 
však výrazne odlišný, než kedysi. Takisto 
ako „vybraných športovcov“ ho má pod 
palcom Ministerstvo školstva, vedy, vý-
skumu a športu SR.

PÔVODNÝ ZMYSEL TOP 
TÍMU SA VYTRATIL
Súčasný systém očividne nie je na-
stavený produktívne. Z  intenzívneho 
sa stalo extenzívne. Peniaze sú na 
základe umiestení na stanovených 
súťažiach prideľované v  rovnakej 
výške – bez zohľadnenia rozdielnej 
nákladovosti športov. Top tím sa na-
vyše rozrástol do rozmerov, absolútne 
nezodpovedajúcich našej realite. Po-
miešaní sú v  ňom športovci z  olym-
pijských i neolympijských športov, po 
zásahoch politikov aj paralympionici 
a deaflympionici a k tomu ešte aj do-
spelí s  juniormi. Namiesto koncen-
trácie na špičkovú prípravu elitných 
športovcov s  výhľadom umiestenia 
v  prvej šestke na OH/ZOH sa zmenil 
v mnohých prípadoch na „masovku“.

Zväzy síce v posledných rokoch dostá-
vajú zo štátnych dotácií v rámci príspevku 
uznanému športu výrazne viac peňazí ako 
predtým, ale na kvalite výsledkov „ich“ 
športovcov na vrcholných podujatiach sa 
to zväčša neprejavuje. Žiaľ, výsledky sú 
celkove horšie ako v minulosti. Pritom len 
na Top tím bolo na rok 2020 vyčlenených 
vyše 4,8 milióna eur! V ďalšom texte uvá-
dzam údaje o Top tíme, ktoré boli platné 
k  začiatku augusta. Nezapracoval som 
neskoršie drobné úpravy jeho zloženia.

NAOZAJ MÁME 241 TOPŠPORTOVCOV?
Na začiatku augusta bolo do Top tímu 
zaradených 241 športovcov, resp. dvoj až 
štvorčlenných tímov, všetci výlučne z in-
dividuálnych športov! Z tohto počtu 196 
členov TT súťaží bez zdravotného zne-
výhodnenia. Z nich len 22 je zo zimných 

Čestného prezidenta SOŠV 
Františka Chmelára, ktorý 
má viac než polstoročnú 

prax významného pôsobenia 
v slovenskom športe a ako 
vtedajší riaditeľ odboru športu na 
ministerstve školstva bol aj pri 
kreovaní originálneho Top tímu 
v roku 1998, som požiadal o jeho 
pohľad na to, čo by vlastne mal 

predstavovať Top tím, aj o pohľad 
na jeho súčasnú podobu. Svoje 
poznámky písomne zhrnul do 
niekoľkých zásadných bodov:

1. Top tím nebol a ani nemôže 
byť len o financiách.

2. Top tím by mal poskytnúť 
vybraným športovcom 

komplexné, t. j. finančné, 
materiálne, personálne, 
sociálne, súťažné a ďalšie 
odborné podmienky na tú 
najkvalitnejšiu prípravu.

3. Ide o permanentný, 
obojstranný proces, na ktorom sa 
musí rovnako podieľať realizačný 
tím i riadiaci zodpovedný orgán.

4. Keďže ide o veľmi náročný 
proces, na Slovensku môžu byť 
do jediného univerzálneho Top 
tímu zaradení výlučne športovci, 
od ktorých sa dá reálne očakávať 
boj o medailové umiestenia. 
Takých u nás nie je veľa.

5. Ak sú pre krajinu mediálnou, 
spoločenskou, športovou 
a možno aj politickou prioritou 
olympijské hry, potom 
prioritou pre Top tím musia 

ZÁSADNÉ POZNÁMKY CHMELÁRA A KRÍŽA

O JEDINÚ SLOVENSKÚ MEDAILU Z MS 2019 V LETNÝCH OLYMPIJSKÝCH ŠPORTOCH A DISCIPLÍNACH SA POSTARAL ŠTVORKAJAK NA 500 M 
V ZLOŽENÍ (ZĽAVA) ZALKA, BOTEK, VLČEK A BALÁŽ.
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športov (až na jednu skialpinistku všetci 
z  olympijských), 123 z  letných olympij-
ských športov a  51 z  ostatných letných 
športov, resp. zo športov bez sezónneho 
vymedzenia. Ďalej je v  Top tíme 14 pa-
ralympionikov, 18 telesne postihnutých 
športovcov (majú samostatný zväz mimo 
paralympijského výboru) a  13 deaflym-
pionikov. 

Z  celkového počtu 241 športovcov, 
resp. kolektívov je 153 zaradených 
v  kategórii športový reprezentant (teda 
v  seniorskej kategórii) a  88 v  kategórii 
talentovaná mládež (teda v  juniorskej, 
prípadne kadetskej kategórii).

Top tím s 241 športovcami by pasoval 
na krajiny ako USA, Čína, prípadne ešte 
možno Rusko a Nemecko, a tým končím. 

Ale na päťapolmiliónové Slovensko, ktoré 
by bez vodných slalomárov od premiéry 
pod piatimi kruhmi v Atlante 1996 malo 
len jedinú zlatú medailu z  OH a  bez 
Kuzminovej od Lillehammeru 1994 do-
hromady len dve medaily zo ZOH? Ani 
v tom najkrajšom sne!

Žiaľ, Top tím v  aktuálnej podobe mi 
pripadá ako obor na hlinených nohách. 
Veď z tých 241 športovcov, ktorí sú v ňom, 
majú veľké medzinárodné meno – také, 
že v ich športe každý vo svete vie, o koho 
ide – maximálne tak tridsiati...

KAŽDÝ V PRIEMERE „KOŠTUJE“ 
TAKMER 20-TISÍC EUR ROČNE
Celkove bolo začiatkom augusta na fi-
nancovanie členov Top tímu na roku 2020 

vyčlenených 4  811  075 eur. V  osobitne 
uvedenom zozname 60 členov Top tímu, 
ktorí poberajú najvyššiu štátnu dotáciu 
(30-tisíc eur a  viac), je 55 jednotlivcov, 
z toho štyria zrakovo postihnutí aj s na-
vádzačmi, plus päť tímov. Každý indivi-
duálny člen Top tímu poberá z rozpočtu 
MŠVVŠ SR dotáciu vo výške na slovenské 
pomery veľmi slušného, až vysoko nad-
priemerného manažérskeho ročného 
platu. Na jedného športovca, resp. dvoj až 
štvorčlenný tím to vychádza priemerne 
19 966 eur. Podrobnosti môžete nájsť na 
webovej stránke ministerstva školstva, 
alebo v  mojom piatom blogu na www.
olympic.sk.

A teraz si tieto čísla dajte do konfron-
tácie s nasledovnými faktmi: Olympijské 
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byť olympijské očakávania 
so zodpovednosťou SOŠV.

6. O ostatných výkonných 
a talentovaných športovcov 
sa musia postarať ďalšie 
zložky – športové zväzy, kluby, 
strediská, športové školy.

7. Súčasný „systém“ Top 
tímu nič z vyššie uvedených 
požiadaviek nespĺňa, ba naopak 
úspešne dehonestuje názov 

„top“ aj „tím“ a postupne vedie 
talentovaných slovenských 
športovcov k lacnej komercii.“

Šéf Slovenského 
stolnotenisového zväzu, 
súčasný viceprezident SOŠV 
a bývalý dlhoročný generálny 
sekretár Konfederácie 
športových zväzov SR 
(tá vlani zanikla) Zdenko 
Kríž , ktorý je vo vysokých 
pozíciách v športe už 

zhruba 40 rokov, upozorňuje 
ešte na ďalšie aspekty:

„Top tím v roku 1998 vznikol 
preto, lebo nebolo dosť 
peňazí a pre najvýkonnejších 
športovcov z olympijských 
športov sme dovtedy nevedeli 
zabezpečiť ich kvalitnú prípravu. 
Dnes už našťastie pre väčšinu 
zväzov olympijských športov 
peniaze pre kandidátov štartu 
na OH nie sú ten hlavný 
problém. Veľký problém však 

je, ako ich zmysluplne míňať 
na daný účel a ešte väčší to, 
že máme podstatne menej 
špičkových športovcov než 
predtým. Podľa niekdajších 
kritérií nemáme do Top tímu 
poriadne koho dať. Súčasné 
zlé nastavenie Top tímu však 
nie je hlavná príčina toho, že 
máme čoraz menej výrazných 
dôležitých výsledkov. Je to 
len jedna z príčin súčasného 
neradostného stavu.“

ROVNÁ POLOVICA 
NAŠICH 
„TOPŠPORTOVCOV“ – 
17 – MÁ UŽ 30 ROKOV 
A VIAC, Z TOHO 
13 AŽ VIAC NEŽ 35 
ROKOV! TAKISTO 
17 ICH MÁ MENEJ AKO 
30 ROKOV, Z TOHO LEN 
5 MENEJ AKO 25.

NAJSTARŠÍ SLOVENSKÝ ŠPORTOVEC V ABSOLÚTNEJ SVETOVEJ ŠPIČKE JE 44-ROČNÝ 
TRAPISTA ERIK VARGA.
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disciplíny letných športov (tých je aktu-
álne 33, ale v  TT má zastúpenie aspoň 
jedným členom len 18), reprezentuje 
mierne nadpolovičná väčšina členov  TT 
(123 z 241). Pritom v týchto disciplínach 
získali v roku 2019 naši športovci na maj-
strovstvách sveta jednu-jedinú medailu! 
Postaral sa o  ňu bronzový štvorkajak 
rýchlostných kanoistov na 500 m. Ďal-
šie top slovenské výsledky na MS 2019 
v olympijských disciplínach boli dve štvr-
té, jedno piate, tri deviate a jedno desiate 
miesto. Na majstrovstvách Európy, teda 
v slabšej konkurencii, to bolo len o čosi 
lepšie – jedno zlato a dva bronzy. Bieda...

V  prípade zimných olympijských 
športov to čisto matematicky vlani 
vychádzalo oveľa lepšie. Veď štyri me-
daily z  majstrovstiev sveta, z  toho dve 
zlaté, predstavovali historicky najväčšie 
slovenské úspechy. Lenže... Jeden titul 
majsterky sveta získala fenomenálna 
biatlonistka Anastasia Kuzminová, ktorá 
potom ukončila kariéru. A o ďalšie tri me-
daily (po jednej z každého lesku) sa pri-
činila jediná žena – výnimočná zjazdárka 
Petra Vlhová, ktorá predstavuje v našom 
športe ojedinelý zjav.

NA ČO SA TO S GIGANTICKÝM 
TOP TÍMOM HRÁME?
Tieto fakty by mali mať pre Slovensko 
mimoriadnu vážnosť a pôsobiť ako veľká 
výstraha. Veď máloktorý náš športovec 
dosiahne veľký úspech na olympijských 
hrách bez toho, aby sa predtým výraz-
ne presadil na majstrovstvách sveta či 

Európy. V  tomto svetle vyzerá pomer 
investovaných peňazí a  výsledkov dosť 
neradostne. 

Pred zhruba dvadsaťročím bolo člen-
stvo v  Top tíme prestížnou záležitosťou 
a  signalizovalo najvyššie ambície. Teraz 
neznamená prestíž, len zdroj peňazí. Asi 
preto mnohé športové zväzy čušia a tento 
systém nenapádajú. Jednoducho sú rady, 
že dostávajú extra peniaze. Pritom si len 
nahovárame, že sme lepší, než v skutoč-
nosti sme. Klameme sami seba.

Dá sa namietnuť, že športovci, ktorí 
sú v Top tíme, tam sú na základe kritérií. 
Lenže tie kritériá sú vo viacerých para-
metroch očividne nastavené chybne. 
Kritériá mnohé výsledky preceňujú a nie-
ktoré zase podceňujú.

Spracoval som sumár, koľko našich 
stále aktívnych športovcov v rokoch 2018, 
2019 a  v  zime 2020 splnilo niekdajšie 
prísne kritériá na zaradenie do Top tímu, 
teda skončiť v olympijskej disciplíne do 6. 
miesta na MS alebo 4. do miesta na ME. 
Pred OH 2004 v Aténach ich bolo tridsať. 
Teraz som ich narátal už len dvadsať, 
vrátane zimných športovkýň. Pritom sú 
tam traja vodní slalomári z kategórie C1, 
z ktorých na OH v Tokiu môže štartovať 
len jeden. A takisto traja športovci, ktorí 
sa do Tokia zatiaľ nekvalifikovali. Ak by 
som pridal ešte aj tých, čo skončili v prvej 

šestke na OH 2016 v Riu de Janeiro (ale to 
sú už štyri roky...), pribudli by ešte ďalší 
štyria, z  ktorých majú olympijský štart 
v Tokiu istý len dvaja. Je to teda očividný 
ústup z niekdajších pozícií.

Na čo sa to teda s obrovským Top tí-
mom vlastne hráme?!

MALO BY BYŤ VIACERO 
TÍMOV A „NAJ“ TOP TÍM
Aký je dôvod zídenia z niekdajšej dobrej 
cesty, ktorá sa mohla ďalej vylepšovať, 
na nejakú veľmi čudnú lokálnu? Celkový 
výkonnostný pokles slovenského športu 
(napriek niekoľkým výnimkám vo veľ-
mi malom počte športov a úkazom typu 
Sagan či Vlhová) ukazuje, že toto je cesta 
do slepej ulice.

Pritom nijako nezhadzujem špor-
tovcov z  menších športov, zdravotne 
znevýhodnených či talentovaných mlá-
dežníkov. Ale umiestniť všetkých do jed-
ného košiara a dať mu prestížny názov 
Top tím mi pripadá úplne nenáležité. 
Tobôž keď športová úspešnosť Slovenska 
tomu absolútne nezodpovedá.

Nech sú osobitné tímy pre najlepších 
seniorov, juniorov, paralympionikov, 
deaflympionikov a spol. Nech sú výraz-
ne zoštíhlené v porovnaní so súčasným 
stavom. A nech sa štátna podpora dáva 
tým, ktorí naozaj reálne môžu v  špor-
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CYKLISTA PETER SAGAN JE NAŠA VEĽKÁ 
STÁLICA, ALE AJ ON UŽ JE TRIDSIATNIK .

HISTORICKY NAJÚSPEŠNEJŠIA SLOVENSKÁ PARALYMPIONIČKA HENRIETA FARKAŠOVÁ NA 
ZPH 2018 V PJONGČANGU PRI JAZDE ZA NAVÁDZAČKOU HENRIETOU ŠUBRTOVOU.
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te na medzinárodnom fóre dosiahnuť 
niečo také, čo bude mať pre Slovensko 
význam a  skutočnú hodnotu. Pritom 
najvyššiu prioritu by mali mať olympij-
ské športy, pretože v  nich je najväčšia 
konkurencia. A výsledky v nich, osobitne 
dosiahnuté na olympijských hrách, majú 
najvyššiu prestíž. A ďalej – nech sa ich 
plány prípravy a jej konkrétna realizácia 
odborne posudzujú aj vyhodnocujú. To 
dáva zmysel.

Riaditeľ Športového centra polície 
Juraj Minčík, ktorý je bronzový olym-
pijský medailista vo vodnom slalome zo 
Sydney 2000, v debate so mnou vyjadril 
názor, ktorý podporujem. A  to, aby sa 
členom Top tímu najprv uvoľnila len 
časť celkove pridelených peňazí – a zvy-
šok až potom, keď prejdú riadnou opo-
nentúrou ich plány ďalšej prípravy. V jej 
rámci by museli dokladovať a zdôvodniť, 
na čo chcú reálne minúť ďalšie peniaze. 
Tým by sa podarilo dosiahnuť, aby vy-
naloženie štátnych peňazí malo reálny 
základ a zmysel, aby bolo transparentné 
aj objektivizované.

EŠTE VIAC PEŇAZÍ PLYNIE 
Z REZORTNÝCH SVŠ
Treba povedať, že ďalšie peniaze z verej-
ných zdrojov na financovanie prípravy 
konkrétnych športovcov idú prostredníc-

tvom stredísk vrcholového športu rezor-
tov obrany (Vojenské športové centrum 
Dukla – VŠC), vnútra (Športové centrum 
polície – ŠCP) a školstva (Národné špor-
tové centrum – ŠCP). Sú k dispozícii len 
údaje z  roku 2017. Vtedy išlo na finan-
covanie rezortných stredísk vrcholo-
vého športu spolu 8  461  204 eur (VŠC 
5 089 905, ŠCP 2 246 558, NŠC 1 124 741 
eur), čo bolo oveľa viac, ako je celá tohto-
ročná suma na Top tím.

K 1. júnu 2017 bolo v rezortných stre-
diskách presne 300 členov (76 vo VŠC 
Dukla, 108 v ŠCP a 116 v NŠC). Z týchto 
300 športovcov bolo 128 v pozícii zamest-
nancov alebo v  štátnej službe (vo VŠC 
76, v ŠCP 40 a v NŠC 12) a 172 v pozícii 
zaradených športovcov.

Celkove sa teda dá povedať, že v systé-
me máme štátom priamo podporovaných 
niekoľko stoviek športovcov. To je na 
krajinu veľkosti Slovenska dosť vysoký 
počet. Pritom naša úspešnosť predovšet-
kým v olympijských športoch má celkove 
klesajúcu tendenciu. To naznačuje, že 
systém je s vysokou pravdepodobnosťou 
nastavený nesprávne.

KATASTROFÁLNA VEKOVÁ ŠTRUKTÚRA 
NAŠEJ ŠPORTOVEJ ELIT Y
Som presvedčený, že olympijské hry by 
mali byť v  Zákone o  športe aj vo všet-

kom, čo sa k nemu viaže, definované ako 
najvýznamnejšie športové podujatie na 
svete. Je najprestížnejšie, aj najuniver-
zálnejšie. Jeho tradícia s koreňmi hlboko 
v  antických časoch je oveľa dlhšia, než 
tradícia akéhokoľvek iného podujatia na 
svete a v akejkoľvek oblasti. V celom tex-
te z tohto dôvodu aplikujem ako hlavnú 
olympijskú optiku.

Analyzoval som vekovú štruktúru 
našej športovej elity v olympijských špor-
toch a disciplínach. Z nich máme v Top 
tíme spolu 145 športovcov, resp. minití-
mov. U športovcov, spĺňajúcich niekdajšie 
prísne kritériá (t. j. v olympijskej disciplí-
ne v uplynulých štyroch rokoch umieste-
nie v prvej šestice na OH alebo MS, resp. 
v prvej štvorke na ME), som sa zameral na 
rok ich narodenia:
Ročník 1976: Erik Varga (športová streľba)
Ročník 1979: Michal Martikán (vodný slalom)
Ročník 1981: Erik Vlček (rýchlostná kanoistika)
Ročník 1983: Matej Tóth, Martina Hrašnová 
(atletika), Alexander Slafkovský, 
Jana Dukátová (vodný slalom)
Ročník 1984: Zuzana Rehák Štefečeková, 
Danka Barteková, Juraj Tužinský (športová 
streľba), Ľubomír Pištej (stolný tenis), 
Peter Gelle (rýchlostná kanoistika)
Ročník 1985: Ivana Mládková 
(rýchlostná kanoistika)
Ročník 1987: Matej Beňuš (vodný 
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AJ NAJMLADŠÍ Z TROJICE NAŠICH ELITNÝCH SINGLKANOISTOV NA DIVOKEJ VODE MATEJ BEŇUŠ (STRIEBORNÝ Z OH V RIU) MÁ UŽ 33 ROKOV...
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slalom), Marcel Lomnický (atletika)
Ročník 1990: Peter Sagan (cestná cyklistika), 
Gábor Jakubík (rýchlostná kanoistika)
Ročník 1992: Paulína Fialková (biatlon), 
Barbora Balážová (stolný tenis)
Ročník 1993: Klaudia Medlová (snoubording), 
Andreas Žampa, Matej Falat (zjazdové 
lyžovanie), Ingrida Suchánková 
(karate), Matej Poliak (džudo), Boris 
Makojev (zápasenie voľným štýlom
Ročník 1994: Ivona Fialková (biatlon)
Ročník 1995: Petra Vlhová (zjazdové 
lyžovanie), Denis Myšák (rýchlostná 
kanoistika), Miroslava Kopúňová (karate)
Ročník 1997: Jakub Grigar (vodný slalom), 
Adam Botek (rýchlostná kanoistika)
Ročník 1998: Andrej Csemez (box), 
Samuel Baláž (rýchlostná kanoistika)
Ročník 1999: Csaba Zalka 
(rýchlostná kanoistika)

Vekové zloženie našej súčasnej špičky 
v  olympijských disciplínach individu-
álnych športov je podľa tohto prehľadu 
značne nepriaznivé. Rovná polovica na-
šich „topšportovcov“ – 17 – má už 30 
rokov a viac, z toho 13 až viac než 35 ro-
kov! Len 5 z nich má menej ako 25 rokov. 
Navyše z  28 letných športovcov z  tohto 
zoznamu zatiaľ len 12 vybojovali olym-
pijskú miestenku do Tokia.

Pridávam ešte piatich športovcov, kto-
rí uvedené výsledkové kritériá síce zatiaľ 
ešte nespĺňajú, ale už preukázali veľký 
potenciál: Ročník 1996: Ján Volko (atletika), 
Tajmuraz Salkazanov (zápasenie voľným štýlom). 
Ročník 1997: Patrik Jány (športová streľba). Ročník 
1998: Marko Mirgorodský (vodný slalom). Ročník 
1999: Mariana Petrušová (rýchlostná kanoistika).

FINANCOVANIE POSTIHNUT ÝCH 
V TT JE MIMO REALIT Y
Neviem, či sa nájde iný štát, v ktorom by 
zo športovcov s  najvyššou štátnou pod-
porou na základe dosiahnutých výsledkov 
bola presná polovica (tridsať) z radov te-
lesne, zrakovo či sluchovo postihnutých. 
Veď športová úroveň výsledkov zdravot-
ne postihnutých (pozor, výsledkov, nie 
výkonov) sa absolútne nedá posudzovať 
a finančne hodnotiť rovnocenne so špor-
tovou úrovňou špičkových športovcov bez 
zdravotného postihnutia, pretože tí súťa-
žia v mnohonásobne početnejšej a tvrdšej 
konkurencii.

V  Top tíme dostávajú zdravotne po-
stihnutí športovci za rovnaké výsledky 
dosiahnuté v  oveľa menej početnom 
štartovom poli rovnaké štátne dotácie ako 
zdraví (v  prípade zrakovo postihnutých 
s navádzačmi ešte o pätinu väčšie). To je 
absurdné.

V  Top tíme na rok 2020 je 241 špor-
tovcov, resp. dvoj až štvorčlenných tí-
mov. Z tohto počtu je 14 zo Slovenského 
paralympijského výboru, 18 zo Sloven-
ského zväzu telesne postihnutých a  13 
z Deaflympijského výboru Slovenska. Na 
týchto 45 hendikepovaných športovcov, 
z  ktorých len 7 sú v  juniorskom veku, 
štát prostredníctvom Top tímu v  tomto 
roku poukáže 1 611 000 eur, čo je viac než 
tretina (presne 33,68 %) z celkovej sumy 
určenej na 241-členný Top tím (tá je vo 
výške 4 811 975 eur)!

Ak sa vám „podiel“ hendikepovaných 
športovcov z  celkového „balíka“ určené-
ho na Top tím zdá byť neúmerne vysoký, 
tak vedzte, že je najnižší za posledných 
šesť rokov! Najvyšší bol v roku 2015 – až 
43,05 %, odvtedy postupne jemne klesal: 
2016 –38,92 %, 2017 – 37,46 %, 2018 – 
38,47 %, 2019 – 34,10 %.  I
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„MASOVKA“ 
VERZUS STÁLE MENŠIE 
OLYMPIJSKÉ VÝPRAVY

Na olympijské hry v Tokiu sa 
slovenským športovcom 
zatiaľ podarilo vybojovať len 

19 miesteniek. Veľmi reálne sa 
črtá, že pokiaľ vývoj koronakrízy 
vôbec umožní hry na budúci 
rok usporiadať, v japonskej 
metropole nás bude reprezentovať 
historicky najmenej početná 
výprava na OH. Doteraz najmenšiu 
so 47 športovcami sme mali 
v Londýne 2012. Teraz si trúfnem 
odhadnúť, že aj číslo 40 by 
prekonalo očakávania. Ako to 
ide dohromady s tým, že náš Top 
tím sa zmenil na „masovku“?

Obávam sa, že ak sa niečo 
radikálne nezmení, tak sa 
budeme tešiť, ak sa nám na OH 
2028 v Los Angeles prebojuje 
30 športovcov a na ZOH 2026 
v Miláne-Cortine d´Ampezzo 
aspoň 20 a tím hokejistov...

DO PARTIE NAŠICH ÚSPEŠNÝCH 
VETERÁNOV PATRÍ AJ KLADIVÁR 
MARCEL LOMNICKÝ.
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vona Fialková to nevraví napriamo, 
ale rozhodne nechce žiť večne v tie-
ni o  dva roky staršej a  skúsenejšej 
sestry Paulíny, ktorá už pozná me-
dailové pódiá vo Svetovom pohári. 
Aj ona túži byť na výslní, vystúpiť 
z  tieňa. V  lanskej sezóne urobila 
veľa, aby sa to zlomilo. A už sa to lá-
malo... V šprinte na majstrovstvách 
sveta v  Anterselve zabŕdla do boja 

o  bronz. Napokon bolo z  toho deviate 
miesto, ale po skvelej streľbe v stíhacích 
pretekoch dobehla šiesta.

Ivona má funkčné parametre na to, aby 
figurovala v prvej svetovej desiatke a stála 
aj na pódiu pre najlepšie. Potrebuje však 
zlepšiť streľbu, ktorá jej vlani vyskočila 
„iba“ na 75-percentnú úspešnosť.

S biatlonom sa začala „hrajkať“ doma, 
na Čiernom Balogu. V  tamojšom de-
dinskom klube biatlonu, ktorého sú obe 
Fialkové odchovankyne. „Mala som veľmi 
veľa energie. Po roku, čo Paula chodila na 
biatlon, som sa k nej pridala aj ja,“ spo-
mína. Trénovali ju Miloš Berčík a  Peter 
Kačica. Keď sa utešene rozpučal Ivonin 
talent a  ako ideálna sa javila možnosť 
spojiť talentované sestry do nádejného 
tandemu, prestúpila aj ona do KB Va-
laská-Osrblie. To bola posledný rok žiač-
ka, čiže ako štrnásťročná. Nemali to na 
tréningy ďaleko z gymnázia v Brezne, ani 
z rodičovského domu v Čiernom Balogu, 

takže výkonnostný progres tínejdžeriek 
bol pod rukami trénerky Anny Murínovej 
rýchlo rozpoznateľný.

„Zorganizované sme to mali tak, že 
po obede nás čakala trénerka s dodáv-
kou pred gymnáziom a odviezla nás na 
tréning. Školské aktovky sme prehodili 
do auta k  otcovi. Takto sme fungovali 
celú strednú školu. Ja som bola vždy 
dobrá v behu. Zúčastnila som sa na MS 
v cezpoľnom behu v Liptovskom Miku-
láši. Aj ma chceli presvedčiť na atletiku, 
ale nedala som sa. Páčil sa mi biatlon,“ 
vysvetľuje a  prezrádza: „Na prelome 
strednej a  vysokej školy mi zasvietilo 
svetielko, že sa chcem venovať športu 
profesionálne. Povedala som si, že skú-
sim to s biatlonom naplno a podriadim 
tomu všetko.“

Prvé medzinárodné preteky vyso-
kého rangu boli pre Ivonu juniorské 
a  kadetské MS 2011 v  Novom Meste 
na Morave. Už v  decembri 2013, ako 
19-ročná, dostala príležitosť prvý 
raz vo Svetovom pohári. Bola členka 
9. slovenskej štafety v  Annecy a  88. 
v šprinte. 

Bola zrazu v  spoločnosti Kuzminovej, 
Gerekovej, svojej sestry. Profesionálne 
podmienky vo VŠC Dukla dostala v roku 
2017, za desiate miesto na ME v Duszni-
kách v stíhacích pretekoch. Vo Svetovom 
pohári sa premiérovo individuálne pre-
sadila do prvej svetovej desiatky v šprinte 
v Holmenkollene (9.) v marci 2018. To už 
mala za sebou piate miesto ako členka 
štafety v roku 2018 na ZOH.

Škoda, že ju dve sezóny brzdili 
problémy s  krížami. Medzistavcový 
priestor v  driekovej časti má zúžený. 
Od polovice olympijskej zimy 2017/18 
ju trápili bolesti. Zatínala zuby, brala 
tabletky na utíšenie. Postupne našla 
s  fyzioterapeutom Radom Jamborom 
správne cvičenia na mobilizáciu svalov 
v okolí drieku a v lete 2019 mohla na-
plno absolvovať prípravu. Prejavilo sa 
to na MS 2020. Nuž, uvidíme, čo Ivona 
predvedie na ZOH v Pekingu 2022. Tie 
by mali vyštudovanú učiteľku geografie 
a telesnej výchovy zastihnúť na vrchole 
biatlonových schopností. I

TEXT: IVOR LEHOŤAN, FOTO: TASR/MICHAL SVÍTOK

IVONA FIALKOVÁ 
V CIELI STÍHACÍCH 

PRETEKOV 
NA MS 2020 

V ANTERSELVE.

MLADÉ PUŠKY
Kritická analýza nášho súčasného Top tímu na predošlých stranách vyvoláva oprávnené vrásky. Napriek tomu však máme na 

Slovensku viacero mladých športovcov s veľkou perspektívou, ktorých môžeme vnímať ako naše svetielka 
nádeje do budúcnosti a v niektorých prípadoch možno aj budúce hviezdy. Viacerí už sú ovenčení medailami z vrcholných 

súťaží.  Aj t í  ďalší – hoci zatiaľ bez medailí  – preukázali  značný potenciál.  Tak že poďme si predstaviť viacero z nich, k torí majú 25 rokov 
a menej.  Do tejto kategórie ešte patrí  aj z jazdárka Petra Vlhová, ale tá už svetovou hviezdou je.  Tak že zacielime na ďalších.

NECHCE ŽIŤ 
V SESTRINOM 

TIENI

IVONA FIALKOVÁ 
(BIATLON)
Narodená 22. novembra 1994 
v Brezne, členka VŠC Dukla 
Banská Bystrica, tréneri Anna 
Murínová a Jakub Leščinský. 
MS 2020: 6. v stíhacích pretekoch 
na 10 km a 9. na 7,5 km, 5. so 
štafetou na ZOH 2018, 6. so 
štafetou na MS 2019.

I
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PIATY Z RIA 
SA JAZDENÍM 
ZNOVU BAVÍ

N

TEXT: ĽUBOMÍR SOUČEK, FOTO: TASR/MIROSLAVA MLYNÁROVÁ

a OH v Riu de Janeiro mal Ja-
kub Grigar len devätnásť, ale 
hoci sa na kanáli v Deodore aj 
mimo neho správal ako uvoľ-
nený mladík s  ľahkou mys-
ľou, v  súťaži kajakárov jazdil 
na divokej vode ako mazák. 
A  takmer do konca finálovej 
jazdy siahal na zlatú medailu. 
Jasne najmladší z celého štar-

tového poľa o  ňu prišiel len menšími 
chybami v posledných dvoch bránkach. 
Skončil piaty, iba 90 stotín sekundy od 
najcennejšieho kovu...

Grigar sa už odmala prejavoval 
ako výrazný talent. Keď mal jedenásť, 
dvojnásobná olympijská šampiónka 
a  o  25 rokov staršia (!) Elena Kaliská 
ho zobrala so sebou na prípravu do 
austrálskeho Penrithu, kde niekoľko 

týždňov mohol trénovať po jej boku. 
„Elena mi ukázala, že slalom je zábava. 
Na mojom raste má obrovský podiel. 
Pomohla mi pretekársky aj ľudsky,“ 
priznal po piatom mieste v Riu.

Hoci počas kariéry ho viedlo veľa 
trénerov, medzi rovesníkmi neustále 
patril do svetovej špičky. V mládežníc-
kych kategóriách bral medaily z MS či 
ME juniorov a pretekárov do 23 rokov 
s podobnou pravidelnosťou, ako kedysi 
jeho o 18 rokov starší singlkanoistický 
kolega z L. Mikuláša Michal Martikán. 
Ale hoci už bol paralelne úspešný aj 
v kategórii mužov, predvlani aj vlani sa 
na svetovej scéne veľakrát trápil a jaz-
dil neraz ako keby v kŕči. Jeho niekdaj-
šia uvoľnenosť aj bavenie sa jazdením 
sa vytratili.

„Áno, bol som v  určitej kríze,“ pri-
znáva Jakub a  vysvetľuje: „Všetko to 
bolo v  hlave, človek predsa jazdiť ne-
zabudne. Predtým som medzi mužmi 
jazdil uvoľnene, lebo sa odo mňa veľa 
neočakávalo. Ale po OH som cítil ťar-
chu očakávaní verejnosti a  ešte viac 
mojich vlastných. Veľmi som chcel 
vyhrať – vždy. A tak som ,tlačil som na 
pílu´.“

Vlani v  priebehu sezóny zmenil 
trénera – od Tomáša Mráza, ktorý ho 
viedol v Riu, prešiel k Stanislavovi Gej-
došovi. Ten vedie aj veľmi úspešného 
singlkanoistu Alexandra Slafkovského. 
„Bol to risk, ale cítil som, že potrebu-
jem zmenu a  nový impulz. Postupne 
som menil nastavenie mojej mysle, aby 
som sa na vode znovu zabával. Začal 
som si pred súťažou hovoriť nie to, že 

chcem vyhrať, ale že chcem zájsť dobrú 
jazdu. Nie vždy mi to vyšlo, ale tušímže 
trikrát som vlani mal ten pocit, že sa 
jazdením znovu bavím. Najmä v kvali-
fikácii na MS, ktorú som jasne vyhral. 
Takéto nastavenie hlavy by som chcel 
mať natrvalo,“ prezrádza Jakub.

Dodáva, že s  novým trénerom Gej-
došom sa najprv zamerali na kondičnú 
prípravu a aby vo vysokom tempe vy-
držal až do konca jazdy. Teraz začínajú 
pracovať na mentálnej stránke a  plá-
nujú aj určité zmeny v technike jazdy.

V  októbri 2019 si Grigar ako vôbec 
prvý náš športovec vybojoval olympij-
skú miestenku do Tokia na meno. Na 
OH v  Tokiu sa vo februári a  v  marci 
tohto roka pripravoval tradične v aus-
trálskom Penrithe. Lenže po návrate 
domov už vstúpili do platnosti opat-
renia proti pandémii a  musel ísť do 
karantény.

Zakrátko padlo aj rozhodnutie 
o  preložení OH 2020 na budúci rok. 
Ako ho to zasiahlo? „Keďže len vlani 
som menil trénera a  spôsob prípravy, 
pre mňa to bola dobrá správa. Získal 
som ďalší rok a na OH by som mal byť 
oveľa lepšie pripravený. Stresy som 
mal len z  toho, či neprídem o  mies-
tenku. Našťastie, tá zostala v platnosti. 
Z  prípravy som tohto roku vymeškal 
málo. Do zahraničia sme nechodili 
ani trénovať, ani súťažiť, takže sme 
doma veľa trénovali. Je len otázne, kde 
budeme môcť trénovať na vode počas 
tejto zimy. Austrália je v tejto situácii 
zrejme nereálna. Dúfam, že aspoň do 
Al Ainu budeme môcť ísť.“ I

JAKUB GRIGAR 
(VODNÝ SLALOM)
Narodený 27. 4. 1997 v Liptovskom 
Mikuláši, člen KTK Dukla Liptovský 
Mikuláš a VŠC Dukla, tréner 
Stanislav Gejdoš. V K1 piaty na OH 
2016 v Riu de Janeiro aj na ME 2016 
a desiaty na MS 2019. Bronzový 
na MSJ 2012, zlatý na MSJ aj MEJ 
2013, strieborný na OH mládeže 
a bronzový na MSJ 2014, zlatý na 
MSJ 2015, zlatý na MS do 23 rokov 
2016 a 2017, strieborný, resp. zlatý 
na ME do 23 rokov 2018 a 2019.

JAKUB GRIGAR 
SA ZNOVU 
USMIEVA.
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SEN KAŽDÉHO 
TRÉNERA

T

TEXT: LADISLAV HARSÁNYI, FOTO: JÁN SÚKUP

akúto pretekárku by chcel mať 
každý tréner. Svedomitá, disci-
plinovaná, so stopercentným 
profesionálnym prístupom a od-
danosťou tomu, čomu sa venuje. 
Tieto vlastnosti akoby dostala do 
vienka už pri narodení. Všimol si 
to u nej už ako 8-ročnej jej prvý 
tréner v  Komárne František Do-
sudil. „V  porovnaní s  ostatnými 

deťmi jej stačilo povedať nejakú vec raz. 
Od útleho veku fungovala ako malý pro-
fesionál. Niekedy aj roky treba čakať na 
takého svedomitého pretekára,“ tvrdil 
v  dokumente televízie Digi v  tom čase 
o  15-ročnej talentovanej pretekárke. 
V kadetskom a juniorskom veku pracoval 
s Marianou Petrušovou ďalší komárňan-
ský tréner Ladislav Polhammer, ktorého 
rukami zamlada prešli všetci neskorší 
majstri sveta z KKK Komárno. Tiež oce-
nil jej vytrvalosť.

Názory trénerov na ňu sa nezmenili. 
„Je disciplinovaná a  spoľahlivá. Z  toh-
to pohľadu s  ňou vládne maximálna 
spokojnosť. Technicky nie je nadaná, 
má nedostatky v pohybovej kultúre, ale 
kompenzuje to obrovským nasadením,“ 
charakterizuje kajakárku Peter Likér, 
ktorý ju vzal do svojej mužskej tréningo-
vej skupiny. 

Berie tréner známy až drakonickým 
prístupom ohľad na to, že je medzi nimi 
jediná žena? „Ani nie... Dnes je móda, 
že ženy sa dožadujú emancipácie. Preto 
s ňou zaobchádzame rovnako, ba možno 
niekedy aj tvrdšie. Nemá žiadne ženské 
maniere. Je vzácny typ športovca. O  jej 
odhodlaní a  vášni k  športu by sa dalo 
prednášať na vysokej škole.“

Ambície pretavila do výsledkov už 
v kadetskom či juniorskom veku. Prežila 
aj mimoriadne kritický rok na prahu do-
spelosti, keď pre chorobu vynechala celú 
sezónu. Aj vďaka rodinnému zázemiu, 
najmä podpore mamy Ivety, tiež členky 
Kajak&kanoe klubu Komárno, sa jej po-
darilo vrátiť na vodu. 

V roku 2018 Petrušová ukázala veľký 
progres. Paralelne odštartovala senior-
skú kariéru na pretekoch Svetového po-
hára v Szegede pekným 8. miestom v K1 
na 1000 m. Stúpajúcu formu potvrdila 
5. a 6. miestom v K1 na 1000 m na maj-
strovstvách sveta, respektíve Európy do 
23 rokov. Sily si vyskúšala aj na senior-
ských ME a MS na 5 km.

Vlani potvrdila výkonnostný vzostup, 
ktorý korunovala bronzom na Európ-
skych hrách v  Minsku v  K1 na 5 km. 
O  niekoľko týždňov neskôr sa stala 
majsterkou Európy do 23 rokov v K1 na 

1000 m. Zabojovala aj na seniorských 
MS, piatym miesto v singlovom „kiláku“ 
a ôsmym na 5 km.

Žiaľ, v pandemickej sezóne ju pribrz-
dil úraz, keď cestou na tréning na bicykli 
do nej vrazilo auto. Musela na operáciu, 
z krku je vybrali hematóm. Na niekoľko 
týždňov vypadla z  tréningového proce-
su. „Mali sme to dobre rozbehnuté, úraz 
ju však pribrzdil, stratila veľa svalovej 
hmoty, museli sme začať od nuly. Vrhli 
sme sa do práce, potom však ochorela...“ 
hovorí o smolnej sezóne Likér.

Keď sa Mariany v  pätnástich rokoch 
pýtali, kam by sa chcela v  kanoistike 
dopracovať, odpovedala: „Chcem sa 
neustále zlepšovať a túžim po tom, aby 
to vyvrcholilo olympijskými hrami. Naj-
radšej už v roku 2020 v Tokiu, ale môže 
byť aj potom...“

Odvtedy uplynulo šesť rokov a  platí, 
že sa neustále zlepšuje. A  ešte existuje 
aj malá šanca na presunuté Tokio, aj 
keď reálnejšie sa javia ďalšie hry. „Máme 
vysoké ambície, ale netlačíme na pílu, že 
za každú cenu musí do Tokia. Má 21 ro-
kov a pred sebou v najbližšej budúcnosti 
dosť príležitostí na vrcholných poduja-
tiach do 23 rokov, ako aj seniorských,“ 
konštatuje Likér.

V  súvislosti s  olympijskými ambí-
ciami však bude musieť ešte preklenúť 
cestu od dlhších tratí k päťstovke... I

MARIANA 
PETRUŠOVÁ 
(RÝCHLOSTNÁ 
KANOISTIKA)
Narodená 11. 12. 1999 v Komárne, 
členka Športového centra 
polície a KKK Komárno, tréner 
Peter Likér. V roku 2019 v K1 
majsterka Európy do 23 rokov 
na 1000 m v Račiciach a bronzová 
medailistka z Európskych 
hier v Minsku na 5000 m.

MARIANA PETRUŠOVÁ 
S TRÉNEROM PETROM 
LIKÉROM A S BRONZOM 
Z VLAŇAJŠÍCH 
EURÓPSKYCH HIER 
V MINSKU.
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ŠTYRIA KAJAKÁRSKI MUŠKETIERI

TRÉNER NEVIE , 
KDE MÁ HRANICE

Jeho prvé zábery pádlom usmerňovala 
komárňanská trénerka Kristína Medov-
číková. Ako 18-ročný sa dostal pod vele-
nie Petra Likéra. „Museli sme ho zlomiť, 
aby sme vedeli, kde má hranice, aj keď to 
presne nevieme ani dnes... Sústredili sme 
sa na odstraňovanie jeho technických ne-
dostatkov, využitie prirodzenej sily a ob-
rovskej vytrvalostnej kapacity. Z  mojich 
zverencov práve on urobil najväčší prog-
res,“ načrtol Botekov vývoj Likér. Mladé-
mu Adamovi, obľubujúcemu nočný život, 
dal od začiatku najavo, že musí pristúpiť 
na jeho pravidlá hry. A ten si dal povedať. 

Výrazné napredovanie ukázal medzi 
juniormi, resp. v  U23, stal sa platným 
členom káštvoriek. Zároveň ho hodili 
ako 20-ročného do seniorských vôd. Na 
SP v roku 2017 v Belehrade si ho všimol 
Peter Gelle a navrhol mu, aby si k nemu 
sadol do kádvojky a  skúsili to spolu na 
„kiláku“. Skúsili a na prvý pokus sa to roz-
behlo senzačne: na svetovom šampionáte 
v Račiciach si vypádlovali striebro. Adam 

naďalej fungoval v stále sa lepšiacej „dvad-
saťtrojkovej“ ekipe K4, v  lodi s  Balážom, 
Fraňom a Zalkom sa v Plovdive 2018 stali 
majstrami sveta v tejto vekovej kategórii.

Zopár týždňov pred MS 2019 v Szegede 
neodolal vábeniu Likérovej K4 a keďže sa 
to nedalo zladiť s  K2, s  Gellem ukončil 
spoluprácu. „Káštvorka mala len jednu 
možnosť kvalifikácie na olympiádu, musel 
som mať v  nej najlepších. V Adamovom 
prípade som musel kuť železo zahorúca, 
vedel som však presne, čo môžem od 
neho očakávať,“ vraví Likér. A nepomýlil 
sa v ňom. Botek zapadol do lode a prispel 
k  bronzu na MS v  Szegede s  tokijskou 
olympijskou miestenkou pre Slovensko. 
„Stále sa však má kam posunúť. Tak ako 
v každom systéme sa vyskytnú malé diery, 
aj my ich musíme zapchávať ,“ dodal Likér.

MÁ HL AVU NA PRETEKANIE
Ako 13-ročného ho v šamorínskej kano-
istickej liahni vzal pod krídla tréner Gejza 
Vass a spolupracujú dodnes. Má obrovské 
zásluhy na tom, čo všetko Zalka dosiahol. 

Rástli nielen Csabove fyzické parametre 
(vytiahol sa do výšky 191 cm s hmotnos-
ťou 91 kg), ale jeho talent sa výrazne pre-
javil už medzi juniormi. V  šamorínskom 
klube sa ťahal za staršími ako Gábor Ja-
kubík či Tibor Linka. Vzorom mu však bol 
Peter Gelle.

Zažiaril na juniorských ME 2016 v Plov-
dive, kde si vypádloval tri medaily. Na MS 
rovnakej vekovej kategórie bral bronz 
v  K2 na tisícke so Samuelom Balážom. 
Najviac mu sadli šprintérske disciplíny. 
Získal prvú singlovú juniorskú medailu na 
MS v  histórii samostatného Slovenska – 
bronz v K1 na 200 m v Pitešti (2017). Keď 
ako junior na II. kvalifikačných pretekoch 
na Zemníku zdolal na 200 m všetkých se-
niorských súperov, bolo jasné, že si začne 
budovať paralelne aj „dospelácku“ medzi-
národnú kariéru. Do svojej partie ho vzal 
Likér a zabudoval do K4, ktorá vybojovala 
olympijskú miestenku do Tokia.

„Je pevná súčasť K4. Už od juniorského 
veku si udržuje vysokú výkonnosť. Vzác-
ny typ športovca, celkom disciplinovaný, 
spoľahlivý, s  dobrou hlavou na preteka-
nie – zrelosťou napriek mladému veku, 
s  veľkým pohybovým talentom a  citom 
pre vodu. Vie podať maximálny výkon 
v  dôležitých pretekoch, čo je podstatná 
vec,“ charakterizuje ho Likér, ktorý, samo-
zrejme, vie aj o jeho rezervách.

S POKOROU A AMBÍCIAMI
Jeho kanoistickou kolískou je Karlo-
veská zátoka, respektíve tamojší vo-

TEXT: LADISLAV HARSÁNYI, FOTO: TASR/JAROSLAV NOVÁK

Majster sveta 2015 DENIS MYŠÁK sedel v striebornom št vorkajaku na OH 2016 
v Riu, ale potom mal zdravotné ťažkosti a z elitnej lode vypadol.  V „ št yráku“, k tor ý 
vlani bronzom na 500 m na MS v Szegede vybojoval miestenky na OH v Tokiu, boli 
spoločne s veteránom, onedlho 39-ročným Erikom Vlčekom, mladíci SAMUEL 
BALÁŽ, CSABA ZALKA A ADAM BOTEK. V tomto roku sa naopak zranil Vlček , 
ale Myšák sa vrátil  vo veľkom št ýle.  Na št yri miesta v našej vlajkovej lodi je tak teraz 
päť kandidátov zo Špor tového centra polície – spomínaní št yria mladíci ,  plus Vlček .

ADAM BOTEK 
(RÝCHLOSTNÁ KANOISTIKA)
Narodený 5. 3. 1997 v Komárne, člen 
ŠCP a ŠKP Bratislava, tréner Peter 
Likér. Bronzový medailista na MS 
2019 v Szegede v K4 na 500 m,  
bronzový z Európskych hier v Minsku 
2019 v K4 na 500 m, strieborný 
na MS 2017 v Račiciach v K2 na 
1000 m, majster sveta do 23 rokov 
v Plovdive 2018 v K4 na 500 m.

CSABA ZALKA 
(RÝCHLOSTNÁ KANOISTIKA)
Narodený 11. 3. 1999 v Šamoríne, člen 
ŠCP a ŠKP Bratislava, osobný tréner 
Gejza Vass, reprezentačný Peter Likér. 
Bronzový medailista na MS 2019 
v Szegede v K4 na 500 m, bronzový 
z Európskych hier v Minsku 2019 
v K4 na 500 m, majster sveta do 23 
rokov v Plovdive 2018 v K4 na 500 m, 
majster Európy do 23 rokov v K4 na 
500 m 2018 v Auronze, bronzový z MS 
juniorov 2017 v Pitešti v K1 na 200 m.

SAMUEL BALÁŽ  
(RÝCHLOSTNÁ KANOISTIKA)
Narodený 25. 8. 1998 v Bratislave, člen 
ŠCP a ŠKP Bratislava, osobný tréner 
Andrej Wiebauer, v reprezentácii 
(K4) Peter Likér. Bronzový medailista 
na MS 2019 v Szegede v K4 na 500 m, 
bronzový z Európskych hier v Minsku 
2019 v K4 na 500 m, strieborný z MS 
2018 v Montemor-o-Velho v K4 na 
1000 m, majster sveta do 23 rokov 
v Plovdive 2018 v K4 na 500 m, 
v Auronze majster Európy do 23 rokov 
v K4 na 500 m 2018 a v K2 na 1000 m.
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dácky klub Tatran. V detskom veku ho 
lákali k  sebe vodní slalomári, trocha 
sa však obával perejí, a  tak si zvo-
lil hladkú vodu. Ujala sa ho trénerka 
Helena Skovajsová.

V kajaku ho to spočiatku príliš neba-
vilo. V juniorskom veku, keď začal žať 
prvé medzinárodné úspechy, ho však 
tento šport chytil naplno. „Kanoistika 
ho v tom veku nadchla, len potreboval 
usmerniť. Niektoré veci sme museli 
korigovať, zamerali sme sa na vytrva-
losť. Má ideálnu muskulatúru na tento 
šport, je dobrý genotyp, možno aj preto 
akcelerácia jeho vývoja bola rýchlejšia 
ako u iných,“ vraví na margo jeho rých-
leho vzostupu Andrej Wiebauer, ktorý 
ho vedie od 15 rokov.

Samo je „háčik“, pričom dokáže 
odjazdiť všetko od 500 metrov do 5 
kilometrov. Už v roku 2017 na senior-
ských MS v  Račiciach zaskočil v  K4 
s  ďalšími „mladými puškami“ a  bolo 
z toho 5. miesto. V roku 2018 bol roz-

trhanie a medailovú žatvu si delil me-
dzi tímy do 23 rokov a seniorské. Z ME 
do 23 rokov v Auronze si odviezol dva 
zlaté kovy (K4  500 m, K2 1000  m), 
z  MS do 23 rokov v  Plovdive zlato 
(K4  500 m) a  striebro (K2 1000  m). 
Prvú seniorskú medailu (striebornú) 
z ME bral z Belehradu ako člen K4 na 
1000 m, rovnaký kov získal aj na MS 
v  Montemor-o-Velho. Megaúspešný 
rok mu priniesol honor Športovec 
roka v ankete Kanoista roka 2018. Na 
pozícii háčika nahradil v  Likérovej 
elitnej K4 Myšáka a  „dokormidloval“ 
ju k bronzu i k olympijskej miestenke 
na MS v Szegede 2019. 

„Vyšiel zo skromných pomerov 
a  napriek úspechom zostal pri zemi. 
Má pokoru aj ambície. Baží po tom, 
aby bol úspešný, maká a  najväčšia 
motivácia je preňho olympiáda. Má 
pred sebou 10 rokov. Je na dobrej ces-
te, treba to však ukočírovať,“ načrtol 
ďalší možný vývoj Wiebauer.

JE SPÄŤ

Koľko športovcov malo titul majstra sve-
ta a olympijskú medailu pred dovŕšením 
21. narodenín? Denis Myšák, odcho-
vanec nováckej kanoistiky, áno. Jeho 
výkonnostný vzostup sa spája s  tréner-
mi  Ľubomírom Hagarom st. a  s  repre-
zentačným trénerom Petrom Likérom. 
V  rokoch 2012 a  2013 bol slovenský 
Kajakár roka v juniorskej kategórii. 

Myšákovi s Linkom (juniorskí majstri 
Európy v K2) sa dostalo cti, že ich vzali 
do káštvorky k  legendárnej dvojici Vl-
ček – Tarr. Na MS 2015 v Miláne ako ne-
skúsené ucho „doháčikoval“ štvorkajak 
k  zlatu na „kiláku“,  o  rok nasledoval 
rovnaký kov na ME v  Moskve a  skvelé 
striebro na olympiáde v Riu de Janeiro.

Ďalšie roky však Denis spoznal odvrá-
tenú stranu športu. Na jeseň 2017 prišla 
operácia pravého ramena, vo februári 
2018 išlo pod nôž aj ľavé. Vyžiadalo si 
to 10-mesačnú pretekársku prestávku 
a stálo ho účasť na MS. Ani v roku 2019 
sa nevedel dostať do optimálnej formy (aj 
keď ako háčik doviedol K4 na neolympij-
skej 1000-metrovej trati k bronzu na MS), 
a tak sa z Likérovho Komárna presunul do 
Bratislavy k Andrejovi Wiebauerovi. 

„Bola to zmena v jeho živote. V Brati-
slave žije, má tu zázemie. Fyzicky bol na 
tom dobre, ale chýbala mu psychická po-
hoda. Museli sme zapracovať aj na tech-
nike pádlovania, pretože po zraneniach 
sa k tej správnej nevedel vrátiť. Tieto dve 
veci sa podarilo skĺbiť. Stal sa najkom-
plexnejším kajakárom sezóny, v  ktorej 
suverénne vyhrával,“ vraví jeho nový 
tréner Andrej Wiebauer. „Obdivujem ho, 
ako sa dokázal vyhrabať z dna, keď stratil 
aj zväzovú finančnú podporu. Dostal sa 
do starej formy, nemôžeme však zaspať 
na vavrínoch. Túži po návrate do K4 a po 
olympiáde,“ dodal Wiebauer.  I

DENIS MYŠÁK  
(RÝCHLOSTNÁ KANOISTIKA)
Narodený 30. 11. 1995 v Bojniciach, 
člen ŠCP a ŠKP Bratislava, tréner 
Andrej Wiebauer, v reprezentácii  
Peter Likér, v Miláne majster 
sveta 2015 v K4 na 1000 m, 
v Moskve majster Európy 2016 
v K4 na 1000 m, na OH 2016 
v Riu de Janeiro strieborný v K4 
na 1000 m, v Szegede na MS 
2019 bronzový v K4 na 1000 m.

KVARTETO VO VEKU 21 – 25 ROKOV S AMBÍCIOU SEDIEŤ V OLYMPIJSKOM 
ŠTVORKAJAKU: VPREDU ZĽAVA ADAM BOTEK A CSABA ZALKA, ZA NIMI SAMUEL 
BALÁŽ A DENIS MYŠÁK .
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„BANDI“ 
JE SLOVENSKÝ ALI

B

TEXT: ĽUBOMÍR SOUČEK, FOTO: JÁN SÚKUP

oxovať začal Andrej Csemez 
v  rodných Dolných Salibách, 
keď mal desať. Po jednom tur-
naji o tri roky neskôr ho tréner 
Tomáš „Kid“ Kovács z neďale-
kej Galanty videl plakať. Dal sa 
s ním do reči a zistil, že v klu-
be je nespokojný. „Videl som, 
že je to šikovný boxer. Páčil sa 
mi, nuž som ho za päťsto eur 

„vykúpil“ a  zobral som ho k  sebe do 
K.O. Box Clubu. A vybavil som mu in-
dividuálny študijný plán, nech sa môže 
športu venovať poriadne,“ spomína 
Tomi „Kid“, ktorý je dnes nielen tréner, 
ale aj šéf slovenského boxu.

„Bandi“, ako ho všetci prezývajú, sa 
pred boxom venoval džudu aj tancu, ta-
kže bol obratný. Už v mladom veku pútal 
pozornosť výborným pohybom v  ringu. 
Jeho vzorom bol a  stále je Muhammad 
Ali, ktorý v  ringu „lietal ako motýlik 
a bodal ako včela“ (jeho tvár má vyteto-
vanú na ruke). Ale bol tenučký a chýbala 
mu sila. A tréner rýchlo zistil, že talen-
tovaný chlapec je lajdák – tak ako kedysi 
on. „Keď som sa naňho nepozeral, ako 
keby ,vypol´. Až som si s ním musel váž-
ne pohovoriť. Vtedy mal 15 či 16 rokov. 
Povedal som mu, že na tréningu musí byť 
prítomný aj duchom, nielen telom.“

Vtedy ešte Kovács sám boxoval 
v medzinárodnej lige Boxing One, kde 
v dvoch kategóriách mohli nastúpiť aj 
dorastenci. Csemez aj Filip Meszáros 
boli vtedy ešte mladší dorastenci, 
zvyknutí boxovať na 3x2 minúty, ale 
tréner ich začal stavať proti starším 
v  zápasoch na 3x3 minúty. „To bolo 
pre nich ako krst ohňom. Výkonnost-
ne vďaka tomu išli hore a  na  turnaji 
olympijských nádejí v Komárne sa už 
proti rovesníkom výrazne presadi-
li. Bandi ho vyhral a  následne si na 
juniorských ME na Ukrajine vybojoval 
bronz. Tým si odo mňa vyslúžil skú-
ter,“ spomína Kovács.

Csemez mal len osemnásť, keď debu-
toval na MS mužov 2017 v  Hamburgu. 
V  prvom zápase tam zdolal vicemajstra 
Ázie s platom 8000 eur. V druhom v úvod-
nom kole bodovo zdolal vysoko favorizo-

vaného Ukrajinca Chyžniaka. Zápas však 
potom nezvládol psychicky a prehral.

Po víťazstve na turnaji v Budapešti 
mal veľmi vážnu autonehodu. Utrpel 
otras mozgu a mal zlomené dva krčné 
stavce. Napriek tomu sa vrátil a v roku 
2018 triumfoval na otvorených maj-
strovstvách Európskej únie. O rok ne-
skôr získal bronz na ME v Minsku, kde 
zápas s  majstrom sveta Chyžniakom 
znovu psychicky neuniesol. „Mal na to, 
aby ho zdolal, ale prestal sa sústrediť 
a išiel do otvorených výmien. Takticky 
to nezvládol,“ hovorí tréner.

Odvtedy Andrej Csemez podľa neho 
mentálne veľmi vyrástol. Na marcovej 
olympijskej kvalifikácii v Londýne, ktorú 
pre koronakrízu museli zrušiť, vyhral 
prvý zápas. V hre o štart na OH v Tokiu 
zostal ako jediný z našich mužov aj po 
preložení jej dokončenia na február 
2021. Bol prvý slovenský športovec, kto-
rý v marci ochorel na nový koronavírus, 
ale rýchlo sa z toho vystrábil.

„Preloženie OH v  Tokiu na budúci 
rok ma najprv veľmi sklamalo, ale keď 

mi tréner povedal, že aspoň získam 
ďalší rok na kvalitnú prípravu, zobral 
som to pozitívne. Nemám žiadne prob-
lémy s motiváciou. Plne sa chystám na 
dokončenie olympijskej kvalifikácie. 
Po štarte na OH túžim už odmala, je to 
môj sen,“ hovorí Csemez.

V  Kovácsovej boxerskej akadémii 
nielen trénuje, ale aj býva. Dáva si 
veľký pozor na to, čo je aj pije, stráži 
si životosprávu. „Teraz plne žije ako 
športovec. Fyzicky je dnes veľmi silný 
a pohybom je úplne inde, než ostatní. 
Môže sa výrazne presadiť aj v  plnej 
svetovej konkurencii. Podľa mňa sa 
môže zdolať len sám, ak by prijal sú-
perov štýl boja,“ myslí si tréner Tomi 
„Kid“ Kovács. I

ANDREJ CSEMEZ 
(BOX)
Narodený 6. 5. 1998 v Dolných 
Salibách, člen K.O. Box Clubu 
Galanta, tréner Tomáš „Kid“ 
Kovács. Bronzový z ME 
2019 v Minsku do 75 kg 
(zároveň Európske hry), víťaz 
otvorených majstrovstiev EÚ 
2018 vo Valladolide, bronzový 
na MEJ 2016 v Anape.

ANDREJ CSEMEZ (VĽAVO) V SÚBOJI S UKRAJINCOM CHYŽNIAKOM 
VLANI NA ME V MINSKU.
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CHCE BYŤ 
SILNÝ V OBOCH 
DISCIPLÍNACH

S

TEXT: PAVOL KUBIŠ, FOTO: JÁN SÚKUP

trieľa od dvanástich rokov, jeho 
prvým trénerom bol jeho starý 
otec. Ako dorastenec skončil 
druhý na majstrovstvách Slo-
venska a  dostal sa do Centra 
talentovanej mládeže. Medzi 
juniormi sa prvý raz kvalifi-
koval na majstrovstvá Európy 
2015, na ktorých ho už ako tré-
ner viedol Jozef Gönci. V Arn-

heme sa medzi vzduchovkármi predral 
do finále, v ktorom skončil šiesty.

Práve dvojnásobný bronzový olym-
pijský medailista a  najlepší svetový 
strelec rokov 1998 a 1999 Gönci, s kto-
rým spolupracoval vyše roka, ho z ban-
skoštiavnického klubu dotiahol do 
banskobystrickej Dukly. Náš niekdajší 
hviezdny strelec tam dal dokopy per-
spektívnu puškársku trojicu, v  ktorej 
boli s Jánym aj Matej Medveď a Štefan 
Šulek. Na vlaňajšej svetovej univerziá-
de v Neapole získalo toto trio v súťaži 
družstiev bronz. Matej Medveď však 
v lete tohto roku náhle zomrel...

Patrika Jányho s Göncim spája i ďalšia 
vec. Vlani strieľal v nemeckej bundeslige 
za BSV Buer-Bülse, s ktorým Jozef súťaž 
viackrát vyhral. „Z bundesligy som mal 
aj iné ponuky, ale ozvali sa ako prví. 
V klube som mal pokračovať. Škoda, že 
súťaž v  tejto sezóne pre koronu zrušili. 
V  tomto roku by som chcel v decembri 
absolvovať aspoň vzduchovkové prete-
ky v  Belehrade, pokiaľ sa vôbec nejaké 
uskutočnia,“ hovorí Jány.

Po Göncim ho trénoval Peter 
Buberník a  v  roku 2018 po ukončení 
vlastnej streleckej kariéry ho prevzal 

Zoltán Baláž, vzduchovkársky majster 
Európy z roku 2005. Vlani sa pod jeho 
vedením Jány etabloval v širšej sveto-
vej špičke vzduchovkárov. A hneď zisk 
jeho premiérovej medaily na vrchol-
ných seniorských podujatiach – bronz 
na pretekoch Svetového pohára v Riu 
de Janeiro – znamenal preňho po-
stup na OH v  Tokiu. Pre slovenských 
puškárov to bola prvá miestenka od 
Londýna 2012.

Na budúci rok majú strelci v kalendá-
ri aj vzduchovkové majstrovstvá Európy 
vo fínskej Lohji či guľové v chorvátskom 
Osijeku, seriál Svetového pohára či 
pred olympijské preteky v Tokiu. V tejto 
chvíli je otázne, čo z  tohto programu 
budú môcť absolvovať.

V  každom prípade pre Patrika, pre 
ktorého bola doteraz vzduchovka 
dominantnejšia ako malokalibrovka, 
priniesla uplynulá sezóna potešiteľné 
zistenie. „Mám za sebou veľmi dobrú 
malokalibrovkovú sezónu, výsledkovo 
sa v disciplíne 3x40 zlepšujem. Posunul 
som sa. Našli sme dobré strelivo, výko-
ny by som mohol zlepšiť ešte o dva-tri 
bodíky a potom by som bol pomerne sil-
ný v oboch olympijských disciplínach,“ 
naznačuje svoje plány.

V porovnaní s  inými strelcami sve-
tovej špičky sa nechce špecializovať iba 
na jednu disciplínu. Okruh obľúbených 
činností si rozšíril aj pri športovaní. 
Zatiaľ čo pri jeho začiatkoch streľbe 
chvíľu konkuroval iba stolný tenis, 
v  rámci kondičnej prípravy v  Dukle 
prišiel na chuť aj doplnkovým športom 
ako bicyklovaniu, behu či turistike.

Pre jeho trénera Zoltána Baláža je 
Jányho olympijská miestenka veľké za-
dosťučinenie. Sám totiž na olympijské 
terče nezamieril. „O to viac sa ho budem 
do Tokia snažiť čo najlepšie pripraviť. 
Najradšej by som bol, keby k Patrikovi do 
olympijskej výpravy pribudol aj druhý 
puškár. Na budúci rok na to budú ešte 
dve šance na ME,“ poznamenal Baláž.

Svojho mladého zverenca tréner 
zažil ešte ako strelecký kolega. Spolu 
boli v  tíme na európskom šampionáte 
v Györi 2018. „Máme veľmi dobrý vzťah. 
Paťo je skvelý človek. Ako športovec 
veľmi cieľavedomý a  pracovitý. Vie, čo 
chce dosiahnuť. Má zdravé sebavedo-
mie. A či sa dokáže dobre pripraviť na 
OH? Pokiaľ by som mal dať za niekoho 
ruku do ohňa, tak by to bol práve Paťo,“ 
zdôrazňuje Baláž. I

PATRIK JÁNY 
(ŠPORTOVÁ 
STREĽBA)
Narodený 29. 7. 1997 v Banskej 
Štiavnici, člen VŠC Dukla Banská 
Bystrica, tréner Zoltán Baláž. Vo 
vzduchovej puške víťaz Svetovej 
letnej univerziády v Neapole 
2019, bronzový z pretekov SP 
v Riu de Janeiro (zisk miestenky 
na OH), bronzový z finálových 
pretekov SP 2019 v Pchu-tchien, 
siedmy na EH 2019 v Minsku.

PATRIK JÁNY NA VLAŇAJŠÍCH EURÓPSKYCH HRÁCH V MINSKU, KTORÉ 
ODŠTARTOVALI JEHO ETABLOVANIE VO SVETOVEJ ŠPIČKE.
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TRI BEŽECKÉ 
PRÍSĽUBY

DR ŽÍ KROK S AMERIČ ANMI

Keď sa na jeseň 2013 objavil v tréningo-
vej skupine Nade Bendovej neposedný 
tínedžer –  vraj neperspektívny futba-
lista SDM Domino Bratislava, ktorému 
nevoňalo vysedávanie na lavičke ná-
hradníkov – netušila, aký poklad sa jej 
dostal do rúk. Za necelých šesť rokov 
z neho v spolupráci s Róbertom Kres-
ťankom vypiplala najrýchlejšieho Slo-
váka v  histórii a  jedného z  najlepších 
európskych šprintérov v súčasnosti.

Volko prekonáva jeden slovenský 
šprintérsky historický míľnik za druhým: 

bol prvý finalista i  medailista na halo-
vých ME (Belehrad 2017 – 60  m), prvý 
individuálny majster Európy (Byd goszcz 
2017/ME „23“ – 200 m), prvý semifina-
lista na MS (Londýn 2017 – 200 m), prvý 
finalista na halových MS (Birmingham 
2018 – 60 m) a prvý halový majster Eu-
rópy (Glasgow 2019 – 60 m).

Behá časy, o  akých sa Slovákom 
nesnívalo: 60 m za 6,55 s, stovku za 
10,13  s  (s  vetrom 10,07!), dvojstovku 
za 20,24 s. V „koronovom“ roku 2020 
mu parádne vyšla halová sezóna. 
Ukončil ju ako európska tabuľková 
dvojka a  svetová osmička! Vo Sve-
tovom halovom atletickom turné 
trium foval na 60 m v Toruni, štyrikrát 
bol tretí a  celkovo tiež tretí za Ame-
ričanmi Bakerom a  Kempom. Trikrát 
vyrovnal rekord SR 6,57 a  vo finále 
v Madride ho zlepšil na 6,55.

Volkova ďalšia túžba je štart na OH 
v Tokiu. Vie, že limity 10,05 a 20,24 sú ex-
trémne tvrdé, ale sen sa mu môže splniť 
vďaka postaveniu vo svetovom rebríčku. 
„To, čo som doteraz dosiahol, je 200 per-
cent nad plán. Chýba mi už len účasť na 
olympiáde. Tvrdo makáme, aby som sa na 
ňu kvalifikoval. Tokio je na dosah.“

Trénerka Bendová odhaduje, že ak 
Jankovi vydrží zdravie – udržať sa fit 
je z  roka na rok ťažšie – má stále na 
špičkové časy: „Ak mu ideálne vyjdú 
preteky, čas 10,10 na 100 m je v  jeho 
silách. Zmenou silovej prípravy tro-
chu utrpela dvojstovka, ale ak sa viac 
povenujeme rýchlostno-vytrvalostnej 
práci, môže sa opäť priblížiť k svojmu 
,osobáku´ 20,24.“

Z HÁDZ ANÁRKY SVETOVÁ 
PREKÁ ŽKARKA

Keď 12-ročná hádzanárka UDHK Nitra 
v  základnom kole súťaže Hľadáme no-
vých olympionikov len tesne prehrala na 
600 m so  špecialistkou atlétkou, tréner 
Peter Žňava zbystril pozornosť. Šikovnej 
dievčine ponúkol možnosť venovať sa 
atletike. Neuspel, no nevzdal sa a na tretí 
raz to vyšlo. Emma potom kombinova-
la hádzanú s  atletikou. Až v  roku 2014 
dostala definitívne prednosť kráľovná 
športov a  už na jeseň skončila v  me-
dzištátnom žiackom stretnutí na 300 m 
senzačne tretia za 40,53 s. „Odvtedy ma 
jej výsledky vôbec neprekvapujú,“ pri-
znáva kouč Žňava. Už vtedy však koketo-
vala aj s prekážkami. „Ibaže príliš som sa 
s nimi neskamarátila,“ smeje sa. 

Na ME 2016 do 17 rokov si 400 m 
prek. zabehla ako doplnkovú disciplínu 

TEXT: GABRIEL BOGDÁNYI, FOTO: ANDREJ GALICA, PAVOL UHRIN, TASR/PAVEL NEUBAUER

JÁN VOLKO 
(ATLETIKA)
Narodený 2.  11. 1996 v Bratislave, 
člen ŠCP a Naša atletika Bratislava, 
tréneri Naďa Bendová a Róbert 
Kresťanko. Halový majster Európy 
2019 na 60 m (2./2017), majster 
Európy 2017 do 23 rokov na 200 m 
(2./100 m), strieborný na Európskych 
hrách 2019 na 100 m, bronzový na 
Svetovej univerziáde 2017 na 200 m, 
6. na halových MS 2018 na 60 m.

Z radov našich atlétov do 25 
rokov sa na medzinárodnej scéne 
najviditeľnejšie presadil šprintér 
JÁN VOLKO, vlani halový 
majster Európy. K nemu sa vďaka 
tohtoročnému výraznému vzostupu 
na prekážkovej št vorstovke 
pridala EMMA ZAPLETALOVÁ. 
Tretí  do par tie našich bežeckých 
prisľubov MATEJ BALUCH sa 
zase vlani v rovnakej disciplíne 
blysol medailou z ME juniorov.

EMMA ZAPLETALOVÁ 
(ATLETIKA)
Narodená 24.  3. 2000 v Nitre, členka 
NŠC a ŠK ŠOG Nitra, tréner Peter 
Žňava. Piata na MSJ 2018 na 400 
m prek., členka 8. štafety na 4x400 
m na ME 2018, rekordérka SR na 
400 m prek. junioriek, do 23 rokov 
i žien, piata žena sveta 2020 na 
400 m prek., piata v historických 
svetových tabuľkách na 300 m prek.
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HVIEZDY BUDÚCNOSTI?

MATEJ BALUCH 
(ATLETIKA)
Narodený 16.  10. 2000 v Spišskej 
Novej Vsi, člen AŠK Slávia Sp. 
N. Ves, tréneri Edmund a Igor 
Kováčovci. Bronzový na MEJ 2019 
na 400 m prek., 5. v historických 
tabuľkách SR na 400 m prek. 
a 9. na 200 m, juniorský rekordér 
SR na 110 m prekážok (13,88 s), 
držiteľ najlepšieho výkonu SR 
v histórii na 60 y prekážok (7,69 s).

a paradoxne v nej skončila o dve priečky 
lepšie ako na hladkej štvorstovke (22. 
a 24.). V roku 2018 už bola „čistokrvná“ 
prekážkarka. Na juniorské MS do Tam-
pere cestovala skromne – chcela po-
stúpiť do semifinále. Napokon skončila 
piata (zo 46!). Vzápätí v  premiére na 
seniorských ME v  Berlíne bola členka 
senzačne ôsmej štafety na 4x400 m. Na 
jeseň však Emme zistili mononukleó-
zu, v zime sa k tomu pridružila tlaková 
zlomenina  chodidla. Na juniorské ME 
2019, kde sa chcela pobiť o  medailu, 
musela zabudnúť. Stihla len záver se-
zóny a aj bez poriadneho tréningu vy-
hrala 400 m prekážok vo finále českej 
extraligy i  v  A-kategórii juniorského 
EP klubov v Leirii. Bol to jednoznačný 
signál, že je na ceste späť. 

Leto 2020 to potvrdilo. Po bezprob-
lémovej príprave Zapletalová na 400 m 
prekážok dvakrát zlepšila rekord SR 
(56,19 s, 55,19 s), pridala rekordy do 23 
rokov, na 200 (23,45) i 400 m (52,54) si 
výrazne posunula osobáky. Jej čas na 
M-SR v Trnave (55,19 s) bol o 21 stotín 
lepší ako prísny limit na OH v  Tokiu! 
Druhé miesto na Zlatej tretre na 300 m 
prekážok (38,97 s) okorenila skokom 
na 5. priečku historických svetových 
tabuliek, štartovala i  na Diamantovej 
lige v Ríme (7.). 

V  čom sa skrýva tohtoročný priam 
neuveriteľný výkonnostný posun 
fyzicky i  mentálne veľmi dobre dis-
ponovanej a  zdravo sebavedomej 
prekážkarky? „Len som v  porovnaní 
s  predošlými rokmi trochu v  trénin-
goch pritvrdil. Ale zase nie veľmi,“ 
vraví so smiechom Peter Žňava.

ŤA ŽÍ Z VÝBORNE J 
TECHNIKY

Málokedy sa stane, že debutant na 
atletickom vrchole hneď privezie me-
dailu. Matej Baluch to vlani v júli doká-
zal, na juniorských ME v Borase získal 
bronz na 400 m prekážok.

„Maťo je súťažný typ. Čím väčšie 
preteky, tým lepšie. Je veľký bojovník, 
preňho nie je nič vopred stratené,“ cha-
rakterizuje Balucha jeden z  dua jeho 
trénerov Igor Kováč. Bronzový z MS 1997 
na 110 m prekážok vlani na jeseň dopl-
nil trojčlenný minitím, v ktorom je ešte 
Igorov mladší brat Edmund. „Teší ma, že 
po dohode s VŠC Dukla pridelili Igora do 
našej skupiny. Dohliada najmä na Maťo-
vu prekážkarskú techniku. Má obrovské 
skúsenosti a dva páry očí vidia viac,“ vraví 
s úsmevom Edmund Kováč, ktorý prípra-

vu nádejného prekážkara prevzal na jeseň 
2015 po zosnulom Ľudovítovi Strachem.

Matej Baluch sa venuje atletike 
od svojich 10 rokov, keď sa na ZŠ na 
Lipovej ulici v  Spišskej Novej Vsi do-
stal do triedy s  rozšírenou športovou 
prípravou. Predtým okúsil športovú 
gymnastiku (dva roky) a  futbal (dva 
mesiace). Talentovaný Spišiak neustá-
le napreduje. Na 400 m prek. sa v tomto 
roku zlepšil o 52 stotín na 50,74 s (čas 
zabehol dvakrát), na Zlatej tretre sú-
ťažil s fenomenálnym Warholmom, na 
Gyulaiovom memoriáli v Székesfehér-
váre len tesne prehral s  exmajstrom 
sveta Britom Greenom.

Hoci meria len 176 cm, výborne zvlá-
da prekážkarskú stodesiatku i  hladké 
šprinty. „Mám dobrú techniku na 
prekážkach a z nej dosť ťažím,“ pripo-
mína študent UMB v Banskej Bystrici. 
Na vysokých prekážkach sa zlepšil na 
14,36 s, na 100 m na 10,51 s (s vetrom 
10,48) a na 200 m na 21,00 s. Nešpeku-
luje, v lige – slovenskej či českej – bež-
ne zvláda až tri disciplíny. Baluchova 
budúcnosť je však jednoznačne na 
400 m prekážok. „Ale zatiaľ je potreb-
né, aby sa zrýchľoval v šprintoch a zdo-
konaľoval na stodesiatke, kde sa naučí 
správny rytmus. To je základ úspechu 
na štvorstovke,“ prízvukuje Igor Kováč, 
Maťov športový vzor.

Kam by to chcel talent zo Spiša 
v atletike dotiahnuť? „Snívam o účasti 
na olympijských hrách,“ odpovie bez 
zaváhania. „Túžim štartovať aj na MS, 
prípadne si vyskúšať na vlastnej koži 
atmosféru v Diamantovej lige.“ I
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rganizačný výbor EYOF Ban-
ská Bystrica 2022 má za se-
bou veľmi rušný rok. Pôvodne 
sa mal v  lete začať odpočíta-
vať jeden rok do podujatia, 
napokon krátko predtým sa 
rokovalo o  novom termíne. 
Posunom olympijských hier 
v  Tokiu získali organizátori 
nečakane rok navyše. 

Napriek posunu termínu sa 
prípravné práce nezastavili a nepresunuli 
na rok 2021. Organizačný výbor sa pra-
videlne stretával a  pokračoval vo svojej 
činnosti. Napredovala predovšetkým vý-
stavba Národného atletického štadióna 
na Štiavničkách, pripravovali sa úpravy 
a rekonštrukcie ďalších športovísk a mo-
dernizovali sa vysokoškolské internáty. 

„V Európskych olympijských výboroch 
sme presvedčení, že Banská Bystrica bude 
skutočne dobré dejisko veľkého stretnu-
tia mladých športovcov. Bola by pripra-
vená už na usporiadanie EYOF v  roku 
2021. Banskobystričania získali teraz 
rok navyše a  EYOF môže byť ešte lepší 
a krajší,“ hovoril počas septembrovej náv-
števy športový riaditeľ EOV, Slovák Peter 
Brüll. Pôvodne mal prísť aj s  kolegami 
z koordinačnej komisie EOV skontrolovať 
stav príprav v apríli, neskôr v októbri či 
novembri, no všetky návštevy oddialil 
koronavírus. V novembri sa tak konal len 
online míting medzi zástupcami koordi-
načnej komisie a organizátormi. 

ZMENA NA POSTE 
VÝKONNÉHO RIADITEĽA
Od 1. októbra nastala v  organizačnom 
výbore jedna dôležitá zmena. Novým 
výkonným riaditeľom sa stal Peter Ha-
maj, ktorý nahradil Petra Korčoka. Vice-
prezident SOŠV a prezident Slovenského 
atletického zväzu sa rozhodol ukončiť 
svoje pôsobenie pri prípravách EYOF pre 
pracovnú a časovú zaneprázdnenosť. 

Nový výkonný riaditeľ Peter Hamaj 
činnosť organizačného výboru dokona-
le pozná. Od začiatku príprav bol jeho 

športovým riaditeľom a  zodpovedal 
za koordináciu športového programu. 
„Čaká nás naďalej mravčia práca. Našou 
ambíciou je predovšetkým pripraviť čo 
najlepšie podmienky pre športovcov, 
aby odchádzali z  Banskej Bystrice plní 
výborných dojmov a skvelých zážitkov,“ 
uviedol Peter Hamaj. 

POSLANCI ODPORUČILI MINISTROVI 
FINANCIÍ UVOĽNIŤ FINANCIE 
Jednou z  prvých výziev pre nového 
výkonného riaditeľa boli poslanecký 
prieskum i  rokovania s  ministerstvom 
financií o  úpravách rozpočtu. Členovia 
výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mlá-
dež a šport sa rozhodli preveriť začiatkom 
októbra pripravenosť športovísk a finan-
covania celého projektu. Po dôkladnej 
analýze a  preštudovaní všetkých pod-
kladov a  materiálov napokon odporučili 
ministrovi financií Eduardovi Hegerovi 
požiadať o  zmenu uznesení vlády z  au-
gusta 2019 a februára 2020 a uvoľniť 12,4 
milióna eur do roku 2022 na organizačné 
zabezpečenie podujatia, 1,85 milióna eur 
na revitalizáciu športovej infraštruktúry 
a 4,15 milióna eur na ďalšie rekonštruk-
cie a úpravy zimného štadióna a plavárne 
v  Banskej Bystrici. Mesto medzičasom 

ustúpilo od plánu výstavby multifunkč-
nej športovej haly a  organizačný výbor 
využije na hádzanárske turnaje existujú-
cu halu v Detve, čím sa v štátnom rozpoč-
te ušetrilo 5 miliónov eur.  I

O

LETNÝ EYOF 2022 BANSKÁ BYSTRICA TEXT: PETER PAŠUTH, FOTO: EYOF 2022

RUŠNÝ ROK PRI PRÍPRAVÁCH EYOF
Banská Bystrica sa naďalej intenzívne chystá na XVI. letný Európsky olympijský festival mládeže 
(EYOF), ktorý bude hostiť koncom júla 2022. Prípravy idú podľa plánu, čo počas septembrovej návštevy 
Banskej Bystrice potvrdil aj športový riaditeľ Európskych olympijských výborov Peter Brüll.

EYOF 2022 BANSKÁ BYSTRICA BUDE ŠPORTOVÝ SVIATOK PRE MLADÝCH ĽUDÍ OD 14 DO 18 ROKOV. 

O EYOF 2022 
BANSKÁ BYSTRICA

Európsky olympijský festival 
mládeže je najväčšie 
podujatie pre mladých 

športovcov z 50 krajín Európy 
vo veku od 14 do 18 rokov 
organizované pravidelne 
od roku 1991. Propaguje 
olympijské hodnoty, ideály 
a tradície. Banská Bystrica 
bude hostiť EYOF od 24. do 
30. júla 2022. Mesto i región 
sa prostredníctvom veľkého 
podujatia s účasťou športovcov 
z 50 krajín nielen zviditeľnia 
v Európe, ale aj získajú možnosť 
vylepšiť si športovú i ubytovaciu 
infraštruktúru. Organizácia EYOF 
2022 výrazne pomôže k rozvoju 
športu v Banskej Bystrici.
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C  Aká je vaša motivácia podporovať 
športovcov? 
Podpore športu sa na Slovensku venuje 
málokto. Najmä v športe mládeže a detí 
je ten deficit obrovský. Chápeme pozi-
tíva športu a vnímame ho ako možnosť 
prevencie pred civilizačnými ochorenia-
mi, závislosťami a  kriminalitou. Šport 
nie je iba o vyplnení voľného času detí, 
ale učí ich disciplíne, posilňuje charak-
terové vlastnosti ako tímovú spoluprácu 
či zmysel pre fair play. Podpora športu 
sa nám zdala ako doslova nevyhnutná. 
Chceli sme dostať deti od počítačov k po-
hybu. Keď dnes investujeme do športo-
vania detí, o niekoľko rokov to pocítime 
pozitívne na výdavkoch do zdravotníc-
tva. A  naopak, ak dnes šport mládeže 
podceníme a neinvestujeme doň, o nie-
koľko rokov sa nám to v  nákladoch na 
starostlivosť populácie s  množstvom 
zdravotných problémov vráti negatívne. 

C  Podporujete konkrétny šport, alebo 
športovca?
Prioritne sa orientujeme na podporu 
mládežníckeho športu, nie jednotlivcov. 

Mládež podporujeme kontinuálne už 
vyše dvadsať rokov, či išlo o futbalistov, 
hokejistov alebo o  vonkajší nohejbal, 
hokejbal, basketbal alebo volejbal. Vždy 
to bolo v závislosti od aktuálnej potreby 
toho ktorého športu, ktorý potreboval 
pomôcť. Okrajovo podporujeme aj pro-
fesionálnych športovcov od motorizmu 
(Rallye Dakar – Štefan Svitko) cez futbal, 
až po podporu Slovenského olympijské-
ho a športového výboru. Tu nachádza-
me absolútnu zhodu v hodnotách, ktoré 
olympijské hnutie predstavuje. Preto 
sme oslovili aj ďalších partnerov, aby 
sa k nám pridali a spoločne sme mohli 
pomáhať ešte viac. 

C  V  budúcom období zostanete pri 
rovnakej politike podpory? 
Ťažiskom zostáva mládežnícky šport. 
Nepôjdeme cestou podpory jedného 
konkrétneho juniorského družstva, 
ale skôr celoplošným záberom pod-
pory tak, ako sme to robíme doteraz. 
Naša podpora samozrejme neposta-
čuje na pokrytie všetkých finančných 
potrieb klubov. Vždy je to v súčinnosti 

s  mestom, vyšším územným celkom 
a  v  neposlednom rade aj s  rodičmi, 
ktorí majú obrovský podiel na sponzo-
rovaní športu detí. Šport potrebuje na 
svoje plnohodnotné fungovanie súhru 
viacerých podporovateľov.

C  Ako vnímate potrebu pomáhať 
športovcom v  tomto roku, poznačenom 
koronakrízou?
Aktuálne je pomoc športu ešte dôle-
žitejšia ako v  minulých rokoch, pre-
tože koronakríza túto oblasť doslova 
položila na kolená. Ak necháme šport 
teraz padnúť, hrozí, že sa bude veľmi 
dlho spamätávať a  súčasnú úroveň 
dosiahne výhľadovo až o  niekoľko 
rokov. A to sa už nebavíme o kondícii 
športu pred koronou. Všetko so všet-
kým súvisí a princíp, že podnikatelia 
podporujú šport, môže byť reálne 
ohrozený dôsledkami, ktoré korona 
má aj na podnikateľov. Jednoducho 
povedané, podporovať šport môže iba 
ten, kto na to má. Preto ak sa nebu-
de dariť podnikateľom, nebudú môcť 
podporovať šport.  I

PARTNERSTVO

Prečo je dôležité podporovať 
šport a akým spôsobom 
to robí spoločnosť 
GRANDEN, s. r. o., hovorí 
jej CEO Jozef Kollár.

TEXT A FOTO: GRANDEN

HODNOTY ŠPORTU SÚ V SÚLADE 
S HODNOTAMI SPOLOČNOSTI GRANDEN

CEO SPOLOČNOSTI GRANDEN 
JOZEF KOLLÁR.



KONFERENCIA
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očet divákov v online prostre-
dí – okolo 650 – bol prakticky 
zhodný s vlaňajším ročníkom, 
keď do  Bratislavy všetci pri-
šli osobne. Tentoraz bolo 16. 
septembra centrom konfe-
rencie Olympijské tréningové 
centrum x-bionic® sphere 
v  Šamoríne, kam prišla drvi-
vá väčšina spíkrov, aj viacero 
príslušníkov médií.

Druhý ročník konferencie SPORT 
(R)EVOLUTION ponúkol naozaj pestrú 
paletu vážnych aj lifestylových športo-
vých tém. V  rámci 13 diskusií a  jednej 
prednášky vystúpilo dovedna 35 spíkrov, 
vrátane štvorice zo zahraničia. Program 
konferencie sa realizoval na dvoch pódi-
ách. Na tzv. MAIN STAGE bola postupne 
reč o  témach Nové výzvy olympijského 
a  športového hnutia, Marketing spoza 
olympijských kruhov, Nová strecha 
slovenského športu, Preplánovanie 
olympijských hier v  Tokiu, Dozrel už 

čas na rozhodcovský súd SOŠV?, Fond 
na podporu športu, Športom na pomoc 
druhým, na TIPOS LIFESTYLE STAGE 
zase o témach Výkon a osobná pohoda, 
Žena, čo nikdy nie je doma, Športcasty, 
„Splň sa mi senil“ (o  fenoméne MMA), 
Silnejší pre život, Hrdinovia budúcnosti 
a Pohľad do šatne NHL.

Prinášame stručný výber z  viacerých 
tém, o ktorých sa hovorilo na konferencii.

ŠPORT AKO LIEK NA 
CIVILIZAČNÉ CHOROBY? 
Konferencia SPORT (R)EVOLUTION ne-
obišla ani stále aktuálnu tému zdravia. 
O tom, ako sa udržať vo forme, vyhnúť sa 
civilizačným chorobám, ale aj o  vplyve 
športu na zdravie, diskutovali klinická 
imuno-alergologička a športová lekárka 
Katarína Bergendiová, predseda lekár-
skej komisie SOŠV Roman Fano a odbor-
ník na výživu Milan Sedliak.

„V  poslednej dobe nás veľmi trápia 
civilizačné ochorenia, je to vyústenie 

našej životosprávy,“ zaznelo z  úst Ka-
taríny Bergendiovej. Príčinou civilizač-
ných ochorení je prostredie, nezdravá 
strava, nadbytok cukru, obezita, alkohol, 
nikotín, znečistené životné prostredie či 
stres. Práve stres je jedným z najdôleži-
tejších faktorov, ktorý nás ovplyvňuje.

Bergendiová vyjadrila aj to, čo je 
podľa nej akýmsi druhom liečby, či skôr 
prevencie pred civilizačnými ochore-
niami. Ide o „teóriu piatich S“. „Uzná-
vam teóriu piatich S, ktoré je potrebné 
dodržiavať. Strava – samozrejme, zdra-
vá a  vyvážená, spánok – dostatočne 
dlhú dobu, športová aktivita, smiech 
a s ním súvisiaca dobrá nálada a stude-
ná voda ako prvok otužovania,“ vysvet-
lila počas diskusie.

Pozitívna fyzická aktivita nepochybne 
posilňuje imunitný systém. Človek by to 
však nemal preháňať a snažiť sa o prime-
rané množstvo pohybu. „Ani nadmerne 
dlhý tréning, práca, k tomu starostlivosť 
o deti nie je správny spôsob na budovanie 

P
O ZDRAVÍ I FENOMÉNOCH 
DNEŠNÉHO ŠPORTOVÉHO SVETA

Na druhom ročníku 
konferencie Slovenského 
olympijského a športového 
výboru SPORT (R)EVOLUTION, 
ktorá sa tento rok v dôsledku 
pandémie nového 
koronavírusu a opatrení 
proti jeho šíreniu presunula 
do online prostredia, 
si diváci mohli vypočuť 
množstvo zaujímavých 
diskusií a rozhovorov. 
Osobnosti slovenského, 
ba až svetového charakteru 
divákom rozpovedali 
svoje príbehy, lekári zase 
priniesli rady nad zlato.

POHĽAD DO „VELÍNA“ KONFERENCIE SPORT (R)EVOLUTION POČAS VYSTÚPENIA 
ČLENKY MOV NA SLOVENSKU DANKY BARTEKOVEJ, KTORÁ HOVORILA O NOVÝCH 
VÝZVACH OLYMPIJSKÉHO A ŠPORTOVÉHO HNUTIA.
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imunitného systému. Človek, ktorý takéto 
niečo robí dlhodobo, skončí v ambulancii 
s  chronickým únavovým syndrómom,“ 
varuje Bergendiová.

„Človek by si mal nájsť čas na seba. 
Nič nie je počas dňa tak podstatné ako vy 
sami a chvíľa pre vás,“ dodal Roman Fano. 

Odborník na výživu Milan Sedliak 
zdôraznil význam vitamínu D: „Príjem 
dostatočného množstva vitamínu D je 
veľmi dôležitý. Málokto vie, že sa vytvára 
vďaka cholesterolu. Posilňuje imunitu, 
pozitívne vplýva na kvalitu kostí, vstre-
bávanie vápnika, pre športovcov je to 
anabolická živina, ktorá podporuje rast 
stavov a vie zvýšiť aj testosterón. Najmä 
v zimných mesiacoch je vitamín D vhod-
né zvyšovať i suplementáciou.”

HEJKOVÁ: KARIÉRU TRÉNERKY SOM SI 
NEVYBRALA, ONA SI VYBRALA MŇA
Basketbalová trénerka a členka Siene slá-
vy FIBA Natália Hejková patrí k ikonám 
slovenského, ba čo viac – svetového špor-
tu. V tomto čísle časopisu ju predstavuje-
me samostatne. Na konferencii hovorila 
aj o  iných veciach, než sa objavili v  jej 
profile. Rozhovor s ňou viedol moderátor 
Miro Held. 

Bol športový svet v jej začiatkoch pri-
pravený na ženy – trénerky?

„V tej dobe nebolo veľa tréneriek. Ľu-
dia si väčšinou mysleli, že je to žart. Spo-
mínam si, ako som raz bola na obhajobe 
tréningových plánov a  jeden významný 
tréner povedal: To je hádam sranda! 
Mňa to však vôbec nepohoršovalo. Skôr 
moje okolie bolo citlivé na to, keď ma iní 
podceňovali,“ zaspomínala si na svoje 
začiatky súčasná trénerka USK Praha.

Neveriacim Tomášom dávala vždy ko-
šom a svoju myseľ nastavila na úspechy. 
„Šikovnosť a  talent budú mať vždy na-
vrch.“ Tento jej legendárny výrok sa netý-
ka len športovcov, ale i trénerov. Človek sa 
musí narodiť s pedagogickými vlohami.

„Moji kolegovia hovoria, že viem 
niekoľkými slovami vystihnúť to, čo je 
podstatné. Moja mama bola učiteľka, 
ktorá chcela byť učiteľkou. Vnímala to 
ako svoje životné poslanie a ja som pre-
svedčená o tom, že sa mi nejaké tie peda-
gogické vlohy pridelili v génoch,” myslí si 
o tajomstve svojho úspechu a dodáva: „Ja 
som si kariéru trénerky nevybrala. Ona si 
vybrala mňa. Ja som mala byť právnička 
a sedieť v kancelárii.”

Úprimný rozhovor s legendárnou tré-
nerkou mal medzi divákmi veľký úspech. 
Tí ju prostredníctvom špeciálnej online 
platformy zahrnuli mnohými zaujímavý-
mi otázkami.

ŠPORTOM NA POMOC 
DRUHÝM: AKO NA TO?
Na konferencii sa hovorilo aj o podpore 
športu prostredníctvom nadácií. Dis-
kusiu moderovala Zuzana Tomčíková. 
Prelínali sa ňou dve hlavné témy – pod-
pora športu v súvislosti s hendikepova-
nými a zdravými deťmi.

„Medzi najväčšie projekty nášho ob-
čianskeho združenia patrí prvé bezba-
riérové detské ihrisko. Je síce smutné, že 
v 21. storočí hovoríme o prvom ihrisku, 
ale veríme, že bude príkladom pre iné 
obce či občianske združenia,“ vyjadrila 
sa riaditeľka OZ Prístav nádeje Marcela 
Václavková Konrádová, ktorej životným 
poslaním je spájať deti s  hendikepom 
s deťmi bez neho.

Všetci rečníci sa zhodli na tom, že 
napriek tomu, že žijeme v  modernej 
spoločnosti, stále je tu problém integrá-
cie hendikepovaných detí medzi zdravé 
deti. Podľa Václavkovej Konrádovej je 
to však všetko len a len o komunikácii. 
S deťmi sa treba rozprávať a vysvetľovať 
im, že napriek tomu, že sa nám zdajú 
byť hendikepovaní ľudia iní, stále sú 
takí istí ako my.

Riaditeľka Nadácie SOŠV Zuzana 
Vodáčková predstavila na konferencii 
projekty Nadácie, ktoré majú široký zá-
ber. „Nadácia sa zameriava na pomoc 
športovcom a  celej športovej rodine 
– od juniorov až po seniorov. Spome-
nula by som najmä projekt Olympijské 
srdce pre seniorov, ktoré je určené 
pre našich bývalých olympionikov či 
reprezentantov, ale aj mládežnícke 
projekty ako Juniorský olympijský tím 
a  grantový program Ukáž sa!,” priblí-
žila divákom konferencie Vodáčková. 
Významnú úlohu v  portfóliu Nadácie 
zohráva i projekt „Dáme to!” určený na 
podporu športových odborníkov, ktorí 
v čase vrcholu koronakrízy prišli o svo-
je hlavné príjmy, no napriek tomu sa 
nevzdali a pomáhali iným – či už pro-
stredníctvom online tréningov, alebo 
rôznych prednášok. 

Člen správnej rady Nadácie x-bio-
nic® sphere Juraj Bača hovoril okrem 
iného o  náročnom získavaní financií 
na podporu projektov: „Vždy za tým 
musí byť človek, ktorý dokáže veci 
rozpohybovať. Človek, ktorý je nosite-
ľom jednak myšlienky, jednak dokáže 
ovplyvňovať, nazvime to štatutárov 
spoločností.“ I

NAVŽDY SA ZACHOVÁ V PAMÄTI HEJKOVÁ – MÔŽEME SI ZANÔTIŤ NA MELÓDIU 
PESNIČKY ELÁNU O STUŽKOVEJ...

TEXT: DANA GALICOVÁ, STANISLAV KRŠKO, ĽUBOMÍR SOUČEK, 
FOTO: ANDREJ GALICA, TASR/MARTIN BAUMANN



KONFERENCIA

70   OLYMPIC.SK JESEŇ / ZIMA 2020  WWW.OLYMPIC.SK

odcasty existujú už niekoľko 
desiatok rokov. Rozmach na-
stal, keď na trh prišiel iPod od 
spoločnosti Apple. „Dnes by 
sme mohli povedať, že naj-
väčším hráčom v  rámci tejto 
oblasti je Spotify. Podcasty sú 
v  podstate audiozáznam na 
požiadanie. Pustím si audiore-
láciu vtedy, keď chcem. Vysie-
lajú sa rôzne podcasty, či už sú 

to športové, spravodajské, historické, či 
iné,“ ozrejmil v rámci bloku „Športcasty” 
produktový manažér denníka SME 
a  tvorca podcastov Dávid Tvrdoň. Ten 
bol spolu s  Borisom Valábikom a  s  Ri-

chardom Vargom hosťom v diskusii, kto-
rú viedol moderátor Stanislav Benčat.

ŠPORTOVEC JE ÚPRIMNEJŠÍ 
K ŠPORTOVCOVI NEŽ K NOVINÁROVI 
„Cestou z  Nitry do Bratislavy som si 
každý deň v aute púšťal hudbu,“ začal 
svoj príbeh o tom, ako sa vôbec po prvý 
raz stretol s  pojmom podcast, bývalý 
hokejista Boris Valábik. Spolutvorcovi 
jedného z najpočúvanejších podcastov 
na Slovensku „Boris&Brambor“ sa za-
chcelo počúvať niečo iné, a tak objavil 
podcasty. „Potom mi napadlo, že by 
som niečo podobné mohol vymyslieť 
aj ja. Marián Gáborík mal v tom istom 
čase rovnaký nápad, a tak sme sa stretli 
a  spojili. Vystrelilo to lepšie, ako sme 
obaja očakávali. Sme za to vďační,” pri-
blížil históriu svojho podcastu Valábik.

U  Borisa&Brambora športové osob-
nosti ako Marek Hamšík, Marián Hossa 
či Ján Lašák odpovedia na každú otázku. 
Aj osobnejšieho charakteru. „Možno to 
je vďaka vzájomnej dôvere a  tomu, že 
sa poznáme. Je dosť možné, že ak by 
za nimi prišiel s  rovnakými otázkami 
novinár, vypoklonkujú ho. Vážime si 
to a nezneužívame to,“ zamyslel sa na 
Boris Valábik.

Podľa dlhoročnej slovenskej triatlo-
novej jednotky a  tvorcu triatlonového 
podcastu Richarda Vargu ide v  prvom 
rade o  zábavu. „Atmosféra pri nahrá-
vaní je vždy uvoľnená. Ľudia hodnotia 
kladne, že vidia olympijského víťaza 
odpovedať v kamarátskej rovine. Mož-
no práve to im chýbalo v  porovnaní 
s  formálnym odpoveďami pre noviná-
rov,“ pripojil svoj pohľad.

PODCASTY 
DOBÝJAJÚ 
SVET

PODCAST BORIS&BRAMBOR JE OD OKTÓBRA UŽ AJ NA TELEVÍZNEJ OBRAZOVKE. VYSIELA 
HO RTVS. PRVÝM HOSŤOM BOL ĎALŠÍ BÝVALÝ HOKEJISTA ĽUBOMÍR VIŠŇOVSKÝ.

Podcasty sa stávajú čoraz väčším 
fenoménom. Môžeme ich počúvať 
prakticky všade. Ako vznikol 
najpočúvanejší športový podcast 
na Slovensku „Boris a Brambor ”? 
Prečo podcasty miluje stále viac 
ľudí? Ako sa k tvorbe podcastov 
dostal najlepší slovenský 
triatlonista? Budeme za podcasty 
platiť? A tomto všetkom bola reč 
na konferencii SPORT (R)EVOLUTION.

TEXT: STANISLAV KRŠKO, FOTO: MILAN KRUPČÍK, TASR/PETER DZURJANIN

Generálny sekretár SOŠV Jozef Liba: „Ešte 
v marci bola v Tokiu naša delegácia, ktorá našla 
dejisko olympijských hier výborne pripravené. 
Len o niekoľko dní však bolo všetko inak... Museli 
sme potom nanovo riešiť celú logistiku. Nešlo 
len o zabezpečenie účasti našej výpravy, vrátane 
tréningových kempov, ale aj o zabezpečenie 
ubytovania potrebných ľudí a hostí mimo 
Olympijskej dediny, aj o prípravu Slovenského 

domu v Tokiu. To všetko musíme riešiť nanovo 
a nejaké straty určite budú. O mnohých veciach 
ešte stále presne nevieme, ako budú vyzerať.“

Marketingová riaditeľka SOŠV Kristína 
Czuczová: „V prípade sociálnych sietí by malo 
ísť o zdravý balans. Ak športovec príde na 
SOŠV, aj my musíme mať pridanú hodnotu, 
ktorú ponúkneme partnerom. Snažíme sa 

AJ TOTO ODZNELO 
NA SPORT 
(R)EVOLUTION

P
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BUDE SA ZA PODCAST Y PLATIŤ?
Podľa Dávida Tvrdoňa budú podcasty 
na Slovensku ešte dlho zadarmo. 
„V denníku SME každý rok realizuje-
me podcastový prieskum, do ktorého 
sa zapájajú tisíce ľudí. Tretí rok po 
sebe sme zistili, že reklama v  pod-
castoch im neprekáža. My ju v  nich 
máme tiež. Spotify a  Apple však už 
teraz plánujú mať v  budúcnosti ex-
kluzívny obsah, ktorý budete môcť 
počúvať len u nich. Trh sa bude frag-
mentovať a vzhľadom na to aj dozrie-
vať. Dokonca aj ľudia na Slovensku 
budú môcť žiť z podcastov. Podcasty 
budú čoraz profesionálnejšie a  trh 
bude rásť,” predpovedá Tvrdoň.

Podcast Boris&Brambor je od  ok-
tóbra už aj na televíznej obrazovke – 
v rovnomennom programe RTVS... I

a začiatku sme mali mo-
tiváciu ukázať, že MMA je 
úžasný šport. Ľudia si mys-
leli, že bojovníci sú blázni 
s vykradnutou hlavou. Túžili 
sme ukázať im, že chalani, 
ktorí to robia, sú sympatic-
kí a  majú svoje sny a  ciele. 

Bola to tvrdá práca, no podarilo sa nám 
vybudovať našu značku cez príbehy 
týchto športovcov,“ povedal zakladateľ 
organizácie OKTAGON MMA Pavol Ne-
ruda v  diskusii o  fenoméne MMA, ktorú 
na konferencii moderoval Peter „Šarkan“ 
Novák.

INŠPIRÁCIA V REALIT Y ŠOU 
Ako celý OKTAGON MMA vznikol? Neru-
da prezradil, že si vzali príklad zo známej 
reality šou a do luxusnej vily zavreli osem 
bojovníkov z Česka a Slovenska. Tam sa 
pripravovali, cvičili a na záver ich čakali 
zápasy. Postupom času začali organizo-
vať zápasy v klietke a ich popularita rást-
la. Dnes už Neruda a  jeho český kolega 
Ondřej Novotný majú za sebou viacero 
televíznych projektov a vypredaných hál. 
V ich projektoch sa predstavili bojovníci 

ako Gábor Boráros, Karlos Vémola, Ľudo-
vít Klein či Attila Végh. Tí už dnes patria 
medzi populárnych športovcov a poznajú 
ich aj ľudia, ktorí MMA nesledujú.

NOVÍ SPONZORI 
AJ POČAS KORONAKRÍZY
Mnohé športy počas koronakrízy prosili 
sponzorov, aby neodišli. OKTAGON-u  sa 
však noví ozývali sami. „Keď iné športy 
,spali´, my sme ukázali životaschopnosť 
a organizovali sme sériu zápasov pod ná-
zvom UNDERGROUND. Paradoxne, počas 
krízy sa sponzori ozývali sami. Oni už ve-
dia, že keď ich má byť vidieť, OKTAGON je 
tá správna platforma,“ vyjadril sa Neruda.

MMA patrí na Slovensku medzi naj-
rýchlejšie rastúce a divácky najatraktív-
nejšie športy. Z  jeho úspechov si môžu 
brať príklad aj športy, ktorých obľúbenosť 
rapídne klesá. „Vždy je to o ľuďoch, ktorí 
šport robia. Problém viacerých športov 
na Slovensku je, že ich propagácia je 
príliš športová, založená na výsledkoch. 
To nepomáha. Musíte divákovi predať 
príbeh a vzbudiť u neho záujem,“ myslí 
si Neruda.

VÉGH KEDYSI PROSIL 
O PÄŤ SEKÚND V SPRÁVACH...
Zápasník MMA Attila Végh je dnes 
hviezdou, no ešte pred niekoľkými rokmi 
to bolo naopak. Na konferencii sa zdôveril 
so svojím zážitkom z roku 2012, keď tri-
umfoval na MMA turnaji organizácie Bel-
lator. Vo finále poloťažkej hmotnostnej 
kategórie (do 93 kg) knokautoval Ameri-
čana Travisa Wiuffa už po 25 sekundách. 
„Keď som potom prišiel na Slovensko, 
musel som jednu televíziu prosiť, aby ma 
aspoň na päť sekúnd dali do správ. Ľudia 
absolútne nevedeli, čo tento šport je,“ 
zaspomínal si na konferencii bojovník. 
Teraz je už v úplne inej pozícii... I

DIVÁKOVI MUSÍTE SVOJ PRÍBEH PREDAŤ

HVIEZDA SLOVENSKÉHO MMA ATTILA 
VÉGH.

MMA (zmiešané bojové umenia) 
je v súčasnosti divácky jeden 
z najpopulárnejších športov. 
Napriek tomu mu mnohí nevedia 
prísť na meno. Ani to však nebráni 
československej organizácii 
OKTAGON MMA v tom, aby zvyšovala 
povedomie o bojovom športe 
a spolupracovala s mnohými 
značkami a partnermi. 

aj prostredníctvom seminárov vysvetľovať, 
prečo to robíme a akú pridanú hodnotu 
môžu športovci získať. Cez Instagram vedia 
športovci priamo získať sponzorov. Je dôležité, 
aby si športovec našiel svoj smer a miesto, 
kde sa cíti komfortne, no musí byť viditeľný.“

Majiteľ športovo-marketingovej firmy 
OBOR, s. r. o., Vladimír Janček: „Dôležité 

je, aby športovec priniesol zákazníkom 
značky zážitok a emóciu. Aby ukázal, 
ako trénuje a čo robí. Sociálne siete 
vyzliekli slovenský šport donaha a ukázali, 
kto je na to pripravený a kto nie.“

Slovenská plavecká hviezda so 67 
medailami z vrcholných súťaží Martina 
Moravcová: „Keď máme malú základňu, 

nemôžeme očakávať, že budeme súperiť 
s veľkými krajinami. Plávaniu sa venujú 
vo viac než dvesto krajinách na svete. 
Chce to mať kvalitnú infraštruktúru 
a zázemie. Treba spraviť deťom podmienky 
a aby sa tým bavili. Je to aj o tom, aby 
sme vedeli športovcov motivovať. To 
už je úloha štátu alebo partnerov, aby 
sa tým športovec dokázal uživiť.“

„N
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olo veľmi zaujímavé sledovať 
dve plavkyne – jednu, ktorá vo 
svojej kariére dosiahla svetové 
úspechy, a druhú, na ktorú svet 
ešte len čaká.

Martina Moravcová, ktorá sa 
k  diskusii pripojila prostredníc-

tvom videohovoru, spomínala na svoje 
plavecké začiatky v Piešťanoch. „Vyrasta-
la som na staručkom kúpalisku Eva, ktoré 
nemalo ani filtráciu. Ráno, keď sme prišli 
na tréning, bola voda biela ako mlieko. Na 
jednej strane to bolo dobré, keďže sme 

museli vedieť, kde sú steny bazéna. Muse-
li sme sa orientovať v priestore, v ktorom 
sme nevideli na dno. Voda bola atypická 
a náročne sa v nej trénovalo. Brala som to 
však tak, že ťažko na cvičisku a ľahšie na 
bojisku. Nemala som luxusné podmienky, 
ale napriek tomu som z nich dokázala vy-
ťažiť,“ povedala, pričom dodala, že dobré 
podmienky na plávanie nie sú na Sloven-
sku ani teraz. Sama pred štvrťstoročím 
odišla za lepšími podmienkami a  štu-
dovať do USA, to isté odporúča mladým 
športovcom aj dnes.

TALENTOM POMÁHA JUNIORSKÝ 
OLYMPIJSKÝ TÍM
Nikoleta Trníková vníma ako pozití-
vum vo svojej príprave to, že pochádza 
z menšieho mesta. „Tým, že som z ma-
lého mesta, mám pomerne kvalitné 
podmienky na prípravu. Máme zrekon-
štruovaný bazén. V  porovnaní s  ostat-
nými plavcami sa mi snažia skvalitniť 
tréning. S nikým sa na tréningu ’netla-
čím’,“ vyjadrila sa Trníková (pravda, to 
bolo ešte pred uzavretím bazénov počas 
druhej vlny pandémie). 

Trníková je členkou Juniorského 
olympijského tímu (JOT), ktorý pomáha 
našim potenciálnym športovým hrdi-
nom budúcnosti. Účasťou v  JOT mladí 
športovci nezískavajú len finančnú in-
jekciu. „Každá čiastka sa ráta. Je to pre 
nás motivácia. Dostali sme v  podstate 
vreckové, ktoré môžeme využiť nielen 
na šport, ale aj na iné aktivity. Viac sme 
sa zviditeľnili v médiách. Mali sme jazy-
kový kurz či iné príležitosti. Pochvaľu-
jem si aj mentálny tréning,“ vyzdvihla 
Nikoleta na JOT, ktorý patrí k bohatému 
portfóliu projektov Nadácie SOŠV.

MLADÍ ŠPORTOVCI MÁVAJÚ 
PROBLÉM SO SEBAVEDOMÍM
Do diskusie sa zapojil aj mentálny 
tréner členov Juniorského olympijské-
ho tímu Adam Kocian: „Za dva roky, 
čo pôsobím pri JOT, vidím problém 
mladých športovcov so sebavedomím. 
Snažím sa ich dostať do fázy, aby mali 
,diétu z  negativity´. To znamená, aby 
napríklad týždeň nevyslovovali nega-
tívne myšlienky. Tréningy sa zameria-
vajú na fyzickú stránku, no psychickej 
sa nevenuje toľko pozornosti. Treba sa 
tomu venovať.“ I

D iskusiu s prezidentkou Slovenskej 
asociácie športovej psychológie 
Michalou Bednárikovou 
a s psychiatrom i psychoterapeutom 

Martinom Ondrejkovičom moderoval 
Peter „Šarkan“ Novák. Reč bola 
o psychickom zdraví v športovom svete.
„Je ťažké oddeliť duševné zdravie od 
fyzického. Zdravie vo všeobecnosti je 
nielen neprítomnosť choroby, ale aj fyzická 
a mentálna pohoda. Je to dobrý pocit z toho, 
ako sa máme, žijeme, fungujeme a aké 
máme vzťahy. Ide aj o to, ako vieme zvládať 
ťažkosti a ako sa vieme postaviť k problémom 

v živote. Donedávna bolo duševné zdravie 
akousi ,Popoluškou’ a za pohybom či výživou 
výrazne pokrivkávalo. V tomto období sa 
mu už však dostáva čoraz viac pozornosti,“ 
začal svoje rozprávanie Martin Ondrejkovič.

Obaja spíkri sa zhodli, že byť športovcom 
nie je ľahké a profesionálny šport prináša 
rizikové faktory pre duševné zdravie. Známym 
dôkazom je najúspešnejší olympionik všetkých 
čias – Michael Phelps, ktorý dlhú dobu bojoval 
s depresiami. Bývalý americký plavec prvýkrát 
verejne prehovoril o svojich psychických 
problémoch v roku 2014 a neskôr priznal, že 
mal samovražedné sklony. „Súvisí to s tým, 

Na lifestylovom pódiu online konferencie 
SPORT (R)EVOLUTION sa v diskusii stretli legenda 
slovenského plávania MARTINA MORAVCOVÁ s talentovanou 
juniorskou plavkyňou NIKOLETOU TRNÍKOVOU.

DOBRÉ DUŠEVNÉ 
ZDRAVIE 
PODMIENKOU 
ÚSPEŠNEJ ŠPORTOVEJ 
KARIÉRY

HRDINOVIA BUDÚCNOSTI

B

PLAVECKÝ TALENT NIKOLETA TRNÍKOVÁ.
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eabrook si počas diskusie, ktorú 
viedol moderátor Miro Held, za-
spomínal na časy, keď bol jeho 
spoluhráčom Marián Hossa, kto-
rého novembrové uvedenie do 
Siene slávy NHL oddialila pan-
démia koronavírusu na budúci 

rok. „Marián Hossa bol číslo jeden. Na 
začiatku kariéry som hral proti nemu. 
Keď hral ešte v Detroite, až tak často sme 
sa nestretávali.“ Potom hviezdny odcho-
vanec trenčianskeho hokeja prestúpil do 
Chicaga. „Bol som za to veľmi rád. Hossa 
bol veľmi dôležitou súčasťou tímu, ktorý 
vybojoval Stanleyho pohár.“

Marián Hossa bol podľa jeho slov 
jeden z najlepších spoluhráčov, s ktorý-
mi mal možnosť nastúpiť. „Každý deň 
úžasne pracoval. Vracal sa veľmi dobre 
do obrany, skvele ovládal puk. Mal ne-
skutočné hokejové zručnosti a  zároveň 
to bol skvelý človek. Som rád, že som 
ho spoznal a mohol s ním hrať tak dlho. 

V  juniorke som zasa hral s  Tomášom 
Kopeckým, ktorý mal skvelú strelu,“ spo-
mínal Seabrook na Slovákov v NHL.

DVADSAŤ ROKOV 
V MAŠINE ZVANEJ NHL
Gerry Johannson a jeho tím v minulosti 
angažoval viacerých top slovenských 
hráčov ako Richard Pánik alebo Andrej 
Meszároš. „So Slovákmi sa mi spolupra-
cuje veľmi dobre. Slovensko navštevu-
jem zhruba každé dva roky. Spomínam 
si ešte na Československo,” prezradil 

Kanaďan, ktorý so svojou prácou začal 
vďaka Richovi Winterovi, v slovenských 
kruhoch známym spoluprácou s Petrom 
Bondrom a s Mariánom Hossom.

„V  tomto biznise som viac ako 20 
rokov a hokej v NHL sa za ten čas veľ-
mi zmenil. Pravdepodobne najväčšia 
zmena nastala v  štýle hry. Napríklad 
to môžeme sledovať v rýchlosti. Samo-
zrejme, biznis rastie a mení sa. Vidím 
tam veľa zmien na ľade i mimo neho. 
Máme však stále skvelých mladých 
športovcov,“ konštatoval.  I

že na olympijských hrách vrcholí štvorročné 
obdobie. Každý športovec sa k tomu upína. 
Potom však príde obdobie, keď prehodnocuje, 
čo ďalej. Po štyroch rokoch športovci 
nevedia, či začať znovu, či sa to oplatí. Stojí 
ich to enormne veľa úsilia,“ vyjadrila sa 
na margo témy Michala Bednáriková.

V OHROZENÍ NIE SÚ LEN 
PROFESIONÁLI NA VRCHOLE KARIÉRY
„Mladí športovci zažívajú tlak od rodičov. 
Keď je športovec naviac naozaj talentovaný, 
patrí do rizikovej skupiny. Na začiatku je 
úspešný aj bez enormného úsilia. V nejakom 

momente sa mu však prestane dariť, 
lebo len talent nestačí. Na vrchole nie je 
miesto pre každého, počet je obmedzený,“ 
upozornila Michala Bednáriková. Ondrejkovič 
ju doplnil: „Ostatní chodia na diskotéky, 
výlety a mladý športovec drie a drie, 
obetuje svojmu snu napríklad aj vysokú 
školu. Potom zistí, že na to nemá. Všetko 
obetoval pre jednu vec, ktorá sa zrazu skončí 
a on nevie, čo so životom. Ak za námahu 
neprichádza odmena, športovec môže 
stratiť zmysel života.“ Aj preto je nevyhnutné 
venovať čoraz väčšiu pozornosť i športovej 
psychológii a duševnému zdraviu v športe.

PRE ŠPORTOVCOV JE ŤAŽKÉ 
PRIZNAŤ PROBLÉMY
„Keď má niekto duševné problémy, ľudia 
hovoria, že to je jeho chyba, niečo nezvláda, 
je to blázon a podobne. Hanlivé vyjadrenia 
v našej spoločnosti stále pretrvávajú, je 
ťažké celú vec normalizovať. Športovci sú 
navyše vnímaní ako vzory, na slovenských 
hokejistov či Petra Sagana sa pozeráme 
ako na nejakých nadľudí. Potom musí 
byť pre nich náročné priznať, že majú 
problém,“ upozornil Martin Ondrejkovič.

Z lifestylového pódia konferencie 
sa zo zámoria slovenským 
divákom exkluzívne prihovorili 
hráčsky agent NHL GERRY 
JOHANNSON a trojnásobný 
víťaz Stanleyho pohára BRENT 
SEABROOK , ktorí ponúkli pohľad 
„do kuchyne“ najprestížnejšej 
hokejovej ligy sveta.

TEXT: MARTIN HORVÁTH, STANISLAV KRŠKO, 
FOTO: TASR/JAKUB KOTIAN, TASR/AP

ZO ŠATNE NHL A SPOMIENKY NA HOSSU

S
NA FOTOGRAFII ZO ZÁPASU NHL PRED NIEKOĽKÝMI ROKMI BRENT SEABROOK 
VPRAVO, RADOSŤ Z GÓLU ZDIEĽAL SO SPOLUHRÁČMI Z CHICAGA BLACKHAWKS 
MARIÁNOM HOSSOM A BRANDONOM SAADOM.
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AKO PREŽIŤ ČAS KORONY A NEZBLÁZNIŤ SA

RECEPT NA PREŽITIE: 
NEVZDAŤ SA A NÁJSŤ 
SI NOVÉ CIELE

Rok 2020 priniesol pre športový 
svet doteraz nevídanú situáciu. 
Klasický športový kolobeh 
vystriedal chaos a neistota. 
Rušilo sa jedno podujatie 
za druhým, športový kalendár 
sa zmenil na bezcenný zdrap 
papiera. Stalo sa, čo si nik 
ani len nevedel predstaviť: 
pre koronavírusovú pandémiu 
dokonca preložili olympijské 
hry v Tokiu! Pre prísne cestovné 
obmedzenia športovci rušili 
zahraničné sústredenia, 
tréningový proces vystriedala 
improvizácia, neraz vo veľmi 
skromných podmienkach. 
Vírus obrátil život naruby. 
Do života športovcov sa vkradla 
neistota a obavy z budúcnosti. 
Nik nevie, čo bude o týždeň, 
o mesiac, o pol roka. 
Dlhodobé plánovanie 
v športe je – nemožné. 
Ako však prežiť toto 
extrémne zložité obdobie 
korony a nezblázniť sa?

ájsť si novú motiváciu, sú-
strediť sa na čiastkové ciele 
a  nevzdať sa za žiadnych 
okolností – to sú tri kľúčové 
rady, ktoré pri vyrovnávaní 
sa s dôsledkami koronavíru-
su odporúčajú renomovaní 
športoví psychológovia To-
máš Gurský, Peter Kuračka 
a  úspešný mentálny kouč 
Patrik Bednár.

Vravia, že počet ich klien-
tov sa dramaticky nezvýšil, 

akurát okrem zvyčajných vecí preberajú 
na sedeniach aj veci súvisiace s korona-
krízou.

„Celkove ostal počet sedení podobný. 
Časť klientov, keďže im zrušili súťaže 
a necítili potrebu riešiť veci, mi síce vy-
padla, no zároveň sa objavili noví, ktorí 
mali problémy so zvládaním doteraz ne-
poznanej situácie,“ vraví Peter Kuračka. 

N
TOMÁŠ GURSKÝ VYZDVIHUJE, AKÝM SPÔSOBOM SA K NOVEJ SITUÁCII POSTAVIL 
CHODEC MATEJ TÓTH (NA SNÍMKE V OBJATÍ MANŽELKY PO TRIUMFE NA DUDINSKEJ 
PÄŤDESIATKE, KDE  ZÁROVEŇ SPLNIL OLYMPIJSKÝ LIMIT).
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Tému hľadania novej motivácie 
a  zvládania negatív, ktoré priniesla 
„korona“, často riešil aj Tomáš Gurský 
– zaujímavé je, že častejšie u športov-
cov nižšej výkonnostnej úrovne ako 
v prípade elity. „Ale našli sa aj špičkoví 
borci, ktorí horšie znášali neustálu 
zmenu súťažného programu, rušenie 
a  presuny vrcholných podujatí, ne-
vedeli, ako sa mentálne nastaviť na 
časovanie formy v  období absolútnej 
neistoty,“ dodáva nestor slovenských 
športových psychológov.

Mentálny kouč Patrik Bednár pripomí-
na, že to, čo sa športovcom stalo v tomto 
roku, je obrovský zásah do ich života. 
Všetky dlhodobé plány padli a zrazu neve-
dia, čo ich čaká na druhý deň, nieto o pol 
roka. „Profesionálny šport je postavený 
na vrcholných podujatiach a na príprave 
na ne. Ich zrušením športovec prichádza 
o časť zmyslu, prečo to vôbec robiť,“ kon-
štatuje. „Preto odporúčam svojim klien-
tom, aby sa sústredili na veci, ktoré majú 
napriek nepriaznivým okolnostiam stále 
vo svojich rukách. Je to napríklad časť 
športovej prípravy, a takisto veci súvisiace 
s rozvojom svojej osobnosti.“

ČIASTKOVÉ CIELE 
A VNÚTORNÁ MOTIVÁCIA
Totálny kolaps zabehaného systému tré-
ningov a súťaží je pre športovca obrovská 
zmena, keďže sú zvyknutí fungovať v ne-
jakej klasickej štruktúre. „Mnohým sa te-
raz úplne rozpadla a museli nevyhnutne 
prepracovať svoje mentálne nastavenie,“ 
upozorňuje Peter Kuračka. „Niektorí to 
zvládli excelentne, iní striedajú svetlé 
okamihy s  horšími, niektorí však majú 
veľké problémy. V súčasnosti je dôležitá 
flexibilita športovca i  jeho okolia – ako 
zareaguje na zmenu, či sa prispôsobí 
a utvorí si nový režim aj systém prípravy. 
Najmä v individuálnych športoch, kde sa 
zo dňa na deň museli pripravovať v dia-
metrálne odlišnom režime ako doteraz, 
som mal viacero prípadov, keď som klien-
tom pomáhal hľadať novú motiváciu či 

stanoviť si iný cieľ. A ešte jeden dôležitý 
fakt: je veľký rozdiel trénovať v kolektíve 
či aspoň v  minitíme, alebo doma úplne 
sám. V  skupinovom tréningu nechýba 
komunikácia, je tam i trochu viac zábavy. 
Športovec za každých okolností takisto 
potrebuje cítiť podporu trénera, ktorý by 
s ním mal byť čo najčastejšie v kontakte.“

Podobný pohľad má i Tomáš Gurský: 
„Aj v  individuálnom športe je v  súčas-
nosti veľké plus, ak máte dobrý a pozi-
tívne naladený realizačný tím. Vďaka 
nemu ľahšie zvládnete i  toto obdobie 
neistoty. Mimoriadne dôležitá je najmä 
dobrá chémia medzi športovcom a  tré-
nerom. Takisto veľmi pomáha i vnútorná 
motivácia, aby športovanie bolo zároveň 
vášeň, dokonca niečo ako droga, bez 
čoho nemôže žiť. Športovec si potom 
ľahšie nájde cestu, ako sa vyrovnať aj so 
situáciou, aká je vo svete v súčasnosti.“

Podľa Tomáša Gurského univer-
zálny recept, ako zvládnuť, keď sa 
všetko rúti ako domček z  kariet a  je 
nevyhnutné improvizovať, neexistuje. 
„Nik ho ešte nevynašiel, no na túto 
tému sa už organizovalo v poslednom 
období viacero konferencií športových 
psychológov,“ vraví. A  dodáva, že tí, 
ktorí majú schopnosť flexibility a  im-
provizácie (a keď navyše v realizačnom 
tíme funguje dobre chémia), zvládajú 
súčasné problémy výrazne jednoduch-
šie: „Vytvoria si nejaký improvizovaný 
program a  znovu sa naštartujú. Často 
pomôže humor a nadhľad.“

AKO PREŽIŤ ČAS KORONY...TEXT:  GABRIEL BOGDÁNYI, FOTO: PAVOL UHRIN, TASR/JÁN 
KROŠLÁK, MARTIN BAUMANN, ARCHÍV (TG, PK, PB)

ČO RADIA ODBORNÍCI
G  SÚSTREDIŤ SA NA VECI, KTORÉ MÁ ŠPORTOVEC NAPRIEK NEPRIAZNIVÝM OKOLNOSTIAM STÁLE VO SVOJICH RUKÁCH

G  POMÔCŤ MÔŽE HUMOR A NADHĽAD

G  UTVORIŤ SI STÁLY REŽIM A DODRŽIAVAŤ HO

G  NAMIESTO DLHODOBÝCH CIEĽOV SI STANOVIŤ KRÁTKODOBÉ A NÁJSŤ SI NOVÚ MOTIVÁCIU

G  NIKDY SA NEVZDAŤ, NECH SA DEJE, ČO SA DEJE

G  PRIJAŤ AJ NEGATÍVNE MYŠLIENKY, ALE NEPODVOLIŤ SA IM

G  NEZABUDNÚŤ OKREM ZÁKLADNÉHO PLÁNU PRÍPRAVY AJ NA PLÁN B ČI C

G  UDRŽIAVAŤ SI VNÚTORNÚ MOTIVÁCIU A PRACOVAŤ NA SÚSTAVNOM SEBAZLEPŠOVANÍ

G  UČIŤ SA UMENIU IMPROVIZÁCIE A FLEXIBILIT Y

PATRIK BEDNÁR A JEHO 
NAJZNÁMEJŠÍ KLIENT, 
ŠPRINTÉRSKY ŠAMPIÓN 
JÁN VOLKO.
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Peter Kuračka prízvukuje, aby športov-
ci bez ohľadu na to, akú zažívajú situáciu, 
pracovali systematicky s cieľmi. „Za nor-
málnych okolností je to jednoduchšie, 
lenže teraz sú klasické ciele dosť neisté, 
alebo odložené na neurčito. Je preto dob-
ré utvoriť si tréningové alebo čiastkové 
ciele, stanoviť si, v čom sa chcem zlepšiť 
na konkrétnom tréningu, v týždni či me-
siaci. Ak športovec aj tieto drobné ciele 
splní, nech ich pokojne oslávi,“ odporúča 
bývalý ligový futbalista, ktorý okrem 
psychológie vyštudoval aj ekonómiu. 
„Ďalšia dôležitá vec je utvoriť si stály re-
žim a dodržiavať ho – tréningy, štúdium, 
regenerácia. Odporúčam vyhradiť si aj čas 
pre seba, aby bol režim vyvážený.“

POZITÍVNY PRÍKLAD TÓTH
Práve vďaka novým krátkodobým cieľom 
preklenul zložité koronavírusové obdobie 
bez veľkej ujmy i Ján Volko. Halový maj-
ster Európy 2019 na 60 m prišiel nielen 
o olympijské hry v Tokiu, ale aj o halové 
MS v čínskom Nan-ťingu, kde nebol bez 
šance na finálové, ba možno i medailové 
umiestenie. 

„Keď už robiť čokoľvek podľa pôvod-
ných plánov neprichádzalo do úvahy 
a význam stratili nielen dlhodobé, ale aj 
strednodobé plány, začali sme pracovať 
na krátkodobých,“ opisuje Patrik Bednár 
spoluprácu s  najrýchlejším Slovákom 
v  prvej vlne pandémie. „Vytýčili sme si 
týždňové ciele, či dokonca ciele iba na 
jednotlivé tréningy. Riadili sme sa mot-
tom: Všetko, čo máš, je práve teraz, čo 
teraz urobíš, to je pre teba, to si vezmeš. 

Sústredenie sa na krátkodobé ciele nám 
pomohlo prekonať frustráciu zo zrušenia 
olympiády i ďalších podujatí.“

Volkov mentálny kouč upozornil 
i na ďalšiu, zdá sa, veľmi prospešnú vec: 
„Dlhodobo pracujeme s  pozitívnou filo-
zofiou. Z nej sme čerpali aj pri prekoná-
vaní reštrikčných opatrení súvisiacich 
s  pandémiou, a  o  to jednoduchšie sme 
sa s  problémami vyrovnávali. Nie vždy 
bolo ľahké vykomunikovať si, na čo sa 
sústrediť. Zameranie sa na pozitíva, čomu 
sa venujeme s  Jankom dlhodobo, nám 
pomohlo prežiť prvé týždne zákazov 
a reštrikčných opatrení.“

Tomáš Gurský uviedol ako príklad 
športovca, ktorý sa správne popasoval 
s  koronakrízou, olympijského šampió-
na v chôdzi na 50 km z Ria 2016 Mateja 
Tótha. Keď prišiel o všetky jarné pokusy 
splniť limit na OH, začal sa pohrávať 
s myšlienkou ukončiť kariéru. Pochmúrne 
nastavenie však pomerne rýchlo preklopil 
na pozitívne a  v  októbri nielenže štvrtý 
raz vyhral Dudinskú päťdesiatku a poľah-
ky splnil olympijský limit, ale dosiahol aj 
svetový výkon roka 3:41:15 h.

„Mateja síce dobre nepoznám, ale 
on je výborný príklad, ako si nájsť vnú-
tornú motiváciu,“ vraví Tomáš Gurský. 
„Rozumiem aj jeho úvahám, že chcel 
skončiť. Vedel, že chce ešte niečo do-
siahnuť, poznal presne, aká cesta vedie 
k splneniu cieľa. Keď do tohto procesu 
vstúpila neistota, neustále posúvanie 
či rušenie súťaží, začal si uvedomovať, 
že príprava a vylaďovanie budú v tejto 
situácii nesmierne ťažké, ba niekedy 

až nemožné. A  preto zrejme prišli aj 
úvahy o konci.“

Ďalší pozitívny príklad, ako zvládnuť 
koronakrízu, je nádejná prekážkarka na 
400 m Emma Zapletalová. V lete preko-
návala jeden slovenský rekord za druhým 
a dokonca dosiahla čas (55,19 s) lepší ako 
tokijský limit. Po lanskom výpadku sa 
v tomto roku naladila mentálne výlučne 
pozitívne. Nerozhodili ju reštrikčné opat-
renia a ani to, že sa rušilo jedno vrcholné 
podujatie za druhým. Tešila sa na každé 
preteky a bolo jej jedno, či išlo o krajské 
alebo veľké medzinárodné preteky.

„Snaží sa dať aj v tejto neľahkej dobe 
do prípravy maximum – fyzicky i  men-
tálne. To sa v letnej sezóne pretavilo do 
výborných výsledkov. S Emmou sa spolu-
pracuje perfektne,“ chváli svoju klientku 
Peter Kuračka.

AKCEPTOVAŤ NEZNAMENÁ 
PODVOLIŤ SA
Nie každý však zvláda zložité situácie 
podobne ako Volko, Tóth či Zapletalo-
vá. „Frustrácie bolo medzi športovca-
mi pomerne veľa. Mnohí boli na hrane 
a premýšľali, či má ďalej zmysel venovať 
energiu a čas niečomu, čoho výsledok je 
neistý,“ podotýka Tomáš Gurský. Na čo 
sa však sústrediť, aby športovec vytesnil 
negatívne myšlienky týkajúce sa neistoty, 
ktorú vniesla do jeho kariéry koronakrí-
za?

„Súčasné dianie treba prijať ako fakt, 
že máme ďalšieho ťažkého súpera. Ne-
smiete sa však nikdy vzdať, nech sa deje, 
čo sa deje. To je základný princíp dobrej 

AKO PREŽIŤ ČAS KORONY A NEZBLÁZNIŤ SA

TRIATLONISTA RICHARD VARGA JE JEDEN ZO SLOVENSKÝCH 
TOPŠPORTOVCOV, KTORÍ SA INFIKOVALI KORONAVÍRUSOM.

VŠETKY DLHODOBÉ PLÁNY PADLI TENTO ROK AJ ŠPORTOVEJ 
GYMNASTKE BARBORE MOKOŠOVEJ.
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mentálnej výbavy športovca, ktorý by 
si mal povedať, že aj toto obdobie sa raz 
skončí a chce z neho vyjsť silnejší ako doň 
vchádzal – výkonnostne i  osobnostne,“ 
vraví Patrik Bednár. 

Tomáš Gurský dopĺňa, že dobre fun-
guje, ak sa športovec zameria na seba, 
na svoje sebazlepšovanie: „Tí, ktorí to 
dokázali, pomerne hladko prekonali aj 
toto zložité obdobie a  momentálne do-
minujú nad tými, ktorí sú príliš napojení 
na vonkajšie stimulácie a nekoncentrujú 
sa prioritne na seba.“

Peter Kuračka si myslí, že násilné vy-
tesnenie akejkoľvek myšlienky v  praxi 
veľmi nefunguje. „Ak sa na to športovec 
príliš sústredí, vyvoláva to ešte viac vnú-
torných konfliktov. Efektívnejšie je, ak si 
negatívne myšlienky uvedomí a akceptu-
je ich ako niečo prirodzené. Žiaľ, nie vždy 
sa to darí. Prijať pochmúrne myšlienky 
neznamená, že sa im podvolíme a  na-
miesto tréningu budeme radšej doma 
vylihovať na gauči. Áno, treba ich akcep-
tovať, ale robiť zároveň reálne kroky, kto-
ré športovca posunú vpred,“ prízvukuje 
Kuračka.

Pozitívny test na koronavírus malo 
viacero špičkových svetových (tenista 
Djokovič, futbalisti Ronaldo a  Neymar, 
basketbalista Durant, plavec Van den 
Burgh) i slovenských športovcov (triatlo-
nista R. Varga, hádzanár Ľ. Ďuriš, boxer 
Csemez, futbalisti Škriniar či Weiss, atléti 
Veszelka a Sahajda, množstvo hokejistov, 
atď.). Akú úlohu zohráva strach z  mož-
nosti nákazy, ktorá by mohla teoreticky 
aj veľmi negatívne ovplyvniť športovcovu 
kariéru?

Patrik Bednár: „Niektorí moji klienti 
sa báli nákazy, ale nie preto, že ochorejú, 
ale pre hroziaci tréningový výpadok. Ne-
vedeli, ako dlho budú v prípade ochorenia 
na COVID-19 mimo, a keďže ide o niečo 
nové, netušia, ako bude telo športovca 
reagovať po vyliečení na opätovnú záťaž. 
Znova vstupuje do hry faktor neistoty.“

Podľa Tomáša Gurského strach z  na-
kazenia sa koronavírusom nie je vo 
všeobecnosti u športovcov veľký. „Spolie-
hajú sa na to, že sú odolní a sú najmenej 
riziková skupina,“ myslí si zakladateľ 
a bývalý predseda Spoločnosti športovej 
psychológie na Slovensku. 

PLÁN B AJ C ÁNO, ALE... 
Hry XXXII. olympiády v  Tokiu by sa 
mali uskutočniť od 23. júla do 8. augus-
ta 2021. Napriek tomu stále panuje ne-
istota, či vôbec budú.

„Najdôležitejšie je povedať si, že 
olympiádu v stanovenom termíne zorga-
nizujú. Na to by sa mal každý športovec 
jednoznačne nastaviť,“ radí Tomáš Gur-
ský. „Takisto by si mal s trénerom vypra-
covať strategický plán a nezabudnúť pri 
tom ani na náhradné riešenia. Nie je zlé 
mať aj plán B či C, ale človek to nesmie 
preháňať, lebo sa v tom zamotá...“

Ako teda prežiť čas korony a  ne-
zblázniť sa? „Treba vydržať,“ odporúča 
Patrik Bednár. „Väčšine športovcov, 
ktorí zvládnu to, s čím teraz zápasíme, 
to môže pomôcť pri pozitívnom na-
ladení sa do budúcnosti. Nedržím sa 
striktne pravidla, že čo ma nezabije, 
to ma posilní. Nie vždy to platí. Lebo 
čo ma nezabije, ma môže aj natrvalo 
negatívne poznačiť či zmrzačiť. Väč-
šina športovcov vyjde aj z  koronakrízy 
silných, ale veľa vecí bude závisieť i od 
toho, čo robili pred ňou.“ I

TOMÁŠ GURSKÝ

Športový psychológ (študoval na UK 
v Bratislave) s vyše 30-ročnú praxou, bol 
čs. juniorský reprezentant v zjazdovom 

lyžovaní a neskôr tréner. Spolupracoval 
napríklad s vodnými slalomári pred úspešnými 
OH 2004, vrátane 2-násobnej olympijskej 
víťazky Eleny Kaliskej, s džudistami, 
tenistom a neskôr trénerom Mariánom 
Vajdom, strelcom Pavlom Koppom, 
s hokejistami HC Slovan Bratislava. Je 
zakladateľ a bývalý predseda Spoločnosti 
športovej psychológie na Slovensku (SŠPS), 
podpredseda Českej asociácie športových 
psychológov a člen medzinárodnej 
európskej skupiny FAST (Forum for 
Applied Sport Psychology in Top-Sport).

PATRIK BEDNÁR

Mentálny kouč, vyštudoval špeciálnu 
pedagogiku (etopédia /veda venovaná 
poruchám správania/ – telesná 

výchova) na Pedagogickej fakulte UK 
v Bratislave. Pätnásť rokov sa venoval rozvoju 
a koučingu ľudí v personálnej a poradenskej 
spoločnosti, špeciálne športovcom sa 
venuje posledných 5 rokov. Spolupracuje so 
šprintérom Jánom Volkom a s jeho tímom, 
gymnastkou Barborou Mokošovou, talentmi – 
lukostrelkyňou Denisou Baránkovou, golfistom 
Adamom Benčíkom, biatlonistom Tomášom 
Sklenárikom a s futbalovou akadémiou 
MŠK Žilina. Je konzultant v spoločnosti 
SportMind HDTS, zaoberá sa mentálnou 
prípravou športovcov a športových tímov.

PETER KURAČKA

V yštudovaný ekonóm (EU Bratislava) 
a psychológ (Masarykova univerzita 
Brno a UKF Nitra), od roku 2013 sa 

venuje športovej psychológii. Bývalý 
prvoligový futbalista (Zlaté Moravce, 
Trnava, Myjava) spolupracuje napríklad 
s 3-násobnou paralympijskou víťazkou 
v streľbe Veronikou Vadovičovou, nádejnou 
prekážkarkou Emmou Zapletalovou, 
s futbalistami a hokejistami Nitry. Od roku 
2017 je viceprezident Slovenskej asociácie 
športovej psychológie (SAŠP, nástupnícka 
organizácia SŠPS), je medzinárodne 
certifikovaný kouč ACC v rámci ICF 
(Medzinárodná federácia koučov).

AKO PREŽIŤ ČAS KORONY A NEZBLÁZNIŤ SA



78   OLYMPIC.SK JESEŇ / ZIMA 2020  WWW.OLYMPIC.SK

MILAN SEDLIAK POČAS PREDNÁŠKY NA SEMINÁRI SOŠV „PRIPRAVENÍ NA TOKIO“ V DECEMBRI 2019.

M

VÝŽIVA ŠPORTOVCOV TEXT:  STANISLAV KRŠKO, FOTO: JÁN SÚKUP, TASR/AP, ENVATO

Správna výživa by mala ísť 
ruka v ruke s primeraným 
tréningovým zaťažením, 
regeneráciou a dostatkom 
spánku, hovorí výživový 
poradca MILAN SEDLIAK. 
Okrem dobrej životosprávy 
však môžu športovcovi pomôcť 
aj rôzne výživové doplnky.

ilan Sedliak dlhodobo 
spolupracuje so sloven-
skými športovcami. Na-
šim kandidátom štartu 
na OH v Tokiu prednášal 
na vlaňajšom seminá-
ri SOŠV „Pripravení na 
Tokio“ v Šamoríne a bol 
aj medzi spíkrami na 
tohtoročnej konferencii 
SPORT (R)EVOLUTION. 
Aké doplnky sú pod-
ľa neho vhodné a  čo si 

myslí o  čoraz častejších trendoch vo 
výžive – vegetariánstve a  vegánstve, 
prezradil v rozhovore pre Olympic.sk.

C Prečo by mal profesionálny športo
vec dbať na správnu výživu? 
Výživa má vplyv na výkon a  na trva-
nie kariéry. Krátkodobo je každý frajer. 
Aj s  nezdravou stravou sa môže stať 
majstrom sveta. Raz. No nezopaku-
je to dvakrát, trikrát. Cieľom správnej 
výživy je zabezpečiť, aby bola kariéra 
športovca dlhá. Sú ľudia, ktorí dokážu 
športovať aj so zlou výživou a  živo-
tosprávou. Na Slovensku sme mali veľ-
mi veľa talentovaných hokejistov a boli 
aj v  NHL. Myslím si, že keby niektorí 
z nich mali lepšiu životosprávu, ich ka-
riéra by netrvala tri roky, ale desať či 
pätnásť rokov a mohli byť legendami. 

KEĎ SA BUDETE LEN DOBRE STRAVOVAŤ, 
OLYMPIJSKÉ HRY NIKDY NEVYHRÁTE
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C Samotná zdravá výživa však zrejme 
nestačí. Na čo okrem výživy by mali 
športovci dbať, aby ostali zdraví?
Určite na primeranú záťaž, to je úloha 
trénera. Potom je dôležitá regenerá-
cia. Pri nej je okrem výživy potrebný aj 
kvalitný spánok. To sa často podceňuje. 
Hlavne mladí športovci to nechápu. Tí 
starší s vekom pochopia, čo to znamená. 

C Ako ste spomínali, výživa je zložkou 
regenerácie. Čo konkrétne teda predsta
vuje pri tomto procese?
K výžive patrí aj pitný režim. Predstav-
me si futbalový tréning. Idete si zahrať 
futbal, po piatich minútach sa potíte. 
Je to chladenie organizmu, ale strácate 
tým aj tekutiny. Pot však neobsahuje 
len vodu, sú tam aj nejaké soli a mine-
rály. Prvou časťou regenerácie je teda 
nahradiť straty tekutín a soli. Pri dlho-
trvajúcich výkonoch sa na to používa-
jú iónové nápoje. Keď sa niekto hýbe, 
jeho pohyb musí niečo poháňať. Ten 
„benzín“ pre futbal je cukor, sacharid. 
Športovec ich vyčerpáva zo svalov, tak
že cieľom po tréningu je najesť sa tak, 
aby prijal sacharidy. Potom sa obnoví 
glykogén – zásobná forma glukózy vo 
svale.  Ak ide niekto do posilňovne, 
tak isto sa spotí, takisto míňa glykogén. 
Navyše však má na druhý deň svalovi-
cu. Čo to znamená? V posilňovni urobil 
niečo, na čo nie je zvyknutý a svalové 
bielkoviny sú poškodené. Musí ich ob-
noviť, lebo inak sa svaly nebudú mať 
z  čoho obnoviť. Nehovorím už o  tom, 
aby rástli. Obnoviť ich nedokáže inak, 
než príjmom bielkovín z  potravy. Už 
zrazu potrebuje na regeneráciu bielko-
viny, sacharidy, vodu, minerály...

C Koľko bielkovín by mal prijať v strave 
športovec?
Športovci potrebujú viac bielkovín ako 
bežný človek. U  bežného človeka pla-
tí, že by mal prijať gram bielkovín na 
kilogram telesnej hmotnosti. U  špor-
tovca je to ideálne 1,6 g/kg. S takýmto 
množstvom sa dá pekne regenerovať, 
dokonca aj naberať svalová hmota. 

C Na čo slúžia sacharidy a  kde robíme 
pri ich príjme chyby?

Primárne sacharidy slúžia na to, aby bol 
športovec schopný rýchlo behať, skákať 
– a nielen raz, ale viackrát počas výkonu. 
Športovec musí po záťaži obnoviť sva-
lový glykogén, odkiaľ čerpá sacharidy. 
Zo štúdií, ktoré sa robili už v 70. rokoch 
minulého storočia, vieme, že dobrý fut-
balista môže minúť pri výkone až polo-
vicu glykogénu, niekedy aj viac. Keď to 
potom v  strave do hodiny nenahradí, 
svalové bunky začnú získavať energiu 
primárne z  tuku. Keď sacharidy prijme 
o dve hodiny, obnova glykogénu je oveľa 
pomalšia. To znamená, že je regenerácia 
spomalená. Ak má tréning predpolud-
ním a  potom ešte popoludní, na druhý 
už nastupuje v  deficite. Ak ide o  ťažký 
tréning, môže sa to skončiť tak, že ku 
koncu nebude schopný trénovať vo vyš-
šej intenzite. Nebude vládať.

C Prejdime k  tréningom. Ako by mala 
vyzerať strava športovca pred takýmto 
druhom záťaže? Kedy sa najesť a  na
opak, čo by ste neodporúčali jesť?
Čo sa týka časovania, nevidím rozdiel 
medzi tréningom a súťažou. Aspoň dve 

hodiny, ideálne tri a pol hodiny pred-
tým by nemalo byť na stole nejaké veľ-
ké jedlo. Možno zjesť banán, klasický 
obed by som neodporúčal. Bavíme sa 
však o  tréningu futbalu, či o  jazde na 
bicykli, kde sa reálne podáva výkon. Pri 
rôznych kompenzačných cvičeniach je 
to menej striktné. Jedlo by pre väčšinu 
športovcov malo byť vyvážené. Nejaké 
bielkoviny vo forme chudšieho syra, 
mäsa, vajíčka. Vhodné prílohy sú po-
hánka či ryža. Tuky sú v oleji, syre. Por-
cia pred tréningom môže byť klasická. 
Pred súťažou je vhodné zredukovať ju 
o  štvrtinu až tretinu. Aby športovec 
nebehal s plnými črevami. Prípadne je 
vhodné niektoré potraviny vynechať.

C V  tomto prípade hovoríme o  nejakom 
popoludňajšom tréningu a  strave. Aké 
je to však ráno? Takáto strava by asi 
športovcom nepadla vhod hneď na úvod 
dňa...
Mám praktickú skúsenosť z  plávania. 
Tam chodia plavci na tréning už ráno 
okolo šiestej. Sú zvyknutí nejesť, dať si 
maximálne polovicu banánu. Je to lepšie 

SRBSKÝ TENISTA NOVAK DJOKOVIČ SI VĎAKA 
POČETNÉMU TÍMU ODBORNÍKOV MÔŽE DOVOLIŤ 

EXPERIMENTOVAŤ AJ S VEGÁNSKOU VÝŽIVOU. 
AKO CELIATIK MÁ AJ BEZLEPKOVÚ DIÉTU.
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ako nič. S jednou slovenskou plavkyňou 
sme však skúsili urobiť zmenu a spravi-
li sme jej malé raňajky. Po zopár dňoch 
si na to úplne zvykla, dokonca sa cítila 
lepšie. Raňajky pre ňu boli benefitom. 
Nebol to však hemendex, išlo napríklad 
o kúsok chleba s mozzarellou. Podstata 
spočíva v tom, že športovec si vie vytré-
novať tráviaci trakt tak, aby toleroval aj 
jedlo pri záťaži. To je problém u  vytr-
valcov, ktorí netrénujú príjem potravy. 
Potom sú na pretekoch, kde pijú iónové 
nápoje, dajú si gél, a  je zle. Ich telo sa 
s  tým predtým nestretlo a  reaguje zle. 
Okrem klasického tréningu by mali mať 
aj tréningy, na ktorých trénujú tráviaci 
systém. Aby sa naučili jesť.

C Po rannom tréningu by mala nastať fáza 
regenerácie. To sa zrejme týka aj stravy...
Ostaňme pri plávaní. Po rannom tréningu 
by mali nasledovať druhé ľahké raňajky. 
Opäť nejaký chlieb, jogurt, orechy alebo 
ovocie a proteín. Keď športovec končí tré-
ning a o hodinu má obed, nie je čo riešiť. 

C Aké potraviny by ste športovcom od
porúčali pred súťažou radšej vynechať?
Keď má pri tréningu jedlo, v  ktorom je 
cibuľa a občas si počas tréningu odgrgne, 
to až tak nevadí. V súťažný deň sa už však 
takéto potraviny nezaraďujú. Ide o dráž-
divé potraviny, ktoré buď nafukujú, alebo 
spôsobujú reflux, grganie. Pritom veľa 
z tých potravín je veľmi zdravých. Cesnak, 
cibuľa, strukoviny, brokolica, karfiol – tie-
to potraviny tam už nechcem mať. Radšej 
teda ryža, kuracie prsia a ľahko stráviteľ-
né jedlá. V  ten deň chcem riešiť predo-
všetkým výkon.

C Výkon sa dá aj nejakým spôsobom 
vylepšiť. Dostávame sa k  výživovým do
plnkom. Čo to vlastne je a aký je na tieto 
doplnky názor zo strany odborníkov?
Je to problematická oblasť výživy. Z mo-
jej praxe môžem povedať, že to vychádza 
na 1 až 4 doplnky na športovca. Ak nie-
kto berie 5 až 10 doplnkov, podľa mňa 
prestrelil a robí niečo, čo by nemusel. Aj 
tieto počty sa však líšia. Športovec môže 
brať štyri doplnky počas prípravy, potom 
v  sezóne ostáva na jednom. Ťažko sa 
teda o  tejto téme baviť všeobecne. Jed-
nou skupinou doplnkov sú tie, ktoré sa 
berú priebežne, aby sa športovec pripravil 
na výkon. Druhú skupinu berie až v deň 
súťaže. V  druhej skupine sú iónové ná-
poje, gély, povolené stimulanty. Jedným 
z odporúčaných doplnkov je betaalanín, 
ktorý napomáha tomu, že po jeho užití je 
športovec schopný urobiť viac šprintov 

a oddiali zakyslenie svalu. Musí sa podá-
vať priebežne niekoľko týždňov.

C Niektorí športovci sa prezentujú tým, 
že neberú žiadne doplnky, všetko riešia 
zdravou stravou. Je to vôbec možné?
Sú aj takéto názory. Veľa ľudí mi na otázku, 
či berú doplnky, odpovie, že nie. Potom sa 
spýtam, či berú vitamín C. Už odpovedia 
áno. Ak sa športovec neobmedzuje v stra-
ve a konzumuje aj mäso, nevidím dôvod 
na väčšie užívanie doplnkov. Od jesene 
do jari však nemáme vitamín D. Testovali 
sme to aj na futbalistoch. Mali ho málo, 
pokiaľ sme im ho nedali v tabletkách. Ur-
čite nie som však zástancom toho, keď má 
športovec v  skrinke 20 rôznych práškov. 
Bohužiaľ, robia to hlavne mladí športovci. 

Vidia, že ich vzor berie toto a toto, niekto 
mu v posilňovni povie o inom prípravku, 
a zrazu ich berie veľmi veľa.

C V  dnešnej dobe sú čoraz populár
nejšie zmiešané bojové umenia (MMA). 
Zápasníci musia často rýchlo naberať, 
alebo naopak zhadzovať hmotnosť. Nie 
je to zdraviu škodlivé?
Sú dobré štúdie na fitneskách, ktoré zis-
tili, ako im to rozhodilo telo. Stúpli im 
zápalové parametre, odišla im menštru-
ácia. Boli podvyživené a mali zhoršenú 
regeneráciu. V  MMA to trvá len zopár 
dní, nie je to až také zlé. U fitnesiek to 
neboli dni, skôr týždne až mesiace. Bo-
jovníkom sa odporúča, aby sa príliš 
„nevyžierali“. Následná redukcia hmot-
nosti by mala byť čo najmenšia, hlavne 
v  nižších hmotnostných kategóriách. 
Je rozdiel rýchlo schudnúť 3 kg pre 100 
a rozdiel pre 60 kilového športovca.

C Dlhoročná slovenská biatlonistka 
Terézia Poliaková nedávno ukončila ka
riéru. Lekári jej podľa jej slov povedali, 
že ak chce mať deti, mala by telu dožičiť 
pauzu.  U  športovkýň sa opomína fakt, 
že po náročnej športovej kariére môžu 
mať problém mať deti. Ich zničené telo 
to niekedy skutočne nedovolí. 
Biatlon je dobrý príklad. Je to vytrva-
lostný šport a  u  vytrvalostných špor-
tovkýň, často vzniká takzvaná ženská 
triáda – nedostatočný príjem kalórií, 
poruchy menštruácie a znížená hustota 
kostí. A to už v mladom veku. Deje sa to 
v  dôsledku toho, že vytrvalkyne nestí-
hajú v potrave dopĺňať to, čo vydajú pri 
tréningu. Tento syndróm sa však vysky-
tuje aj u    gymnastiek či krasokorčulia-
rok – u nich zase preto, lebo z rôznych 
dôvodov jedia málo, aby nepribrali. Voči 
tomuto problému nie sú odolní ani muži 
– hlavne vytrvalci. Samozrejme, v  ta-
komto prípade neodíde menštruácia, ale 
rozhodí sa im hormonálny systém tak, že 
im klesne testosterón alebo iné mužské 
hormóny. Po novom sa tento stav volá 
syndróm relatívnej energetickej defi-
ciencie. Prijímajú dlhodobo menej, než 
vydajú. Nie je to výrazný rozdiel, keď sa 
to však deje mesiace a roky, môže to byť 
problém. Jeden z  mojich doktorandov 
plánuje výskum na slovenskej vzorke 
vytrvalcov. Vzhľadom na koronakrízu ho 
však ešte nestihol realizovať. 

C Vo veľkej miere diskutované pojmy 
v  oblasti zdravej výživy sú vegeta
riánstvo a  vegánstvo. Aký máte postoj 
k týmto druhom stravovania?

VÝŽIVA ŠPORTOVCOV

VÝŽIVA MÁ VPLYV 
NA VÝKON A NA 
TRVANIE KARIÉRY. 
KRÁTKODOBO 
JE KAŽDÝ FRAJER. 
AJ S NEZDRAVOU 
STRAVOU SA MÔŽE 
STAŤ MAJSTROM 
SVETA. RAZ. 
NO NEZOPAKUJE 
TO DVAKRÁT, TRIKRÁT.

PONUKA ZDRAVÝCH POTRAVÍN.
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Určite nie som zástancom toho, že by 
sa každý deň malo jesť mäso. Pre väč-
šinu športovcov, ktorý jedia mäso as-
poň niekoľkokrát do týždňa, to však 
uľahčuje veľa vecí. Sú tam látky ako 
kreatín či vitamín B12, s ktorými môžu 
mať problém vegáni, keďže neprijímajú 
nič živočíšneho pôvodu. Keď je niekto 
vegetarián a  konzumuje aspoň vajíčka 
a syry, nemám s tým až taký problém, aj 
keď kreatín je len v mäse. Keď je niekto 
vegán, snažím sa ho poslať na nejaké 
detailnejšie lekárske vyšetrenia. Mys-
lím si, že sa to nedá udržiavať dlhodobo, 
pokiaľ nie je športovec nejako geneticky 
výnimočný. Nie som veľkým zástancom 
vegánstva predovšetkým u  mladých 
športovcov, ktorí ešte nevedia, ako fun-
guje ich telo. 

C Ďalšia vec je, že tenista Novak Djoko
vič si môže dovoliť byť vegán, keďže má 
okolo seba profesionálny tím. Iné je to, 
keby chcel byť vegán hráč z  priemerné
ho futbalového klubu na Slovensku... 
Málokto to robí naozaj tak, že jeho stra-
va je kvalitná. Poznám vegánov, ktorí 
hovoria, že po čase už nevedia, čo majú 
jesť. Stále dokola varia podľa tých istých 
receptov. Potom aj menej jedia, pretože 
im menej chutí – a už môže nastať ne-
jaký problém. Vrcholoví športovci majú 

servis, majú častejšie kontroly u lekárov 
a majú aj kuchárov, ktorí im varia. Oby-
čajný človek – vegán sa však často do-
stane do situácie, že je nejakú vegánsku 
tyčinku z čerpacej stanice. Keď si potom 
pozriete jej zloženie, je to veľmi nekva-
litný výrobok.

C Neustále prebiehajú diskusie, prečo 
väčšina slovenských športovcov nedo
sahuje na svetovú špičku. Môže v  tom 
hrať úlohu aj nesprávne nastavená výži
vu a fakt, že na Slovensku sa dáva výživa 
na druhú koľaj? 
Na Slovensku „horí“ viacero vecí, než 
len výživa. Výživový poradca nikdy ne-
vytvorí olympijského víťaza. Keď sa bu-
dete len dobre stravovať, olympijské hry 
nikdy nevyhráte. Vo veľkej miere sa tu 
ešte trénuje starým spôsobom – po ne-
primerane vysokej záťaži nasleduje ne-
správna regenerácia. Športovci sú často 
z  fyzioterapeutického pohľadu rôznym 
spôsobom deformovaní. Hoci čoraz viac 
ľudí má informácie o  správnej výžive, 
športovci vo veľkej miere neriadene ex-
perimentujú. To je niekedy viac škodlivé, 
ako keby to robili po starom. 

C Ďalším problémom je nájsť overené 
a  pravdivé informácie nielen o  výžive. 
Športovec, ktorý nemá toľko skúseností, 

môže považovať za smerodajnú hocijakú 
knihu o výžive, len preto, že je v tvrdom 
obale. Kde hľadať správne informácie 
o výžive? 
Nielenže máme internet s  množstvom 
informácií, máme aj sociálne siete. Sú 
tam dobre vyzerajúci športovci, ktorí 
propagujú rôzne produkty. Marketing 
je už tak prepracovaný, že vôbec nezávi-
dím mladým športovcom a ich trénerom. 
Už sa to nedá ani sledovať. Je to naozaj 
problém, veď veľa firiem používa pri 
predaji fakt, že ich produkt bol vedecky 
overený. Že však išlo o výskum otáznej 
kvality, to vie posúdiť naozaj len odbor-
ník. Boríme sa s tým už niekoľko rokov. 
Kde hľadať správne informácie o výžive? 
Vznikla napríklad Slovenská asociácia 
pre výživu a prevenciu. Na jej webových 
stránkach je aj sekcia športovej výživy. 
Už tam máme zopár článkov, napríklad 
aj o vegánstve. Dobrú prácu robí aj An-
tidopingová agentúra SR. Majú sériu 
článkov o výživových doplnkoch. Možno 
z nich raz bude aj učebnica. Riešenie tej-
to situácie nie je jednoduché. Ľudia na 
sociálnych sieťach sú skôr náchylní ve-
riť niekomu, kto dobre vyzerá, než ísť na 
webstránku a prečítať si dlhší text. Cestu 
vidím vo vzdelávaní kvalitných odborní-
kov, ktorí budú vedieť športovca správne 
usmerniť.  I

VÝŽIVA ŠPORTOVCOV

NA VRCHOLNÝCH OLYMPIJSKÝCH PODUJATIACH BÝVA PONUKA STRAVY DOSTATOČNE 
BOHATÁ, ABY SI KAŽDÝ MOHOL VYBRAŤ PODĽA SVOJICH PREFERENCIÍ. NA FOTOGRAFII 
NAŠI STRELCI V JEDÁLNI POČAS EURÓPSKYCH HIER 2019 V MINSKU.

KTO JE 
MILAN SEDLIAK
Doc. Milan Sedliak, PhD. 
(1977) je rodák z Liptovského 
Mikuláša. Pracuje ako vedecký 
pracovník na Fakulte telesnej 
výchovy a športu Univerzity 
Komenského v Bratislave. 
Zaoberá sa vplyvom cvičenia 
na kostrový sval, ale aj výživou 
a suplementáciou športovcov. 
Spolupracoval s viacerými 
slovenskými hokejistami (Andrej 
Meszároš, Andrej Sekera, 
Marek Marinčin, Richard Pánik, 
Libor Hudáček, Jaroslav Janus), 
s tenistami Martinom Kližanom 
a Dominikou Cibulkovou, 
aj s lyžiarkou Veronikou Velez 
Zuzulovou. Momentálne 
pôsobí aj ako výživový poradca 
vo futbalovom Slovane Bratislava.
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edna z  tých smutnejších nemá 
poriadne ešte ani desať rokov. 
„Neuveríte, ale odľahlo mi, keď 
mi manažérka Carma Lluvera-
sová Puigová oznámila, že som 
skončila. Prežívala som totiž 
nočnú moru,“ hovorila nám 
v  decembri roku 2011, keď pre-
stala pracovať v pozícii trénerky 
Ros Casares Valencia vo svojom 
vysnívanom Španielsku. „Vždy 
som do tej krajiny chodila rada 
najmä na dovolenky, páčil sa mi 

španielsky spôsob života. Navyše sa tam 
hral vždy aj kvalitný ženský basketbal. Aj 
Valencia bola pre mňa veľká výzva, tak 
ako všetky trénerské zastávky predtým 
i nasledujúci teraz v Prahe.“

Vo Valencii pracovala iba necelý rok, 
od februára do decembra 2011. Jej od-

chod bol o  to šokujúcejší, že družstvo 
bolo na čele A-skupiny Európskej ligy 
a  v  domácej súťaži vyhralo dovtedy 
všetkých deväť zápasov. „V tomto klube 
sa za päť rokov vystriedalo sedem tré-
nerov. Nie som presvedčená o  tom, že 
by som tu ostala ďalej, keby sme boli 
vyhrali doslova všetky zápasy...“ hovorila 
tajuplne po svojom nečakanom odvolaní. 
Až po naliehaní, keďže sme túto udalosť 
nechápali, trochu objasnila príčiny. Do-
zvedeli sme sa, že strácala hlavné slovo 
v striedaní hráčok, ich využití na ihrisku, 
dokonca jej zasahovali aj do tréningové-
ho procesu. Pravda, sloveso zasahovali 
by bolo výstižnejšie v  jednotnom čísle, 
keďže jasný problém bola spomenutá 
manažérka. „Trénovaním Valencie som 
si však splnila jeden zo snov,“ hovorila 
Natália Hejková s nadhľadom. 

OSOBNOSŤ

Na prvý pohľad je jej kariéra 
ako prechádzka ružovým 
sadom. Zdobia ju totiž 
významné európske, ba 
v určitom zmysle až svetové 
úspechy. Lenže aj v živote 
legendárnej basketbalovej 
trénerky NATÁLIE HEJKOVEJ 
boli nepríjemné, ba až smutné 
chvíle. Sama sa k nim nerada 
vracia, predsa však spomeňme 
niektoré ešte predtým, než sa viac 
dostaneme k jej mimoriadnym 
športovým výšinám.

J

NATÁLIA HEJKOVÁ DIANIE NA PALUBOVKE VEĽMI 
INTENZÍVNE PREŽÍVA.

TEXT: TOMÁŠ GROSMANN, FOTO: TASR/PETER HUDEC, MILAN KAPUSTA, PAVEL NEUBAUER

V ZAHRANIČÍ 
ROZKVITLA 
EŠTE VIAC 
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OSOBNOSŤ

NATÁLIA HEJKOVÁ UTVORILA V SCP RUŽOMBEROK S JOZEFOM SMOLEKOM 
KEDYSI SKVELE ZOHRATÉ DUO.

„HRÁČKY DOSTÁVAJÚ ODO 
MŇA SLOBODU UKÁZAŤ SVOJE 
NAJLEPŠIE SCHOPNOSTI, MÔŽU 
SA NA IHRISKU PREJAVIŤ AKO 
OSOBNOSTI. SÚČASNE VŠAK 
VŽDY POCIŤUJÚ ZODPOVEDNOSŤ, 
USILUJÚ SA NESKLAMAŤ. TAKÁTO 
SITUÁCIA MNOHÝM VYHOVUJE 
A PRINÁŠA ÚSPECHY.“

NESPLNENÝ SLOVENSKÝ SEN
Španielsky sen sa jej teda, hoci s trp-
kým koncom, splnil. Ale slovenský 
olympijský, už oveľa skôr, ostal v ne-
dohľadne. Vďaka štvrtému miestu na 
európskom šampionáte v Poľsku 1999 
doviedla našu reprezentáciu na hry 
v Sydney 2000, ale s ním v slovenskej 
výprave do Austrálie nevycestovala. 
Napriek tomu, že práve v  tom čase 
prežívala nevšedne veľkú slávu vo 
svojej trénerskej kariére. Basketba-
listky Ružomberka nečakane trium-
fovali v roku 1999 v Brne v Európskej 
lige a doma, kde nikto nebýva proro-
kom, v apríli 2000 titul obhájili. Bolo 
to čosi nevídané. 

O  niekoľko týždňov sa rozbehla 
záverečná príprava reprezentácie na 
OH, kam však Natália Hejková i  jedna 
z opôr tímu Iveta Bieliková neodcesto-
vali. Na protest proti odvolaniu Jozefa 
Smoleka z  funkcie vedúceho realizač-
ného tímu. Jasné dôvody, hoci sa všeli-
čo pošuškávalo, nikdy nikto verejnosti 
rukolapne nepredložil.

„Jozef Smolek nebol a  ani nie je 
pre mňa hocikto. Mali sme vtedy za 
sebou 15-ročnú spoločnú robotu, išlo 
o môjho najbližšieho spolupracovníka 
aj kamaráta,“ hovorila Natália Hejková 
o svojej abdikácii na post trénerky slo-
venskej reprezentácie a opakuje stále. 
„Prežívala som veľké sklamanie, bolo 
mi ľúto, že sme nemohli dokončiť ďal-
šiu zaujímavú prácu. A to všetko krátko 
po tom, ako sme s Ružomberkom druhý 
raz vyhrali Európsku ligu.“ 

V  basketbalových aj olympijských 
kruhoch, ba aj vo verejnosti, sa vtedy 
nahlas hovorilo, že Hejková a Bieliko-
vá by predsa len mali ísť do Sydney. 
Médiá túto myšlienku podporovali. 
Zrazu sa však objavil pamflet podpí-
saný hráčkami, že si ich návrat neže-
lajú. Ani k autorstvu tohto listu sa nik 
verejne nepriznal, ale všetky hráčky 
dali naň, až nepochopiteľne, svoj pod-
pis. „Dodnes som smutná a  celkom 
nerozumiem tomu, že medzi nimi boli 
akoby bez ostychu aj dievčatá, ktoré 
prešli mojimi rukami od útlej mlados-
ti v  Ružomberku,“ nerada sa Natália 
Hejková vrátila k  udalostiam pred 
dvadsiatimi rokmi.

VZDELANÍM JE PRÁVNIČKA
Svoj život spojila s basketbalom. Nebo-
la to však jej detská túžba. Ani nemohla 
byť. Keď vyrastala, u  nás profesionál-
ny šport neexistoval a  myšlienka na 
trénerstvo nemala prečo skrsnúť v  jej 
hlave. V detstve doma v Žiline športo-
vala, pohyb ju lákal v hocijakej forme. 
„Rada som napríklad behala na lyžiach 
okolo domu, keďže vtedy sneh v zime 
nechýbal,“ smeje sa nad výraznou 
spomienkou. Celkom vážne sa však 
venovala napríklad baletu, plávala aj 
skákala do vody. Skupinku adeptov 
týchto vodných športov však opustil 
tréner, odišiel pracovať do Bratislavy, 
a tak sa malá Natália dostala z vody ku 
všetkým loptovým hrám. „V škole sme 
sa tiež venovali celkom prirodzene at-
letike, ale z nej som si neobľúbila žiad-

nu disciplínu. Lopta v  hádzanárskom 
i  volejbalovom kolektíve bola príťaž-
livejšia, no nakoniec vyhrala basket-
balová. Vďaka kamarátke Marte, ktorá 
ma ako 12-13-ročnú zlákala pod koše, 
bolo rozhodnuté. Odvtedy sa venujem 
basketbalu,“ spomína. 

V škole nemala s učením žiadne ťaž-
kosti. Bolo jasné, že po maturite bude 
študovať na vysokej škole. „Nemala 
som problémy s fyzikou, ani s matema-
tikou. Doma si mysleli, že si zvolím pre 
štúdium niečo s nimi spojené. V Prahe 
ma však bez ťažkostí prijali na právnic-
kú fakultu. Asi aj preto, že potrebovali 
naplniť kvótu zo Slovenska...,“ žartuje. 

Do Prahy sa v  roku 1972 zo Žiliny 
nevybrala náhodou. Mala tam nielen 
príbuzných, ale predovšetkým o  štyri 
roky staršiu sestru Vieru, študentku 
medicíny. A medzi nimi bol a doteraz 
ostal mimoriadne blízky vzťah. Právo 
v Prahe úspešne vyštudovala, ale nikdy 
sa mu nevenovala. „Nevydržala by som 
sedieť hodiny niekde v  kancelárii, ani 
na žiadnom dlhom rokovaní či pojed-
návaní,“ priznáva.

DO VÝŠIN S RUŽOMBERKOM
Pravda, v Ružomberku, kam ju v roku 1979 
zlákali z Prahy hrať basketbal, sa takzva-
nému civilnému zamestnaniu nevyhla. 
„Chodili sme už ráno o šiestej do roboty, 
museli sme tam byť až do desiatej. Sedeli 
sme napríklad so spoluhráčkou Natašou 
Lichnerovou (bývalá úspešná čs. repre-
zentantka, pozn. autora) v jednej kance-
lárii a veru mali sme problémy sa tváriť, 
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že pracujeme. Ani sa nepamätám, či tam 
mali z nás nejaký konkrétny osoh,“ hovo-
rí Natália Hejková o  svojich začiatkoch 
v tomto liptovskom meste.

Tamojší basketbal sa aj vďaka nej 
dostal do nebývalých výšin. Prišla do 
Ružomberka po skončení vysokej školy 
a  vydržala tam dlho aj preto, že mesto 
je blízko Žiliny, kde jej žili rodičia. „Otec 
Vsevolod, stavebný inžinier, nás opustil 
v roku 1985. Ďalších 22 rokov tam bývala 
mama Mária, povolaním učiteľka, už len 
sama,“ prezrádza Natália o svojich rodi-
čoch. Za mamou chodila vždy, keď jej to 
povinnosti dovolili. Podstatne viac než 
sestra, ktorá, ako manželka diplomata 
Pavla Hrmu, sa zdržiavala takmer stále 
v zahraničí. „Pravý domov som mala viac 
v Žiline než v Ružomberku,“ vyznáva sa 
o svojom rodisku, z ktorého napokon pre-
sídlila do Bratislavy v roku 2009. 

Už ako hráčka v  Ružomberku sa vo 
voľnom čase začala venovať trénovaniu 
detí. Vo chvíli, keď v  roku 1987 končila 
hráčsku kariéru, navrhol jej Jozef Smolek, 
ústredná organizátorská postava tamoj-
šieho basketbalu, aby sa ujala ženského 
tímu. Súhlasila bez veľkého nadšenia, že 
trénerstvo skúsi, pričom ešte štyri roky 
pracovala ako právnička v Celprojekte.

Pôvodná myšlienka viesť basketbalist-
ky dve sezóny, kým príde nový tréner, sa 
pretiahla na pätnásť rokov. S  priam ne-
uveriteľným príbehom. Z druhej ligy bol 
hneď postup do prvej a potom nasledovali 
pomerne rýchle kroky na československý 
vrchol (prvý raz v  roku 1991), etablova-
nie sa medzi najlepšími tímami Európy 

(v najlepšej štvorke EPM bol Ružomberok 
už v roku 1993) a prišiel aj dvojnásobný 
výskok na najvyššiu kontinentálnu klu-
bovú pozíciu s tamojšími basketbalistka-
mi v rokoch 1999 a 2000. 

Jeden a  pol desaťročia na jednom 
mieste s  trénerskou taktovkou v  ruke je 
tiež viac výnimka, než pravidlo. V hoci-
jakom športe. „Viem vysvetliť, prečo som 
tam toľko vydržala. Výkonnostne sme 
stále postupovali nahor, a to nás povzbu-
dzovalo. Bola som síce stále na jednom 
mieste, ale káder hráčok sa pravidelne 
menil. Preto nešlo o  stereotyp, ale aj 
o nové podnety a situácie v mojom živote. 
Zažila som tam obrovské úspechy. Z času 
na čas, najmä v  závere mojej tamojšej 
práce i nepríjemné okamihy, ale na Ru-
žomberok spomínam veľmi rada.“ Mesto 
oficiálne opustila predajom svojho bytu 
v roku 2003. Vrátila sa k mame do Žiliny.

PÄŤKRÁT VÍŤAZKA EUROLIGY
S basketbalovým Ružomberkom sa však 
nerozlúčila na začiatku tohto storočia 
z vlastného presvedčenia. Po dvoch euro-
ligových tituloch začal tento šport v mes-
te nečakane strácať pôdu pod nohami, 
jeho podpora klesla. Niektoré hráčske 
opory sa rozutekali do zahraničia, a tak 
neprekvapilo, že Natália Hejková prijala 
v roku 2003 prvý zahraničný angažmán 
v maďarskom Šoprone. 

Nebola tam až taká úspešná ako 
doma, čo si s odstupom času dovoľujeme 
čiastočne spojiť aj s neznalosťou miest-
neho jazyka, maďarčiny. V  Rusku, kam 
smerovala jej ďalšia púť v roku 2006, sa 

ihneď opäť vyšvihla na európsky vrchol. 
Nesporne jej pomáhala výborná znalosť 
ruského jazyka. A  vo svojom živle sa 
môže cítiť aj od roku 2012 v Prahe, kde 
jej dorozumievanie takisto nerobí žiad-
ny problém. A ku cti jej pritom slúži, že 
tam zväčša hovorí peknou slovenčinou. 
Pravda, v  komunikácii s  cudzinkami 
a v tíme hráčok je pre ňu bežný pracovný 
jazyk angličtina.

Už doma na Slovensku ukázala mi-
moriadny trénerský talent, ktorý ešte 
viac rozkvitol v zahraničí. K dvom euro-
ligovým titulom s  Ružomberkom totiž 
pridala ďalšie tri v cudzine. So Spartakom 
Moskovská oblasť sa stala víťazkou tejto 
najvýznamnejšej kontinentálnej súťaže 
v rokoch 2007 a 2008. Ďalší – svoj piaty – 
európsky titul pridala s USK Praha v roku 
2015. „Všetky tieto tituly mi priniesli 
obrovské emócie a veľkú radosť. Nerobím 
medzi nimi rozdiely, ale viem ich cha-
rakterizovať. Ružomberské družstvo som 
od základov vybudovala, v Spartaku som 
dostala družstvo z veľkých hviezd a  ten 
pražský titul bol zo všetkých najprekva-
pujúcejší,“ charakterizovala ich stručne 
Natália Hejková.

Najmä tieto triumfy, akými sa žiadny 
iný tréner v  Európe nemôže pochváliť, 
jej otvorili v  lete 2019 dvere do Siene 
slávy FIBA. „Som hrdá, že môžem byť 
medzi takými osobnosťami ako trénerka 
Lidija Alexejevová a z hráčov stačí uviesť 
jedno meno – Michael Jordan. Ďakujem 
všetkým, ktorí mi pomohli k tejto pocte. 
Nemôžem zabudnúť na najväčšiu fanú-
šičku, ktorou bola moja mama,“ povedala 

OSOBNOSŤ

NAJMÄ TIETO 
TRIUMFY, AKÝMI SA 
ŽIADNY INÝ TRÉNER 
V EURÓPE NEMÔŽE 
POCHVÁLIŤ, JEJ 
OTVORILI V LETE 
2019 DVERE DO 
SIENE SLÁVY FIBA.

V ROKU 2000 V RUŽOMBERKU HRÁČKY SCP POD VEDENÍM NATÁLIE HEJKOVEJ 
OBHÁJILI TITUL V EURÓPSKEJ LIGE. NA SNÍMKE S KAPITÁNKOU IVETOU BIELIKOVOU.
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pri inaugurácii v Pekingu žilinská rodáčka. 
Stalo sa to v predvečer svetového šampio-
nátu mužov v meste, kde bola v roku 2008 
jediný raz v  živote účastníčka olympij-
ských hier. S tímom basketbalistiek Ruska 
sa mohla v pozícii asistentky trénera rado-
vať z bronzovej medaily. 

Pravda, OH na vlastné oči videla už 
v roku 1980 v Moskve. Toto tajomstvo nám 
už pred rokmi odhalil známy športový lekár 
Pavel Malovič vyblednutou fotografiou 
dvoch osôb, ktoré sme ihneď nespoznali. 
„Spoznali sme sa tam úplnou náhodou 
ako účastníci zájazdu cestovej kancelárie 
mládeže. On bol začínajúci lekár, ja hráčka 
Ružomberka, odvtedy sme kamaráti. Až 
teraz si uvedomujem, že štyridsať rokov,“ 
smeje sa Natália Hejková, takisto na tom, že 
olympiádu zažila na dvoch pozoruhodných 
miestach, v Moskve 1980 a Pekingu 2008.

NEMÁ ZÁZRAČNÝ RECEPT
V  čom tkvie tajomstvo jej úspešnej tré-
nerskej kariéry? „Predovšetkým nedávam 
hráčkam úlohy, ktoré som sama nemala 
rada. Každý zásah do ich bežného režimu 
je nevhodný, môže znásobovať stres. Vždy 
hrajú najlepšie za okolností, ktoré pozna-
jú,“ odpovedala stručne na túto otázku. 
Jej nenapodobiteľný kumšt spočíva v tom, 
že sa usiluje z  hráčok vyťažiť maximum. 
„Dostávajú odo mňa slobodu ukázať svoje 
najlepšie schopnosti, môžu sa na ihrisku 
prejaviť ako osobnosti. Súčasne však vždy 
pociťujú zodpovednosť, usilujú sa neskla-
mať. Takáto situácia mnohým hráčkam 
vyhovuje a prináša úspechy.“

Takto jednoducho znie jej recept na 
úspechy. Aj pre celý slovenský basketbal. 
V  ničom nie zázračný, a  predsa nie je 
jednoduché ho napodobniť. Ona sama 
sa takmer úplne vyhýba školeniam či se-
minárom, kde by mala akože učiť iných 
trénerov, ako sa dopracovať k  výborným 
výsledkom. Hovorieva, že ani nevie, čo 
by im mala vysvetľovať, keď je dnes už 
v  podstate všetko verejne známe. Má-
lokto však vie, že voľakedy v Ružomberku 
neučili s Jozefom Smolekom dievčatá iba 
basketbal. Chceli od nich, aby sa i vzdelá-
vali napríklad v poznávaní sveta, kam ich 
zaviedli zápasy. Vopred sa museli pozrieť 
do nejakých kníh (internet ešte nebol), 
aby sa čosi naučili o meste a krajine, kde 
ich čaká zápas či turnaj. A ak bol čas, tak 
aj spoločne navštívili nejakú pamäti-
hodnosť. „Aj dnes chcem od hráčok, aby 
čosi vedeli o  mieste, kde hráme. Žiadam 
od nich aspoň pohľad do ,googlu’, ale už 
nekontrolujem, či to aj urobili,“ hovorí zo 
súčasnej praxe v Prahe.

Prirodzene, vzhľadom na vek, ktorý je 
nezastaviteľný u každého človeka, dostá-
va otázky, či nepomýšľa na záver kariéry. 
„Neviem, prečo by som mala končiť?“ 
opakuje otázku. „Som relatívne zdravá, iba 
chôdza po schodoch mi trochu robí prob-
lémy. Z USK ma zatiaľ nevyháňajú, práca 
s dievčatami ma baví, cítim sa medzi nimi 
ešte stále mladá. Hráme pekný basketbal, 
možno ma čakajú ďalšie významné úspe-
chy. Na ceste k nim sa viem od basketbalu 
aj odreagovať, a  tak odkazujem všetkým, 
že ešte nekončím.“ I

OSOBNOSŤ

RADOSŤ HEJKOVEJ AKO ŠPORTOVEJ RIADITEĽKY ŽENSKEJ REPREZENTÁCIE SR NA ME 2009 
V LOTYŠSKU PO VÍŤAZSTVE NAD ČESKOM.

NATÁLIA HEJKOVÁ

Narodila sa 7. apríla 1954 
v Žiline, je absolventka 
Právnickej fakulty UK v Prahe 

(1979). Basketbal hrala v Žiline, 
za VŠ Praha (víťazka Pohára 
Liliany Ronchettiovej 1976) a SCP 
Ružomberok do roku 1987. 
Ako trénerka je päťnásobná víťazka 
Európskej ligy: 1999 a 2000 s SCP 
Ružomberok, 2007 a 2008 so 
Spartakom Moskovská oblasť, 
2015 s USK Praha. Vo Final Four 
Európskej ligy a Európskeho 
pohára majstrov viedla zverenky 
13-krát; z toho Ružomberok 
6-krát, Spartak Moskovská oblasť 
2-krát, Ros Casares Valencia 
raz, USK Praha 4-krát. 
Klubová trénerka: Ružomberok 1987 
– 2003 (13 domácich titulov); Šopron 
2003 – 2006; Spartak Moskovská 
oblasť 2006 – 2008 (2 tituly); Dinamo 
Moskva 2008 – 2009; od februára 
do decembra 2011 Ros Casares 
Valencia; USK Praha od 2012 až 
doteraz (8 titulov; čerstvý z marca 
2020 bol jej 23. republikový primát). 
Trénerka reprezentantiek Slovenska 
bola v rokoch 1998 – 2000 (8. miesto 
na MS 1998 v Nemecku, 4. miesto 
na ME 1999 v Poľsku znamenalo 
postup na OH 2000) a znova v roku 
2011 (13. miesto na ME v Poľsku). 
Bola asistentka Tibora Vasiľka na 
ME v Maďarsku 1997, kde získalo 
Slovensko striebro, čo je najväčší 
úspech našej ženskej reprezentácie.
Pôsobila ako asistentka aj pri ženskej 
reprezentácii Ruska, napríklad i pri 
zisku bronzu na OH v Pekingu 2008 
a európskeho titulu v Taliansku 2007.
Od roku 2019 je v kategórii trénerov 
členka Siene slávy Medzinárodnej 
basketbalovej federácie (FIBA), 
predtým ju prijali aj do Siene 
slávy slovenského basketbalu. 
Oficiálne ju vyhlásili za najlepšiu 
trénerku v ženskom basketbale na 
Slovensku v 20. storočí, v hlasovaní 
o trénera roka sa stala víťazkou 
slovenskej ankety už 19-krát.
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ajúspešnejšia šermiar-
ka slovenskej histórie, 
členka Siene slávy FIE 
(Medzinárodnej šermiar-
skej federácie) Katarína 
Ráczová, oslávila 3. ok-
tóbra sedemdesiatku. Hoci 
košickú rodáčku v sloven-
skom športe evidujeme 
aj s  priezviskom po man-
želovi – Lokšová, v  ofi-
ciálnych dokladoch má 
iba priezvisko Ráczová. 

Čestná členka SOŠV už 30 rokov žije 
v rakúskom Hainburgu, kde jej manžel 
pracuje ako gynekológ. Majú spolu dve 
deti – dcéru Katarínu (ročník 1979) 

a  syna Oliver (1983), zatiaľ sa vďaka 
nim dočkali troch vnúčat.

O  slávu mena Katarína Ráczová sa 
zaslúžila najprv športovými úspechmi 
ako šermiarka. Zveľaďuje ju ďalej ako 
predsedníčka Klubu fair play Sloven-
ského olympijského a  športového vý-
boru (KFP SOŠV), členka výkonného 
výboru Európskeho hnutia fair play 
a  viac ako dve desaťročia aj ako ná-
rodná ambasádorka Rady Európy pre 
šport, toleranciu a fair play. Mimocho-
dom, náš klub fair play pod jej vedením 
ako vôbec prvý v Európe získal v roku 
1999 Čestné uznanie EFPM. Do roku 
2016 bola individuálna členka SOŠV, 
odvtedy je jeho čestná členka. 

Všetko sa dá, keď chceme 
– hovorí o svojej životnej 
filozofii októbrová 
„okrúhla“ jubilantka 
KATARÍNA RÁCZOVÁ, 
vicemajsterka sveta, 
trojnásobná olympionička 
v šerme a šíriteľka myšlienok 
fair play v športe.

N
KATARÍNA RÁCZOVÁ V ČASOCH NAJVÄČŠEJ SLÁVY.

TEXT: ZUZANA WISTEROVÁ, FOTO: ARCHÍV SOŠM, JÁN 
SÚKUP, TASR/MARTIN BAUMANN, ŠTEFAN PUŠKÁŠ

ŠERMIARKA 
SO ZNAMENÍM

FAIR PLAY
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INTERVIEW

POPRI VRCHOLNEJ ŠERMIARSKEJ KARIÉRE 
KATARÍNA RÁCZOVÁ VYŠTUDOVALA 
FARMÁCIU.

„NARODENINY NEOSLAVUJEM UŽ 
DÁVNO. NAČO DÁVAŤ NA ZNÁMOSŤ 
FAKT, ŽE STARNEM? MEDZI ŠERMIARMI 
SÚ MLADÍ, KTORÍ BY MOHLI BYŤ 
MOJIMI VNÚČATAMI. NAPRIEK TOMU 
MI TYKAJÚ. V ICH KRUHU S RADOSŤOU 
ZABUDNEM NA VEK.“

C  Ste stále vitálna a činná v oblastiach, 
v  ktorých ste sa etablovali po kariére – 
či už je to športová diplomacia v  hnutí 
fair play, alebo trénovanie malých šer-
miarov. Prestup do seniorskej kategórie 
vás nepoznačil. Zostalo to ako dedičstvo 
z  aktívneho šermu, keď ste pre úspech 
pracovali s  maximálnym nasadením, 
alebo je to už len hobby a vyplnenie voľ-
ného času?
„Robím všetko s plným nasadením. Nie-
kedy tým idem na nervy môjmu okoliu. 
Mám životnú filozofiu, že život je príliš 
krátky na to, aby sme ho len tak pre-
hajdákali. Moji zverenci sa na prvom 
tréningu naučili, že v  mojom slovníku 
chýba výraz: To sa nedá! Všetko, čo nie je 
nemožné, sa dá. Iste, vyžaduje si to veľa 
práce, ale oplatí sa. V  záujme úspechu 
– či v kuchyni, na pracovisku alebo v te-
locvični – som urobila všetko podľa naj-
lepšieho svedomia a  vedomia. Najhorší 
pocit je, keď šancu ľahostajne zahodíte.“

C  Špor t prechádza v  pandemickom 
období ťažkou krízou. Spomínate 
si z  ak tívnej kariér y, tr vajúcej dve 
desaťročia, na čosi porovnateľné? 
Zažili ste atentát na izraelských špor-
tovcov na mníchovských olympijských 
hrách, k toré však pokračovali.  Dotkol 
sa vás politický zásah do olympiád 
v  Moskve a  o  št yri roky neskôr v  Los 
Angeles. Dajú sa tieto otrasy porovnať 
s dneškom, keď vírus ohrozuje aj špor-
tovcov a  sledujeme zápasy svetových 
hviezd bez divákov ?

„Tragédia, ktorá sa odohrala na mníchov-
skej olympiáde, sa nedá s  ničím iným 
porovnať. Dotkla sa ma o to viac, že som 
bola priamo v  dejisku. Pred niekoľkými 
rokmi som mala česť zoznámiť sa s An-
kie Spitzerovou, vdovou po izraelskom 
šermiarovi, ktorého teroristická skupina 
Čierny september zavraždila. Vypočula 
som si jej emocionálne vystúpenie, v kto-
rom opisovala zákulisie celej tragédie.

Moskva, Los Angeles, ako aj súčasná 
situácia, to všetko prinieslo – z pohľadu 
športovcov – obrovské sklamanie. Viem, 
o čom hovorím. Osobne som zažila šok 
súperiek, keď sa na Svetovom pohári 
v  talianskom Come, niekoľko mesiacov 
pred moskovskými OH, dozvedeli, že 
na protest proti sovietskej invázii do 
Afganistanu v  decembri 1979 ich kra-
jina nevyšle svoje výpravy do Moskvy. 
Nemyslela som na to, že v Moskve bude 
o niekoľko súperiek menej a väčšia nádej 
na dobré umiestenie. Uvedomovala som 
si,  že rozhodnutie amerického preziden-
ta Jamesa Cartera navždy mnohým zni-
čilo sen o účasti na OH. A vtedy som ešte 
netušila, že o štyri roky neskôr podobný 
krutý osud stihne aj mňa.

Viem sa vžiť do kože súčasných 
športovcov, ktorí sa pripravovali na 
augustové olympijské hry v  Tokiu. 
Dúfam, že im elán vydrží do nasle-
dujúceho roka a  budú mať možnosť 
zažiť jedinečnú atmosféru. Odmietam 
však používať v týchto prípadoch slovo 
tragédia. Tá postihla izraelských špor-
tovcov, ktorí prišli do Mníchova súťažiť 
v olympijskom duchu priateľstva, soli-
darity a fair play a už sa nikdy nevrátili 
domov k rodinám a priateľom.“

C  Ste trojnásobná účastníčka OH, naša 
najúspešnejšia šermiarka, vicemaj-

sterka sveta vo fleurete 1978, víťazka 
Svetovej univerziády 197 7, boli ste druhá 
vo svetovom rebríčku. To je zopár top 
výsledkov, ktoré ste dosiahli. Za ktorou 
nevyužitou šancou je vám s  odstupom 
bezmála štyroch desaťročí najviac ľúto?
„Mám v  povahe, že za tým, čo je za 
mnou, urobím hrubú čiaru. Zbytoč-
né je za tým smútiť. Určite by som 
s  dnešným rozumom zvolila inú tak-
tiku v  rozhodujúcom zápase o  titul 
majsterky sveta. Aj keď v tom, že som 
získala „len“ striebro, zohral  negatív-
nu úlohu aj rozhodca. Je mi ľúto, že 
v  dôsledku politického rozhodnutia 
som sa nedostala na svoje štvrté olym-

ŠERMIARKA 
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pijské hry do Los Angeles. A je mi ľúto, 
že – taktiež z  politických dôvodov 
– som sa nemohla zúčastniť na MS 
1977 v Buenos Aires. V tom období na 
takéto cesty väčšinou cestoval s  vý-
pravou aj politický vedúci. Vedenie 
telovýchovnej organizácie usúdilo, 
že s jednou šermiarkou a jej trénerom 
nemôže cestovať ďalší človek, a  tak 
nám cestu škrtli. Všetko zlé je však aj 
na niečo dobré. V čase, keď som mala 
bojovať na planšoch v Argentíne, som 
sa zoznámila s manželom. A sme spo-
lu 43 rokov! O mojej vtedajšej dobrej 
forme svedčí, že ani nie mesiac po 
MS sa konala v  Sofii Svetová univer-
ziáda, a  tú som za účasti kompletnej 
svetovej špičky presvedčivo vyhrala. 
Naši funkcionári, ktorí ma nepusti-
li do Buenos Aires, mi gratulovali so 
slovami „považujeme ťa za majsterku 
sveta.“

C  Aký mali na rozvoj vašej kariéry vplyv 
rodičia, zhodou okolností obaja pedagó-
govia, ktorí vás po vzore staršieho brata 
priviedli k šermu?
„Rodičia mňa i  brata odmalička viedli 
k  športu. Bez ich lásky, podpory a  obe-
tavosti by sme nemali toľko úspechov 
a  krásnych zážitkov. Nezávisle od toho, 
či to bolo na športovisku, na pracovisku, 
alebo v  súkromnom živote. Mali sme 
krásne detstvo.“

C  V  kariére ste mali troch trénerov. 
Najlepšie výsledky ste dosiahli pod 
vedením Aladára Koglera, ktorý odišiel 
do USA a  tam pokračoval až donedávna 
ako úspešný tréner olympionikov aj uni-
verzitných šermiarov. Ako vás tréneri 
formovali? 

„So základmi šermu som sa zoznámi-
la v  Košiciach v  telocvični u  Samuela 
Pačenovského. Bol vynikajúci tréner, 
ale zaujímal sa aj o to, ako sa nám darí 
v  škole, sledoval našu životosprávu, 
dozeral na to, aby sme ani vo sne nepo-
mysleli na fajčenie. Po maturite som sa 
presťahovala do Bratislavy a nič lepšie 
sa mi nemohlo stať, ako to, že som sa 
dostala do rúk Aladára Koglera. On má 
podobný názor na naše spoločné časy, 
lebo sa nedávno vyjadril, že som bola 
jeho najobľúbenejšia zverenkyňa. Oba-
ja sme chceli niečo dokázať, mali sme 
svoje sny a boli sme aj dosť tvrdohlaví, 
ctižiadostiví, plní elánu a chuti tréno-
vať. Kogler na turnajoch i  sústrede-
niach v zahraničí neúnavne diskutoval 
s  trénermi, hľadal kontakty, snažil sa 
dozvedieť tajomstvá ich úspechu, ktoré 
sme potom mohli aplikovať v našej prí-
prave. Bol si vedomý, že každý, aj ten 
najskúsenejší tréner, sa má čo učiť od 
druhých. Túto jeho vlastnosť zvyknem 
dávať za príklad dnešným trénerom. 
Priznám sa však, že nemám s tým veľký 
úspech... Keď doktor Kogler odišiel do 
USA, ujal sa ma Ivan Hrušovský. Bol to 
úžasný človek. Aj na čas strávený s ním 
mám krásne spomienky.“

C  Šerm prešiel zmenami, zrovnoprávnil 
sa. Aj ženy už súťažia v  korde a  v  šabli, 
nielen vo fleurete. Tento šport, najmä po 
tragickom úmrtí olympijského šampióna 
Vladimira Smirnova, ktorý v  roku 1982 
utrpel fatálne zranenie oka, prešiel úpra-
vami v  oblasti bezpečnosti. Používajú sa 
nepriestrelné materiály, zbrane z  leteckej 
ocele, ktoré sa nelámu, masky s  odol-
ným pletivom.     Do rozhodovania zasiahli 
elektronika aj video. Napriek tomu šport, 

ktorý je od začiatku v programe OH, stráca 
v konkurencii iných na atraktivite. V čom je 
podľa vás problém? 
„Šerm je mimoriadne zložitý šport. Je 
zmesou všetkého – pohybu, reflexov, 
predvídavosti. K  úspechu nestačí len 
sila svalov, ale musíte mať aj určité 
duševné vlastnosti, vedieť reagovať na 
súperove pohyby, na jeho myšlienky 
skôr, ako ich predvedie. To si od tré-
nera, ako aj začínajúceho šermiara, 
vyžaduje poriadnu dávku trpezlivosti. 
V  dnešnom rýchlom svete mladým 
chýba trpezlivosť a možno aj čas. Všet-
ko chceme mať hneď, rýchlo.

Napriek tomu, že sa dnes šermuje 
na elektrické signalizačné zariadenia 
a  zaviedli aj videorozhodcu na riešenie 
sporných zásahov, rozhodca hrá v šerme 
významnú úlohu. Ďalším problémom je, 
že napriek snahám zjednodušiť pravidlá 
sa stále nenašla zlatá stredná cesta, aby 
šerm nestratil svoj charakter, ale pritom 
bol pre diváka zrozumiteľný. V  šermiar-
sky vyspelých krajinách – vo Francúzsku, 
Maďarsku, Taliansku, Rusku – sú turnaje 
pre obecenstvo atraktívne. A hľadiská sú 
stále plné.“

C  Dlhé roky ste „dušou“ slovenského 
hnutia fair play. V  tejto oblasti sa dnes 
ponúka veľa tém. Pribúdali postup-
ne s  profesionalizáciou a  komerciou 
v športe. Máte vo svojom portfóliu neja-
ký prevratný projekt, ktorý by ste chceli 
ako šéfka Klubu fair play SOŠV presadiť?
„Niekedy stačia malé kroky. Som hrdá, 
že Klub fair play SOŠV patrí k  ini
ciátorom zavedenia Karty fair play na 
športových podujatiach. Tento projekt 
a  jeho sprievodné akcie patria k  nos-
ným projektom Európskeho hnutia fair 

INTERVIEW

V  ROKU 1999 KATARÍNA RÁCZOVÁ AKO PREDSEDNÍČKA KLUBU FAIR PLAY SOV 
PREVZALA Z  RÚK GENERÁLNEHO SEKRETÁRA EFPM MANFREDA LÄMMERA 
ČESTNÉ UZNANIE EFPM, KTORÉ NÁŠ KLUB ZÍSKAL AKO PRVÝ V EURÓPE.

„ŽIVOT JE PRÍLIŠ 
KRÁTKY NA TO, ABY 
SME HO LEN TAK 
PREHAJDÁKALI.“
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play. Bola by som však spokojnejšia, 
keby naše športové organizácie po-
chopili, že je to jednoduchý a  účinný 
preventívny prostriedok vo výchove 
mladých športovcov. Musíme si uvedo-
miť, že keď treba trestať, už je väčšinou 
neskoro. Skúsme radšej správne roz-
hodnutia odmeňovať Kartou fair play.“

C  V  septembri penalizovali za  poruše-
nie pravidiel na Tour de France nášho 
Petra Sagana. Svetovú jednotku Novaka 
Džokoviča dokonca na US Open po na-
strelení rozhodkyne vylúčili z  turnaja. 
Sledujete polemiky po takýchto inciden-
toch a čo si o nich myslíte? 
„V takých prípadoch sa niekedy aj po-
teším, lebo sú to chvíle, keď ma nájdu 
novinári a položia mi podobnú otázku. 
A môžem byť rada, že pri analýze ne-
gatívnych príbehov dostanú priestor 
aj pozitívne príklady. Viem, že úloha 
výnimočných športovcov nie je jedno-
duchá. Sú vnímaní nielen cez ich špor-
tové výkony. Každý ich názor aj čin je 
podrobne skúmaný. Popularita zname-
ná aj bremeno. Ich vplyv na mládež je 
enormný. Stali sa vzormi, či sa im to 
páči alebo nie. A to je veľký záväzok.“

C  Obdivuhodné je, že aj vo vyššom 
veku – a  to na vás vidieť – si udržiavate 
kondíciu. Vieme, že v  lete je to ranné 
plávanie s manželom vo sviežo studenom 
hainburskom bazéne. Máte nejaké rady 

pre rovesníčky ako sa udržať v  dobrej 
f yzickej aj psychickej pohode?
„Nemám veľmi na výber, pretože mu-
sím udržať krok s 12 – 15ročnými zve-
rencami. Aj s  mojimi vnúčikmi... Ale 
každému by som radila, aby si našiel 
čas na svoje zdravie. Čas na prechádz-
ku na čerstvom vzduchu, cvičenie 

doma alebo podľa možnosti v  sku-
pinkách, na menej náročnú tenisovú 
štvorhru, prípadne plávanie, sa musí 
nájsť. Len treba chcieť a  nevyhovárať 
sa na povinnosti, či na menšie – väčšie 
bolesti. Okrem pohybu je to aj určitá 
forma spoločenského kontaktu, čo nás 
udržiava tiež mladými.“ I

INTERVIEW

PRI ODOVZDÁVANÍ DIPLOMU EURÓPSKEHO HNUTIA FAIR PLAY TENISTOVI 
DOMINIKOVI HRBATÉMU.

1950 – 3. októbra sa narodila v Košiciach
1963 – začala šermovať v Košiciach pod 
vedením trénera Samuela Pačenovského
1968 – 3. miesto na majstrovstvách ČSSR 
vo fleurete žien (domácu hegemóniu potvrdila 
v ďalších rokoch ziskom 13 titulov)
1969 – presťahovala sa z Košíc do Bratislavy, 
prestúpila do TJ Žižka Bratislava k trénerovi 
Aladárovi Koglerovi / začala študovať 
na Farmaceutickej fakulte UK
1972 – 11. miesto na OH v Mníchove
1973 – 4. miesto na MS v Göteborgu 
i na Svetovej univerziáde v Moskve, 
kde ju ocenili za vôľu po víťazstve
1976 – na OH v Montreale postup do semifinále
1977 – 1. miesto na Svetovej univerziáde 
v Sofii / ukončila štúdium na 

Farmaceutickej fakulte UK v Bratislave
1978 – 2. miesto vo fleurete na MS 
v Hamburgu, víťazka fleuretu na najkvalitnejšie 
obsadenom turnaji v Turíne a ocenenie 
pre technicky najvyspelejšiu šermiarku 
súťaže, 2. miesto vo svetovom rebríčku 
Medzinárodnej šermiarskej federácie / vydala 
sa za Košičana MUDr. Viliama Lokšu 
1980 – 7. miesto na OH v Moskve
1981 – jej trénerom sa až do konca 
kariéry stal Ivan Hrušovský
1982 – 5. miesto na ME v Mödlingu
1983 – ukončila aktívnu šermiarsku kariéru
1992 – dostala hlavnú cenu Klubu fair 
play Čs. olympijského výboru
1993 – dostala čestný diplom CIFP, 
stala sa predsedníčkou Klubu fair play 

Slovenského olympijského výboru (SOV), 
ktorý zastupovala aj v pléne SOV
1999 – pod jej vedením Klub fair play SOV 
získal diplom Európskeho hnutia fair play 
(EFPM), stala sa národnou veľvyslankyňou 
Rady Európy pre šport, toleranciu a fair play 
2000 – stala sa členkou výkonného výboru 
EFPM, dostala Bronzové kruhy SOV
2002 – výročné ocenenie Medzinárodného 
olympijského výboru Žena a šport
2007 – Strieborné kruhy SOV
2010 – výročné ocenenie SOV pre ženu 
za jej aktivitu v športe a v olympijskom 
hnutí – Cena Matyldy Pálfyovej
2013 – uvedenie do Siene slávy FIE
2016 – Zlatý odznak SOŠV, stala 
sa čestnou členkou SOŠV

Z MÍĽNIKOV KATARÍNY RÁCZOVEJ V ŽIVOTE I V ŠPORTE
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UMELEC  
     ĽADOVÉHO
  PLÁTNA

Ak máte štipku fantázie, tak bieloskvúca ľadová plocha, ale aj zamrznutá Torysa, vám môžu 
pripomínať veľkorozmerné plátno. Hokejisti s kumštom a originálnymi ťahmi na ňom rozohrali 
jedinečné predstavenia, po ktorých fanúšikovia vďačne tlieskali. 
Prešovský rodák IGOR LIBA, majster sveta z roku 1985 a dvojnásobný olympijský medailista, takým bol.

IGOR LIBA V ČASOCH VRCHOLNEJ KARIÉRY.

ajvšestrannejší. Tak ho v 80. 
rokoch minulého storočia 
charakterizovali odborníci 
doma, ba i v zahraničí. Vyše 
desaťročia neodmysliteľ-
ne patril k  oporám česko-
slovenskej reprezentácie. 
Chlapča zo skromných po-
merov si hokej tak vášni-
vo zamilovalo, že po ňom 
siahla aj NHL. Hokejovému 
univerzálovi nedávno vek 
vtisol na ramená šiesty krí-

žik (narodil sa 4. novembra 1960 v Pre-
šove). Bohaté skúsenosti v  súčasnosti 
odovzdáva deťom v LIBA ACADEMY 11 
v Čani.

SPOLUŽIACI ZARMÚTILI PRAHU
V Libovom neobyčajne pestrom hoke-
jovom životopise stojí, že radšej pri
hrával, než zakončoval, no aj tak sa stal 
v československej lige v sezóne 1981/82 
s 35 gólmi kráľom strelcov. Jeho peri-
férne videnie a predvídavosť azda naj-
lepšie ilustruje víťazný gól v predĺžení 
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finále federálnej ligy. Ján Vodila ním 
rozhodol v roku 1988 na ľade pražskej 
Sparty o majstrovskom titule Košíc. Po 
čítankovej Libovej prihrávke. Jubilan-
tovi i po rokoch zaiskria oči, akoby tú 
akciu režíroval včera.

„Vo finálovej sérii sme doma raz 
vyhrali, raz prehrali. Sparta verila, že 
nás na jej ľade dvakrát zdolá. Bran-
kár Jaromír Šindel nám sebavedome 
odporúčal, aby sme sa do Prahy ani 
neunúvali. Všetko bolo pripravené na 
korunováciu Sparty, na zlato čakala 34 
rokov. V  čestnej lóži sedela politická 
špička na čele s  predsedom vlády Lu-
bomírom Štrougalom, no napokon sme 
po červenom koberci kráčali my. Prvý 
zápas sme v  Prahe vyhrali, v  druhom 
sme v závere stratili náskok, a tak naša 
chvíľa prišla v predĺžení,“ približuje.

Skvele prečítal situáciu pred Šin-
delovou bránkou. „Bol som prvý, kto 
sa v duchu už tešil z  titulu, hoci Jano 
Vodila len korčuľoval spoza bránky. 
Ťažil som z  periférneho videnia. Puk 
sa odrazil ku mne, naznačil som stre-
lu, priťukol som ho nekrytému Janovi 
– a  ten ho z  úrovne bránkovej čiary 
doklepol do siete.“

Dvaja spolužiaci z Prešova, súputníci 
na ľade, v tej sezóne najproduktívnejší 
hráči tímu, umŕtvili hľadisko a  odzát-
kovali prvú oslavnú eufóriu. Mohli byť 

spoluhráčmi aj v Sparte. Vodila sa z nej 
vrátil, Liba dal prednosť Košiciam, keď 
sa oňho po majstrovstvách Európy hrá-
čov do 18 rokov 1977/78 zaujímal elitný 
pražský klub i bratislavský Slovan.

„Igor mi puk naservíroval ako na 
podnose,“ pochválil strelec rozhodujú-
cu akciu. Krátko po nej prevzal vysmia-
ty kapitán Liba pohár pre majstrov. „Za 
ohlušujúceho piskotu vypredaného 
hľadiska, nám to však vôbec nepre-
kážalo.“ Nič v  zlom: český televízny 
komentátor sťažka tlmil sklamanie, 
slovenský zľahka potláčal radosť. Dá sa 
to nájsť na internete.

Polnočný návrat do Košíc prevýšil 
všetky očakávania. „Panebože, ani ne-
viem, k čomu by som ho prirovnal. Nič 
podobné som potom nezažil. V  noci 
nás vítalo na letisku do desaťtisíc 
priaznivcov. Nadšení nás na rukách 
niesli k autobusu. Mal som roztrhnutú 
bundu, ani neviem, ako som stál na 
policajnom aute,“ približuje Liba. „Keď 
sme sa neskôr stretávali pri rôznych 
príležitostiach s  českými hráčmi, pri-
znali, že keď šli do Košíc, prehrávali už 
v Kysaku.“

SKLZ Z VEREJNÉHO KORČUĽOVANIA
Túžil po najvyšších métach – a prepra-
coval sa k nim neúnavnou pracovitos-
ťou. Prvý vzor mal v bratovi Dušanovi, 

neskoršom prvoligovom futbalistovi 
Nitry i Dunajskej Stredy.

„Bol o  štyri roky starší. S  partiou 
jeho rovesníkov sme na ulici hrali všet-
ko možné a vždy, keď sa dalo. To bola 
naša najlepšia prípravka. Vtedy bola 
hanba nešportovať,“ zdôrazní. Skúsil 
aj futbal, ale oveľa viac ho vábil hokej. 
„Rozhodol som sa preň spontánne,“ 
prízvukuje. Zdedil športové gény po ro-
dičoch? „Ale kde. Naši ani nevedeli, že 
som sa dal od desiatich rokov na hokej. 
Pri štyroch synoch sa mali čo obracať. 
Už si nepamätám, kto ma priviedol na 
nábor, no dobre si pamätám, že výstroj 
som dostal medzi poslednými.“

Ako hovorí biblické: poslední sa 
stanú prvými – v Igorovom prípade to 
platilo dokonale. Jednou z  jeho pred-
ností sa stal brilantný sklz. Kde si cibril 
korčuliarsku techniku? „Na verejnom 
korčuľovaní, na zamrznutej Toryse, 
kde sme si robili klziská. Dalo sa, zima 
trvala tri mesiace. Nie ako teraz.“

Spomenie aj úsmevnú príhodu, 
no vtedy mal malú dušičku. „Cestou 
na klzisko som stratil jednu korčuľu. 
Zrejme mi spadla z hokejky, ako som ju 
mal prehodenú cez plece. Domov som 
sa vrátil s  plačom. Šťastím v  nešťastí 
bolo, že sused mal na predaj korču-
le – kvalitné horovky, ale o  dve čísla 
väčšie. Mama celú noc nespala, no za 
päťdesiat korún, čo bol vtedy dosť veľ-
ký peniaz, mi ich kúpila.“

MOTIVÁCIOU TITUL PRE KOŠICE
Po produktívnom mladíkovi, najlep-
šom strelcovi sezóny 1981/82, ktorý 
sa v  devätnástich rokoch upísal Koši-
ciam, siahla jihlavská Dukla. Dvojroč-
ná základná vojenská služba (1982/83, 
1983/84) chutila dvoma majstrovskými 
titulmi. „Mali sme výborné podmienky, 
jedinou starosťou bolo hrať čo najlepšie. 
Bývali sme v rodinnom dome neďaleko 
kasární, mali sme vlastného kuchára. 
Uniformu i plnú poľnú sme vyfasovali, 
no na vojakov sme sa len hrali.“

Nehrozilo, že im písknu poplach? 
So smiechom reaguje: „Pískli sme si 
ho sami, keď sme sa nadránom vracali 
z baru. Vedeli sme však, čo si môžeme 
dovoliť, disciplína musela byť. Tréneri 
Stanislav Neveselý s  Jaroslavom Holí-
kom na nej stavali. V útočnej formácii 
s  Weissmanom a  centrom Vlachom 
sme si vyhovovali.“

Práve mužstvo z východu republiky 
pretrhlo dva roky po Libovom návrate 

OPRÁŠENÍ OLYMPIONICI

LIBA V DRESE ČSSR PRED BRÁNKOU TÍMU ZSSR V SÚBOJOCH, KTORÉ MALI MIMORIADNY NÁBOJ.
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z  Dukly jihlavskú zlatú šnúru. Košice 
vyhrali základnú časť pred Litvínovom, 
ich kapitán Liba sa stal jej najproduk-
tívnejším hráčom. „Kolektív sa formo-
val štyri roky, titul už visel vo vzduchu. 
Získať ho pre Košice bolo pre mňa naj-
väčšou motiváciou,“ podotýka. „Obe 
prvenstvá dávam na rovnakú úroveň. 
V roku 1986 sme získali prvý českoslo-
venský titul doma, o dva roky vonku – 
vo veľkej rivalite s českými mužstvami. 
Rovnakú radosť som prežíval aj pri 
slovenskom titule z roku 1999.“

BUKAČ MAL ŠŤASTNÚ RUKU
Z  mládežníckych reprezentácií pri-
rodzene prešiel do seniorskej. Útok 
Vincent Lukáč, Dárius Rusnák, Igor 
Liba sa stal jedným z  jej ťahúňov, ba 
patril svojho času k najobávanejším na 
svetových šampionátoch. V  núdzi za-
svietila cnosť: spojil ich tréner Luděk 
Bukač na majstrovstvách sveta 1982 
vo Fínsku, Libových premiérových. Po 
emigrácii Petra Ihnačáka. 

„Večerali sme, Peter volal Bukačovi 
tuším z lode, že už nepríde. V polovici 
šampionátu nás dal dohromady – a od-
vtedy sme potiahli v  reprezentácii tri 
roky. S Vincom sme v Košiciach v jed-

nom útoku nenastupovali. Keď sme 
prišli do národného tímu, len sme sa 
po očku pozreli, vyšli sme na ľad a ro-
zumeli sme si.“

Tajomstvo súhry? „Každý z  nás 
vynikal v  niečom inom, pričom sme 
sa jeden druhému vedeli prispôsobiť. 
Všetko sa odvíjalo od nášho hokejové-
ho umu. Daro pôsobil nenápadne, zato 
účelne. Nebol rýchly, no puk si nedal 
vziať. Stmelil nás, vedeli sme, kto má 
kde a  kedy nakorčuľovať. V  reprezen-
tácii sme hrávali so stiahnutým ľavým 
krídlom, čo som bol ja. Vinco si nakor-
čuľoval do voľného priestoru – tam 
sme mu prihrávali. Každý druhý únik 
zakončil gólom. A to ešte platil ofsajd 
na červenej, museli sme sa vracať. My 
sme nepotrebovali, aby Vinco bránil, 
využívali sme jeho rýchlosť.“

Nabádali vás tréneri viac strieľať? 
„Nie, vedeli, že niečo vymyslím, mohli 
mi rozprávať, koľko chceli. Akonáhle 
som videl lepšie postaveného spolu-
hráča, posunul som mu puk. Z  takých 
akcií fanúšikovia šaleli. Môžeš dať gól, 
no ešte akciu prikrášliš.“

Ako videl produktívne trio tréner 
Luděk Bukač? „Slováci ako poleno 
utvorili báječnú formáciu aj preto, 

Z HOKEJOVEJ 
VIZITKY

Igor Liba sa narodil sa 4. 11. 
1960. Hral za ZPA Prešov, VSŽ 
Košice (2x majster ČSSR, 1x 

slovenský), Spišskú Novú Ves, 
Trebišov, Duklu Jihlava (2x majster 
ČSSR), v zahraničí za švajčiarsky 
Biel, talianske Cavalese, fínske 
Turku a rakúsky Zeltweg; v NHL 
za New York Rangers (10 zápasov, 
2 góly, 5 asistencií) a Los Angeles 
Kings (37 zápasov, 7+18).

V čs. najvyššej súťaži 
a v slovenskej extralige odohral 
589 zápasov, strelil 285 gólov. 
V ročníku 1981/82 sa s 35 gólmi 
stal kráľom ligových strelcov. 
Za sezónu 1983/84 získal Zlatú 
hokejku pre najlepšieho čs. 
hokejistu, v ankete časopisu TIP ho 
vyhlásili za najlepšieho útočníka.

Za ČSSR si pripísal 211 štartov, 
strelil 66 gólov, raz reprezentoval 
SR. Účasť na MS: 6x, zlato 
(1985), dve striebra (1982, 1983), 
dva bronzy (1987, 1992), účasť 
na ZOH: 3x, striebro (Sarajevo 
1984), bronz (Albertville 1992) 
a 6. miesto (Calgary 1988).

V roku 2005 sa stal členom 
Siene slávy slovenského hokeja.

REPREZENTAČNÝ 
ÚTOK V ZLOŽENÍ 

(SPRAVA) VINCENT 
LUKÁČ, DÁRIUS 

RUSNÁK , IGOR LIBA 
BOL VO SVOJEJ DOBE 
JEDEN Z NAJLEPŠÍCH 

NA SVETE.
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že boli nekonfliktní a  z  hokejového 
hľadiska prispôsobiví. Boli hráči sveto-
vého formátu, pritom každý iný. Daro 
vynikal tvorivosťou, umne dirigoval 
krídla. Vinco dával góly aj vďaka Daro-
vej účelnosti a  Igorovmu perfektného 
čítaniu hry. Vedeli zahrať proti každé-
mu súperovi, získali si rešpekt. Hráči 
si vážili jeden druhého, čo sa prejavilo 
aj na ľade. Potvrdil to aj svetový šam
pionát v roku 1985, keď sme sa v Prahe 
stali vytúženými majstrami sveta. To 
bol nádherný vrchol ich kariér,“ pove-
dal nedávno zosnulý uznávaný expert.

„Na pánov Bukača s  Neveselým 
veľmi rád spomínam, lepších trénerov 
som v  reprezentácii nemal. Keď sme 
sa stretli, vždy sme si mali čo povedať. 
Mali autoritu, neexistovalo, aby im 
niekto zasahoval do kompetencií. Veľ-
mi ma zarmútilo úmrtie pána Bukača. 
Budem si ho pamätať ako usmiateho 
a rozhľadeného optimistu,“ reaguje na 
slová niekdajšieho reprezentačného 
trénera Liba.

REKORDÉR V POČTE ŠTARTOV: 211+1
Mikrosúboje slovenského tria so so-
vietskou legendárnou formáciou 

Makarov, Larionov, Krutov, proti ktorej 
ho nasadzovali, patrili k  ozdobám vr-
cholných podujatí. „Na olympijskom 
turnaji v Sarajeve 1984 sme mali skvelé 
mužstvo. Američanov sme zdolali 4:1, 
všetky góly dal náš útok, Vinco a Daro 
po jednom, ja dva. V súboji o zlato pro-
ti Sovietom sme dostali náhodný prvý 
gól od Koževnikova. Šiel striedať, od 
červenej nahodil puk, od Kadlecovej 
nohy sa odrazil do bránky, prehrali 
sme 0:2... O rok sme si to doma vyna-
hradili, v Prahe sme sa pozlátili.“

Po Sarajeve odcestovala reprezen-
tácia na Švédsky pohár. „Rusom sme 
tam naložili 7:2, dal som Treťjakovi tri 
góly – po tomto zápase v reprezentácii 
skončil. Švédski fanúšikovia nás zdra-
vili a  tešili sa s nami,“ teší Libu aj po 
rokoch.

Na zimných olympijských hrách si 
zahral ešte dvakrát. V Calgary 1988 bol 
v najúdernejšom útoku mužstva ČSSR 
spolu s Pašekom a Šejbom, ale 6. miesto 
tímu bolo sklamaním. V  Albertville 
1992 prispel k  zisku bronzu, pre bo-
lestivé zranenie rebra však odohral len 
štyri zápasy. S  dvoma olympijskými 
hokejovými medailami (striebornou 

POVEDALI 
O IGOROVI LIBOVI
JÁN SELVEK (dlhoročný tréner 
Košíc): ,,Takého komplexného 
hráča by chcel každý tréner. Prvý 
útočil, prvý bránil. S prešovským 
tímom žiakov, v ktorom vynikal, 
sme bojovali o majstra Slovenska. 
S Pavlom Matisom, známym 
košickým funkcionárom, ktorý 
mal prehľad o talentoch, sme 
Igora zlanárili do Košíc. Hokej 
bral mimoriadne vážne. Šiel 
príkladom na ľade i mimo, hoci 
nehovoril veľa. Svojho času patril 
k najlepším hráčom na svete. 
Veľmi mi pomohol aj v talianskom 
klube v Cavalese, spolu sme tam 
boli sezónu a zachránili sme 
mužstvo v najvyššej súťaži.“

PETER BONDRA (majster sveta, 
bývalý vynikajúci slovenský 
reprezentant): ,,Keď som prišiel 
v roku 1986 do Košíc, Igora 
som mal predtým šancu vidieť 
a obdivovať iba v televízii, keď 
reprezentoval Československo. 
Pamätám si ho ako lídra a kapitána 
mužstva Košíc a bezpochyby 
jedného z najlepších hokejistov 
Československa. Mať príležitosť 
hrať s takýmto výborným 
hokejistom počas štyroch rokov 
mi určite pomohlo v mojom 
hokejovom raste a prechode do 
NHL. Federálny titul s Košicami si 
veľmi vážim, zaraďujem ho v mojej 
kariére vysoko. Ďakujem, Igor, 
želám Ti plnú čašu zdravia a všetko 
dobré do ďalších rokov života!“

VIKTOR TICHONOV (legendárny 
tréner CSKA Moskva a sovietskej 
reprezentácie): ,,Ak by som si 
mohol vybrať niekoho z hokejistov 
Československa pre mužstvo 
CSKA Moskva, bol by to Igor 
Liba, jeden z najuniverzálnejších 
hokejistov sveta vtedajšej éry.“

DÁRIUS RUSNÁK (majster sveta, 
spoluhráč z reprezentácie): „Igor 
bol najlepší hráč, s akým som kedy 
hrával. Tým je povedané všetko.“

MOMENTKA Z POSLEDNÉHO VEĽKÉHO TURNAJA V KARIÉRE – Z MS 1992, KDE TÍM ČSFR 
ZÍSKAL BRONZ. SNÍMKA JE Z BRATISLAVSKÉHO SÚBOJA S NÓRSKOM.
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a bronzovou) sa vyrovnal Jozefovi Go-
lonkovi. Hodnotnejšiu zbierku z našich 
hokejistov pod piatimi kruhmi získal 
len Vlado Dzurilla (0 – 1 – 2).

Stále je slovenským rekordérom 
v počte zápasov za národný tím. Česko-
slovensko reprezentoval 211krát, bol 
aj pri bronzovej rozlúčke so spoločným 
štátom na MS 1992 v Prahe a v Brati-
slave. Slovensko však reprezentoval 
jediný raz. Prešovského rodáka dodnes 
mrzí, že v drese s dvojkrížom na hru-
di nastúpil len na jeden zápas – proti 
Francúzsku. „Nik mi nevysvetlil, prečo 
o  moje služby nebol záujem. Stále si 
myslím, že som reprezentácii aj v trid
siatich troch rokoch mal čo dať. Čo už,“ 
povzdychne si.

V  rodnom Prešove, z  ktorého sa 
odrazil do veľkého hokeja, v  sezóne 
2002/2003 vo veku 42 rokov ukončil 
dlhoročnú aktívnu činnosť.

Z a zásluhy a výkony v čs. reprezentácii 
umožnilo vedenie telovýchovnej 
organizácie Igorovi Libovi 

a Dušanovi Pašekovi odísť po ZOH 
v Calgary 1988 do NHL. Na sezónnu 
epizódu v nej spomína Igor s rozpačitým 
úsmevom: „Zo zmluvy na stotisíc 
dolárov si Pragosport vzal polovicu.“

C Vedeli ste, že vás v roku 1983 
draftoval klub z Calgary?
Nie, dozvedel som sa o tom krátko pred 
odchodom do zámoria. O NHL sme nemali 
toľko informácií čo dnes, ani som sa o ňu 
nezaujímal. Sociálne siete neexistovali. 
S Dušanom sme šli do Minnesoty, no 
keďže v klube pred naším príchodom 
vymenili trénera, nový o nás nemal záujem. 
Ísť na farmu som odmietol. Mal som 

dvadsaťosem, bol som majster sveta, 
nechcel som sa pretĺkať nižšou súťažou.

C Čo nasledovalo?
Našťastie, ozval sa mi niekdajší skvelý útočník 
Phil Esposito, vtedy generálny manažér 
klubu New York Rangers, že by ma rád videl 
v tíme. Zrazu sa mojimi spoluhráčmi stali Guy 
Lafleur, Marcel Dionne i ďalšie osobnosti. 
Guy, Guy – hrmelo hľadisko v domácich 
zápasoch. Urastený dlhovlasý center, 
praváčik, hrával bez prilby a bol najväčšou 
hviezdou mužstva a obľúbencom fanúšikov.

C Ako ste si zvykli na iný štýl hokeja?
Zámorský hokej som poznal zo zápasov 
proti Kanade i USA na majstrovstvách sveta 
i z Kanadského pohára. Vedel som, čo ma 
čaká, ťažil som zo skúseností. Rýchlo som sa 

prispôsobil, nemal som problém. Vtedy v NHL 
korčuľovalo málo hráčov z Európy. Dnes ich 
tam hrá podstatne viac. Ich príchodom sa menil 
aj hokej, stal sa kombinačnejším. Teraz sa hrá 
v NHL podľa môjho gusta, zápasy si rád pozriem.

C Čo vám prvé napadne, 
keď si spomeniete na NHL?
(po chvíli s úsmevom) V New Yorku 
sme počas porád sedeli v pohodlných 
kreslách. Prekvapilo ma, že niektorí hráči 
si pred trénermi zapálili a počas mítingov 
fajčili. Ich výkony to však neovplyvnilo, 
profesionáli vedeli, čo si môžu dovoliť. 
No pre mňa to bola novinka.

C V štatistikách Rangers vám svieti 
desať zápasov, dva góly, päť asistencií. 
Prečo ste nevydržali dlhšie?

O SEZÓNNEJ EPIZÓDE V NHL
LIBA: PREKVAPILO MA, ŽE HRÁČI RANGERS SI POČAS PORADY ZAPÁLILI

VO VEKU 38 ROKOV AKO 
KAPITÁN VSŽ KOŠICE S 

POHÁROM PRE MAJSTRA 
SLOVENSKA 1999.
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DNES MÁ HOKEJOVÚ AKADÉMIU
Igor Liba z pomyselného ľadového plát-
na nezišiel, našiel sa v  práci s  deťmi 
v  LIBA ACADEMY 11. Je presvedčený, 
že malé deti musí trénovať bývalý hráč.

O  svojom súčasnom pôsobení ho-
vorí: „V  dnešnom hokeji mi chýba 
tvorivosť. Daj gól a  budeš hokejista, 
to je čarovná veta súčasnosti. Neraz 
si zavolám chlapca: videl si spoluhrá-
ča, prečo si mu neprihral? Niekedy na 
mňa pozerajú prekvapene. Hráč, ktorý 
pripraví šancu, je väčší hokejista než 
ten, kto trafí do prázdnej bránky. Zdô-
razňujem to mojim zverencom: hokej 
je kolektívny šport. V akadémii máme 
do 120 detí vo veku od 6 do 15 rokov. 
Začiatky boli ťažšie, no už je akadémia 
zabehnutá. Väčšiu pomoc by som však 
očakával od hokejového zväzu. Keď 
vidím najmenších, ako dresmi, ktoré 
sú im veľké, hladia ľad, že ani rolba 
nemusí vyjsť, mám radosť. Tam míňam 
i čerpám energiu.“ I

Prišiel som však do nového prostredia, musel 
som si zvykať na iné spôsoby. Zápas mi 
vyšiel, dal som gól, no v ďalšom som sa na 
ľad nedostal. Tomu som celkom nerozumel, 
chcel som hrávať. Ani Esposito mi to nevedel 
zabezpečiť, tak ma vymenili do Los Angeles.

C Stali ste sa spoluhráčom 
Wayna Gretzkého, ba na výjazdoch 
k súperom ste s ním bývali 
v izbe. Mal hviezdne móresy?
Nevšimol som si, no nemal to ľahké. 
Nezávidel som mu, videl som, aká rehoľa 
je byť veľkou hviezdou. Neraz som musel 
Wayna zatajovať pred fanúšikmi. Z hotela 
vychádzal zadným východom, k autobusu 
ho priviezlo auto. Vyžíval sa v kombinačnom 
hokeji, to sme mali spoločné. Hral inak než 
ostatní. Na pive sme boli tušímže raz, keď 
sme sledovali v televízii finále Super Bowlu.

C Boli ste na ľade niekedy 
spolu v jednom útoku?
Nenastupovali sme spolu, lebo obaja 
sme hrali podobným štýlom. Raz sme si 

tuším zahrali spolu proti tímu Dinama 
Riga počas jeho výjazdu do zámoria.

C Kde máte puk za prvý gól v NHL? 
Ktorému mužstvu ste ho strelili?
Prvý gól v NHL som dal Philadelphii. Puk 
som venoval do Siene slávy slovenského 
hokeja, ale niekam sa stratil.

C Ako ste boli na tom s angličtinou?
Začiatočnícky, manželka však vedela 
po anglicky, mne pridelili učiteľa, 
takže základy som si osvojil rýchlo. 
Výuka pripomínala hokej, hrali sme 
jeden na jedného, čo mi prospelo.

C Po sezóne ste sa vrátili. Neunáhlili 
ste sa, nemohli ste vydržať dlhšie? 
Z dnešného pohľadu – unáhlil. Keď som prišiel 
za bývalým skvelým brankárom Rogatienom 
Vachonom, vtedajším generálnym manažérom 
Kings, že ruším zmluvu, prekvapilo ho to. Na 
návrat do Európy ma neúnavne lanáril jeden 
pochybný agent, mali sme ročného syna... 
Bola to chyba, no aj tá skúsenosť stála za to.“

JEDINÁ SPOLOČNÁ HERNÁ FOTOGRAFIA, 
KTORÚ MÁ LIBA S WAYNOM GRETZKÝM – 
V TÍME LA KINGS.

UŽ DESIATY ROK SA 
IGOR LIBA VENUJE PRÁCI 
VO SVOJEJ HOKEJOVEJ 
AKADÉMII.
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SPOMIENKA NA LEGENDU TEXT: STANO ŠČEPÁN, FOTO: TASR/ŠTEFAN PETRÁŠ, JIŘÍ KRULIŠ, SOŠM

S odstupom času to znie trochu 
idealisticky. „Ondrej ma nikdy 
a v ničom nesklamal.“ Spomienka 
Hildy Múdrej, trénerky, ktorá 
priviedla ONDREJA NEPELU 
k olympijskému víťazstvu, k trom 
titulom majstra sveta a k piatim 
titulom majstra Európy. 
Ako to bolo v skutočnosti? 
Aký bol náš najúspešnejší 
športovec dvadsiateho 
storočia, ktorý by 22. januára 
oslavoval sedemdesiatku? 

ratislavský rodák Ondrej Nepe-
la vo februári 1989 veľmi pred-
časne, len vo veku 38 rokov, 
odišiel do krasokorčuliarskeho 
neba.

IKONA SOCIALISTICKÉHO ŠPORTU
Spomienky časom strácajú farbu, ute-
kajú od detailov, niekedy zablúdia 
do fikcie predstáv. Ostaňme však pri 
tých, ktoré nevybledli. Bola to šťastná 
náhoda, že práve mojim rodičom sa 
ušli vstupenky od vtedajšieho Revo-
lučného odborového hnutia. Na súťaž 
mužov na MS 1973 v Bratislave. Sedel 
som v prvom rade na prvom poscho-
dí tribúny starého zimného štadióna. 
Naživo som videl voľné jazdy najlep-
ších mužov, súboj Ondreja Nepelu so 
Sergejom Četveruchinom, aj hodnote-
nie rozhodcov. 

V  chlapčenskom veku som nevní-
mal počty trojitých a dvojitých skokov. 
Aj kostýmy pretekárov mi boli ukrad-
nuté. Prežíval som však so zatajeným 
dychom ovácie plného štadióna, ktoré 
sprevádzali Ondreja na stupne víťa-
zov aj dlho po tom, čo z  nich zišiel. 
Priamo v hľadisku dostal bozk na líce 
od Gustáva Husáka aj vrúcne blaho-
želania od Petra Colotku a  ďalších 
predstaviteľov štátnej moci. Málokto 
z  nás, vďačných, hrdých a  nadšených 
divákov vtedy vedel, aký nátlak na Ne-
pelu politické špičky socialistického 
Československa vyvíjali, aby v  Brati-
slave na MS štartoval.

V  našich očiach bol Nepela génius 
na ľade. Elegantný, precízny, možno 
zidealizovaný. Štadión sa lúčil s  naj-
úspešnejším krasokorčuliarom našej 
histórie.

NEPELANEPELA 
BY MAL70

 ŠPORTOVEC 
STOROČIA 
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VO SVOJOM SVETE
Len málo ľudí poznalo jeho vnútorný 
svet. Vyrastal v skromnej rodine. Mama 
pochádzala z  Muránskej Huty, otec 
z Tužinej. Spočiatku žili v dedinke Lieš-
no, potom sa presťahovali do Bratislavy. 
Ešte pred Ondrejom sa Nepelovcom na-
rodila dcéra, ktorej doma hovorili Utu-
lienka. Večne tichá, hlboko introvertná, 
autistická. Aj Ondrej bol plachý, tichý, 
utiahnutý. Len pomaly a komplikovane 
sa zžíval so svetom okolo seba. 

Mal ešte len sedem rokov, keď v Bra-
tislave Karol Divín získal prvý z dvoch 
svojich titulov majstra Európy (1958). 
V tom istom roku Ondríka mama Anna 
priviedla z Trnavskej ulice, kde už vte-
dy bývali v  malom byte, na neďaleký 
zimný štadión. „Mal čiapku s brmbol-
com stiahnutú na uši,“ spomínala Hil-
da Múdra. Osudová žena v jeho živote. 
Ako totiž napísal Anton Zerer v knihe 
„Keď nebo zamrzne, obúva si božské 
korčule?“: Bez Múdrej by nebolo Ne-
pelu a bez Nepelu by nebolo Múdrej.

Paradoxne, prvý rok s trénerkou ne-
prehovoril takmer ani slovo. Mal však 
skvelé pozorovacie schopnosti. „Tré-
novali sme s Karolom Divínom skok do 
nízkej piruety,“ spomínal Ivan Mauer. 
„Malý Ondrej ho sledoval z rohu klziska. 
O chvíľu sám od seba začal skákať takis-
to do nízkej piruety. Dokázal sa rýchlo 
učiť. Od Karola Divína, od Mariána Filca 
a neskôr aj od zahraničných súperov.“

„Bol to skvelý chlapec,“ spomínala 
nostalgicky Hilda Múdra. „Keď som mu 
prikázala, aby si v  rohu klziska pre-
cvičoval niektorý z  povinných cvikov, 
nefrfľal, hoci ich nemal rád. Odišla 
som a  dokonca som naňho zabudla. 
Keď som sa po hodine vrátila na ľad, 
stále piloval rovnaký cvik.“ Nikdy sa 
vraj nesnažil ju „dobehnúť“. 

Rokmi sa už zabúda na to, že Múdra 
bola zahľadená najmä do tancov na ľade. 
V bratislavskej revue vystupovala s Emi-
lom Skákalom, ktorý ju s  obrovským 
entuziazmom podporoval aj v úlohe tré-
nerky. Nováčikom v takzvanej prípravke 
na ľade sa však veľmi nevenovala. Pri 
Ondrejovi urobila výnimku. Najlepšiu vo 
svojej trénerskej kariére. Bola totiž nes-
mierne pracovitá a  malý Ondrej, večne 
zahĺbený do seba, rovnako.

Dril na ľade v  povinných cvikoch 
a  možnosť sebarealizácie vo voľnej 
jazde sa Nepelovi stali únikom pred úz-
kosťou, ktorá ho dusila v detskom veku. 
Málokoho zaujímalo, čo prežíva, keď si 

viac pozornosti a starostlivosti vyžado-
vala Utulienka. Mal ju nesmierne rád. 
Hoci ju málokedy spomínal, citlivo vní-
mal jej utiahnutosť. Rodina mala svoje 
trápenia. Z platu jeho otca – závozníka 
žili z ruky do úst.

VŠETKO MOHLO BYŤ INAK
Na ME 1966 v  Bratislave Nepela skočil 
svoj prvý trojitý skok, ktorý podľa tré-
nerky ako-tak vyzeral. Neskôr noviná-
rom prezradil, že po neistom dopade 
pri prvom pokuse o trojitý salchow strá-
cal nádej na dobrý výsledok. Lenže na 
druhý pokus ho skočil vynikajúco. Sotva 
šestnásťročný získal bronzovú medailu. 
Nasledujúcich sedem rokov už nikdy na 
stupňoch víťazov na ME nechýbal! 

„Vieš, vtedy som nemal nič iné ako 
tento šport,“ povedal mi po rokoch už 
v  úlohe trénera na ME 1988 v  Prahe. 
Miloval však jazdu na koni a často pri 
nich trávil voľné chvíle. „Neskôr prišli 
pochybnosti, či sú nekonečné tréningy 
na ľade práve to, čo najviac chcem. 
Krasokorčuľovanie mi však vďaka 
úspechom otváralo bránu do sveta. 
Uveril som, že čím budem lepší na ľade, 
tým viac spoznám ľudí a  život okolo 
seba.“ Aj toto je jedna z  autentických 
spomienok na Ondreja Nepelu, ktorý 
sa postupne osmeľoval.

V  skutočnosti by sa do spoločnos-
ti rovesníkov zrejme začlenil aj bez 
športových úspechov. Vďaka dobrosr-
dečnosti, úprimnosti, miestami mož-

no aj naivite. Učil sa vykĺznuť z  ulity 
svojej introvertnosti. Vďaka popularite 
a súčasne vrodenej skromnosti sa stal 
v bratislavskom „Véčku“, či v iných klu-
boch, čoraz vítanejším hosťom. 

Všetko však mohlo byť úplne inak. 
V  dôsledku autonehody v  roku 1965. 
„Išli sme z Viedne, kde sme trénovali, 
do Ostravy na exhibíciu,“ spomínala 
Hilda Múdra. „Niekde za Lednicami 
som so svojím Wartburgom havarova-
la. Na nič sa nepamätám.“ Ondrej sedel 
vzadu a po náraze vyletel z auta. Pre-
viezli ho s trénerkou aj Mariánom Fil-
com do nemocnice v  Brne. S  otrasom 
mozgu si ho tam niekoľko dní nechali.

OLYMPIJSKÝ VÍŤAZ
Hilda Múdra mu pomáhala v  hľada-
ní samého seba. Rýchlo sa v  chlap-
čenskom veku učil. Komunikovať, 
pohybovať sa v  spoločnosti, dbať na 
zovňajšok. Na ZOH 1964 v  Innsbrucku 
bol ako 13-ročný chlapček najmladším 
i najľahším účastníkom celých hier. Na 
ZOH 1968 v  Grenobli už trojnásobný 
bronzový medailista z ME cestoval ako 
„čierny kôň“. Po povinných cvikoch bol 
na piatom mieste. Chcel zaútočiť na 
stupne víťazov. Po voľnej jazde sa však 
namiesto toho skĺzol o tri priečky niž-
šie. Sklamanie. Strata ťažko budovanej 
sebadôvery. Ale aj poznanie, že cesta na 
vrchol má aj zradné priepasti. 

„Neviem, či ma to zasiahlo. Nespomí-
nam si. Bol som mladý. Viac si pamätám 

TRÉNERKA HILDA MÚDRA VIEDLA ONDREJA 
NEPELU POČAS CELÝCH 15 ROKOV.

SPOMIENKA NA LEGENDU

ŽIAĽ, 
K SEDEMDESIATKE 
NÁŠHO ŠPORTOVCA 
STOROČIA MU 
NEMÔŽEME 
ZABLAHOŽELAŤ. 
LEN SI NA 
ONDREJA NEPELU 
ZASPOMÍNAŤ...
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pochybnosti, či dokážem uspieť pred 
mojím posledným štartom na MS 1973,“ 
priznal sa pred rokmi Ondrej Nepela. 
Napokon v podobnom duchu to zachytil 
aj Juraj Jakubisko v dokumente, ktorý sa 
stal súčasťou zlatého televízneho archívu.

V japonskom Sappore si na ZOH 1972 
vybojoval olympijské zlato – len druhé 
československé zo zimných olympij-
ských hier po premiérovom triumfe sko-
kana Jiřího Rašku v  Grenobli 1968. Na 
celé desaťročia bolo jediné pre Slováka...

Imrich Hornáček v  pamätnici 
„Sapporo – Mníchov 1972“ vyzdvi-
hol Nepelove úžasné povinné cviky: 
„Pokojný a  istý si nastúpil na prvý. 
V  priemere vysoké hodnotenie 4,4... 
Trojkovým paragrafom si sa však od 
konkurencie priveľmi neodpútal. Fran-
cúz Patrick Péra sa ťa držal ako kliešť.“ 
Pri treťom cviku sa to zmenilo. Zvrat 
von. Čertovská kresba, ktorú nemal rád 
Nepela ani jeho trénerka. „Bál sa ho,“ 
priznala. No vzápätí, keď cvik dokon-
čil, nešetrila pochvalou. „Už dlho sa 
mu tak nevydaril ako práve dnes!“ Na 
druhý deň si pozíciu pri ďalších troch 
povinných cvikoch ešte vylepšil. Roz-

hodcovia ťahali zo svojich brašien na 
krku najvyššie známky. Všetci deviati.

Bodový náskok pred druhým Pérom 
bol značný, pred tretím Četveruchinom 
obrovský a pred štvrtým Hoffmanom ne-
dostižný. Na voľné jazdy mu žreb prisúdil 
sedemnástku – posledné štartovné číslo. 
Gabo Zelenay prežíval pri rozhlasovom 
mikrofóne v  hale Makomanai jeden 
z  vrcholov svojej reportérskej kariéry. 
Nepela spadol pri trojitom odpichnutom 
rittbergerovi, našťastie, rýchlo bol opäť 
na nohách. Do konca jazdy bol stále is-
tejší a srdnatejší. Mal dostatočný náskok 
z  povinných cvikov, aby s  prehľadom 
získal zlato! „Pád ma zaskočil,“ priznal 
Ondrej vo svojich spomienkach. „Na 
tréningoch som bol jediný, kto nepadal. 
Odskok aj dopad neboli najhoršie. No 
zvrtol sa mi členok a už som letel.“ 

Oslavy boli skromné. „S vedením vý-
pravy sme si pripili kalíškom becherovky 
a bolo. Trénerka nás však potom pohosti-
la dvoma fľašami šampanského a maďar-
skou salámou. Aj tak som bol však rýchlo 
v posteli...“ Nebol hercom veľkých emócií. 
Aj v Sappore prežíval svoju radosť viac vo 
svojom vnútri, než navonok.

Náš jediný krasokorčuliar vo vý-
prave býval v  olympijskej dedine 
s  legendárnymi hokejistami takisto 
zo Slovana Bratislava Václavom Ne-
domanským a  Vladimírom Dzurillom. 
Všetci traja získali v Japonsku medailu. 
No len Nepela zlatú.

ŠESTKA PRI LÚČENÍ
V Sappore mal ešte len 21 rokov a už 
dosiahol vrchol kariéry. Vďaka pokore, 
usilovnosti, húževnatosti. Lenže nasle-
dujúce mesiace už v  ňom klíčil vzdor. 
Chcel odísť do ľadovej revue. Na zá-
morskom turné po olympiáde spoznal 
lákavejší svet. Lenže režim ho potre-
boval. Na ďalšie víťazstvo. Tentoraz na 
svetovom šampionáte doma v  Brati-
slave. Pokyny z ÚV KSČ aj z vlády boli 
jasné. Tlak na Ondreja aj na jeho otca 
sa preto stupňoval.

V tom čase veľa sníval o slobodnej-
šom živote. S  najlepšou kamarátkou 
dokonca snoval plány, ako ostanú žiť 
v  zahraničí. Povahou však nebol sku-
točný rebel. Vykúpil si legálny odchod 
do revue predĺžením kariéry o  rok 
navyše. Pre MS v  Bratislave. Napriek 
preňho nevýhodným zmenám v  pra-
vidlách, keď sa šesť povinných cvikov 
zredukovalo na tri a  pribudol krátky 
program.

NEPELA PRI KRÁTKOM PROGRAME 
NA MS 1973 V BRATISLAVE.

MEDAILY 
ONDREJA NEPELU
ZIMNÉ OLYMPIJSKÉ HRY
Sapporo 1972: zlato

MAJSTROVSTVÁ SVETA
Colorado Springs 1969: striebro
Ľubľana 1970: striebro
Lyon 1971: zlato
Calgary 1972: zlato
Bratislava 1973: zlato

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY
Bratislava 1966: bronz
Ľubľana 1967: bronz
Västeras 1968: bronz
Ga-Pa 1969: zlato
Leningrad 1970: zlato
Zürich 1971: zlato
Göteborg 1972: zlato
Kolín nad Rýnom 1973: zlato

ONDREJ NEPELA

Narodený 22. januára 1951 
v Bratislave – zomrel 
2. februára 1989 v Manheime. 

Pochovaný je v rodinnom hrobe 
na cintoríne v Slávičom údolí 
v Bratislave. Od roku 1993 sa koná 
v Bratislave Memoriál Ondreja 
Nepelu, v roku 1997 pomenovali 
po Nepelovi bratislavský zimný 
štadión. V roku 2000 bol vyhlásený 
vo veľkej ankete SOV a Klubu 
športových redaktorov SSN za 
najúspešnejšieho slovenského 
športovca 20. storočia. V roku 
2019 bol uvedený in memoriam do 
World Figure Skating Hall of Fame.
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Záver Chačaturianovho Spartaka sa 
strácal v ováciách publika. Opäť stúpli pri 
najvyššej známke – šestke od rumunskej 
rozhodkyne Ircu Munculescovej. Prvá 
šestka vôbec, ktorú Nepela dostal na maj-
strovstvách sveta. Symbolicky na záver 
kariéry. Ako napísal Marián Šimo: „Ak by 
aj hneď nemal talent, mal charakter.“

Mal 22 rokov a dva mesiace, keď sa 
lúčil. Týždenník Štart 19. marca 1973 
napísal: „Plný rozvoj socialistického 
človeka... To nie je fráza, to je nové 
postavenie telovýchovy...“ Úloha spl-
nená. Ondrej Nepela rešpektoval dobu, 
v ktorej žil. Nechcel byť však ďalej jej 
propagátorom. „Chystám sa ešte do 
revue, ale pripadám si ako na rozvode,“ 
povedal. „Budem ďalej korčuľovať, ale 
to už bude niečo iné – na efekt vyrá-
taná šou, nie nevyspytateľné športové 
súťaženie pred rozhodcami.“

PÔSOBENIE V REVUE, 
SMRŤ V MANNHEIME
Čím dlhšie po nádhernej bohatej kariére 
pôsobil v  cudzine, tým menej sa jeho 
meno skloňovalo doma. Hilda Múdra mu 
v Holiday on Ice nedávala veľké šance na 
úspech. Obávala sa, či sa dokáže dosta-
točne „predať“. No presadil sa aj tam. 
Odkrútil si trinásť rokov. Jazdil hlavné 
postavy v rôznych šou. Sólo, ale aj v pá-
roch. Neskôr sa usadil v západonemec-

kom Mannheime a  stal sa úspešným 
trénerom, najmä Claudie Leistnerovej. 
Jej striebra na MS v Paríži 1989 sa však 
už nedožil. Ani politicko-spoločenských 
zmien vo vlasti v novembri 1989.

V  roku 2000 Nepelu posmrtne vy-
hlásili za najúspešnejšieho slovenského 
športovca 20. storočia. A  starý zimný 
štadión, na ktorom krasokorčuliarsky 
vyrástol, od roku 1997 niesol jeho meno. 

Má ho aj nový štadión, postavený na 
rovnakom mieste. A  veľký baner s  jeho 
tvárou visí pod strechou štadióna vedľa 
banerov ďalších veľkých osobností bra-
tislavského Slovana, nerozlučne spo-
jených s  týmto miestom. Z  nich sa len 
Nepela stal olympijským víťazom.

Žiaľ, k sedemdesiatke nášho Športovca 
storočia mu nemôžeme zablahoželať. Len 
si na Ondreja Nepelu zaspomínať... I

SPOMIENKA NA LEGENDU

V zbierkach SOŠV – Slovenského 
olympijského a športového múzea sú 
mnohé cenné exponáty z pozostalosti 

po Ondrejovi Nepelovi. Pripomínajú 
kariéru, osobnosť aj jedinečnosť 
človeka s nevšedným osudom.

Hovorí riaditeľka múzea Zdenka 
Letenayová: „Krátko po Nepelovej smrti 
som poprosila bývalého šéfa slovenského 
krasokorčuliarskeho zväzu a známeho 
novinára Ľubomíra Zemana, či by nevedel 
pomôcť so získaním jeho pozostalosti. Vďaka 
nemu už onedlho pani Nepelová darovala 
synovu pozostalosť do múzea. Odovzdanie 
bolo veľmi emocionálne. Pani Nepelová sa zo 
smrti Ondreja nikdy celkom nespamätala, veď 
len rok pred jeho smrťou zomrel jej manžel, 
Ondrejov otec. Dodnes vidím jej ubolené 
oči. Napriek tomu však vyslovila prianie, 
aby sa aspoň takto na Ondríka nezabudlo... 

Darované predmety, ako Nepelova zlatá 
olympijská medaila (na snímke), ďalšie 
medaily, diplomy, či poháre a šerpy zo 
svetových aj európskych šampionátov, dodnes 
patria k najvzácnejším akvizíciám múzea. 
Jeho trénerka Hilda Múdra nám neskôr zase 
venovala trofej pre Športovca storočia, ktorú 
Nepelovi udelili posmrtne a prevzala ju ona.“

Nedávno do zbierok múzea pribudli 
artefakty aj z pozostalosti Nepelovej 
rodiny. Pred rokom zomrela v ústraní aj 
posledná priama príbuzná Ondreja Nepelu, 
jeho sestra Lenka. Vďaka informácii 
syna Hildy Múdrej Pavla Múdreho sa 
múzeu podarilo nakontaktovať sa na 
syna Ondrejovej sesternice Martina 
Dziaka, ktorý pozostalosť spravoval. „Opäť 
sme zachránili neskutočné poklady – 
Nepelove osobné predmety z pôsobenia 
v Holiday Inn, veľa plagátov, napríklad aj 

z jediného vystúpenia v Carnegie Hall 
v New Yorku, osobnú korešpondenciu, aj 
fotografie,“ hovorí Zdenka Letenayová.

Na deň nedožitých sedemdesiatín Ondreja 
Nepelu (22. januára 2021) chystá Slovenské 
olympijské a športové múzeum v Bratislave 
sprístupnenie výstavy, na ktorej verejnosť 
bude môcť vidieť veľmi cenné artefakty 
spojené s týmto mimoriadnym športovcom.

NEPELOVE TROFEJE AJ POZOSTALOSŤ V MÚZEU

NEPELA S VÁZOU ZA TITUL MAJSTRA SVETA 1973.
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ANTON TKÁČ BUDE MAŤ 70

V jeho ére bola dráhová cyklistika 
nesmierne populárna. On sa stal jej 
kráľom. Nielen v Československu, 
ale aj vo svete. Legendárny šprintér 
ANTON TKÁČ, najrýchlejší muž 
planéty, vybojoval olympijské zlato 
v Montreale 1976 a tri tituly majstra 
sveta. Dvakrát ho vyhlásili za Športovca 
roka v ČSSR, na Slovensku skončil 
druhý v ankete o Športovca storočia. 
V marci oslávi sedemdesiatku. EXPRES NA BICYKLI – ANTON TKÁČ.

C Vysadnete ešte zavše na bicykel?
Na bicykli už nejazdím. Nespomínam 
si, kedy som na ňom sedel naposledy, 
ale bolo to dávno, možno pred vyše 
dvadsiatimi rokmi.

C Predtým ste si však život bez neho ne-
vedeli predstaviť. Vôbec vám nechýbal?
Jedného dňa som z neho zosadol a už 
som ho nepotreboval. Jazdiť na bicykli 
sa ani poriadne nedá. Všade je strašne 
hustá premávka, sú veľmi zlé cesty, ak 
sú niekde jazdné pruhy pre cyklistov, 
nik to nerešpektuje, šoféri sú neohľa-
duplní, často ide o  holý život. Zopár 
priateľom sa stalo, že ich zrazilo auto.

C Venujete sa nejakému inému športu?
Dlho som jazdil na kolieskových kor-
čuliach. A  tie som neskôr vymenil za 

plávanie. Máme psíka, chodím s  ním 
tri razy denne na prechádzky.

C Máte doma aj bicykel? Aspoň manžel-
ka alebo syn?
U  nás bicykel nenájdete. Ale ja som 
nikdy svoj vlastný bicykel ani nemal. 
Jazdil som asi na dvadsiatich, ale ani 
jeden mi nepatril.

C Nemali ste bicykel ani ako dieťa?
Keď som bol malý chlapec, presťaho-
vali sme sa do Bratislavy z  neďale-
kého Lozorna. Bývali sme v  celkom 
frekventovanej časti mesta, nazvanej 
Päťsto bytov. Rodičia mali obavy, že 
ma môže zraziť auto, takže bicykel mi 
odmietli kúpiť. Namiesto toho som 
dostal husle a šesť rokov som navšte-
voval hudobnú školu.

C Ako ste sa naučili bicyklovať?
Požičiaval som si bicykel od kamarátov. 
Väčšinou som na to obetoval desiatu. 
Bývalý redaktor Ondrej Trubačík, ktorý 
pracoval ako funkcionár v  klube Roz-
voj, raz organizoval na našom sídlisku 
cyklistické preteky. Bicykel mi požičala 
spolužiačka Hanka Tanenbergerová. 
Bol dievčenský a  chalani sa mi smia-
li. Ale preteky som vyhral. A potom aj 
ďalšie. Začali ma brať vážne.

C Odvtedy ste sa začali venovať cyklistike?
Áno, ale nebolo to také jednoduché. Na 
jednom z podujatí si ma všimol známy 
cyklistický odborník Kamil Haťapka 
a pozval ma do Interu. Ale nemali pre 
mňa bicykel. Sklamaný som sa vybral 
na cyklistický štadión, kde trénovali 
slovanisti pod vedením Igora Stiass-

ZLATÝ 
ŠPRINTÉR 
CÍTIL VÔŇU 
BICYKLA
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neho. Hľadáš niekoho? – pýtal sa ma. 
Chcel by som trénovať, ale nemám bi-
cykel, priznal som sa. Príď zajtra, niečo 
ti nájdem. Na druhý deň mi pridelili 
bicykel po jednom staršom pretekáro-
vi. Cez noc som ho rozobral, namastil, 
nastavil, vycentroval kolesá a ďalší deň 
som už na ňom prišiel na tréning.

C O  vás bolo známe, aj keď ste už boli 
veľký šampión, že ste sa o  bicykel vždy 
starali...
Možno práve pre to, že som po ňom 
tak dlho túžil. Bicykel ma fascinoval. Je 
to čudné, ale ja som cítil vôňu bicykla. 
Keď som to niekedy vravel kamarátom, 
čudne sa na mňa pozerali. Je to kus že-
leza na galuskách, ťažko sa to vysvet-
ľuje. Ale ja som bol do bicyklov blázon.

C Neskôr ste už mali mechanikov, ktorí sa 
o vaše bicykle starali. Nechali ste to na nich?
Mal som najlepších mechanikov v  re-
publike – jeden bol Honzo Mátl z Brna, 
druhý Rudo Húščava. Bicykel mi vždy 
pripravili stopercentne. Ale ja som si ho 
aj tak vždy prekontroloval. Prevracali 
očami, nemali to radi, brali to, akoby som 
im nedôveroval. Chvíľu však trvalo, kým 
som mal absolútne špičkový bicykel. Do-
stal som ho priamo na zásah vtedajšieho 
predsedu vlády Lubomíra Štrougala.

C Ako zistil, že potrebujete lepší bicykel?
Keď som sa stal prvý raz v  roku 1974 
majstrom sveta, mal som už bicykel na 
mieru, vyrobili mi ho z vodovodných tru-

biek. Všetci pretekári, mechanici, tréneri 
sa chodili na ten môj zázrak pozerať. Ne-
veriacky krútili hlavami. Videl ho aj me-
chanik z firmy Campagnolo a okamžite 
mi vymenil všetky súčiastky, z pôvodné-
ho bicykla zostal iba rám. Táto historka 
sa rýchlo rozniesla aj doma. Trénovali 
sme na brnianskej dráhe, keď odrazu 
trénera Žáka volali k telefónu. Hľadá vás 
predseda vlády, kričala na neho sekretár-
ka. O chvíľu sa vrátil a bol nejaký bledý. 
Pýtam sa ho, čo sa deje? Zajtra idem do 
Talianska pre bicykel...

C Priniesol ho?
Nie jeden, hneď štyri. Na priamy zásah 
Štrougala. Poskladali mi ich u Campag-
nola, čo bol najslávnejší výrobca bi-
cyklov. Jardo dostal pokyn, že sa nemá 
vrátiť, kým nebudú hotové. Taliani 
poslali manuál, kde bolo presne popí-
sané, čo všetko potrebujú. Najprv mi 
zobrali všetky miery, dĺžku rúk, nôh, 
výšku, hmotnosť... To je veľká alchýmia. 
Žák sa po troch dňoch vrátil s nádher-
nými bicyklami. Alberto Massi postavil 
bicykle z  najkvalitnejšieho materiálu. 
Jeden som hneď venoval môjmu kama-
rátovi a  parťákovi v  tréningu Mirkovi 
Vymazalovi. Na ďalšom som o dva roky 
získal zlatú olympijskú medailu.

C S pretekárskou kariérou ste sa rozlú-
čili po OH v  Moskve 1980. Nemali ste ani 
tridsať. Nebolo to príliš skoro?
Dôvodov bolo viac. Cítil som sa unave-
ný, cyklistike som venoval všetky sily. 

ANTON TKÁČ BUDE MAŤ 70TEXT: MICHAL ZEMAN, FOTO: ŠTARTFOTO/PETER POSPÍŠIL, 
JÁN SÚKUP, SOŠM, TASR/ČTK – JIŘÍ KRULIŠ

O SVOJ PRETEKÁRSKY BICYKEL SA TKÁČ VŽDY STARAL, HOCI NIKDY ŽIADNY NEVLASTNIL.

O KAUZE 
CYKLISTICKEJ 
DRÁHY 
V BRATISLAVE
V Bratislave zanikla 
cyklistická dráha, na ktorej 
ste vyrastali. Stalo sa 
to v čase, keď ste boli 
na čele zväzu. Ako vnímate 
s odstupom času túto kauzu? 
Už som sa k nej viackrát 
vyjadroval. Je to zložitá otázka, 
jej analýza by si vyžiadala veľa 
priestoru i času. Dráha stála 
na lukratívnom mieste, bol 
o ňu veľký záujem, chcelo ju 
získať šesť silných finančných 
skupín. Vlastnilo ju celý čas 
SZTK, rozhodlo, že ju za 53 
miliónov eur cyklistickému zväzu 
predá. Požiadali sme viaceré 
banky o dlhodobý úver, ale 
vypoklonkovali nás, nedokázali 
sme dať potrebnú finančnú 
záruku. Splátky by vysoko 
prevyšovali naše možnosti. 
Nakoniec sa predaj uskutočnil 
vďaka šéfovi dráhovej cyklistiky, 
bývalému pretekárovi Petrovi 
Malíčkovi, ktorý sumu zložil. 
SZTK súhlasilo s predajom 
až potom, keď sa zaviazal, 
že postaví novú dráhu.

To sa však nestalo...
Uveril som, že toto bude 
najlepšie riešenie. Skúšali 
sme nájsť vhodný pozemok, 
navštívili sme mnohých 
starostov v okolí Bratislavy. 
Najreálnejšie vyzeral pozemok 
v Lamači, ale po voľbách 
a výmene starostov to padlo.

Zostali ste s Malíčkom 
v kontakte?
Počul som, že má vážne 
zdravotné problémy. Nevideli 
sme sa už asi desať rokov. Veľmi 
ma mrzí, že táto situácia nastala 
a že nedodržal svoj sľub.
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Roky som cítil veľký tlak, všetci čakali 
odo mňa stále víťazstvá, veľa sme cesto-
vali. Chcel som sa viac venovať rodine, 
malému synovi, dokončiť si školu. Mal 
som rozrobenú diplomovku na tému 
„Príprava šprintéra na olympijské hry“.

C To vás nik nemôže obviniť z  plagiá-
torstva...
To určite nie... (smiech) Vychádzal som 
z  vlastných skúseností. Písal som diplo-
movku o  tom, ako sa stať olympijským 
víťazom. Keď som ju obhajoval, neboli 
v komisii žiadne námietky. Bola to sym-
bióza teórie a  praxe. Z  cyklistiky som 
neodišiel, stal som sa trénerom reprezen-
tačného tímu šprintérov. Tejto práci som 
sa venoval trinásť rokov a veľmi ma bavila.

C Kariéru ste však chceli ukončiť už skôr...
To bolo asi dva roky pred Moskvou. Na 
jar som bol na pretekoch v Tbilisi, skon-
čil som tuším štvrtý. Nejako to všetko na 
mňa doľahlo, bol som unavený, ešte viac 
psychicky ako fyzicky. Oznámil som, že 
končím. Z najvyšších miest – od šéfa čs. 
telovýchovy Antonína Himla, ktorý po-
dobné veci preberal u  predsedu vlády, 
prišiel pokyn, nech ma nechajú tak a do 
ničoho nenútia, aby som si trochu odfú-
kol. Chodil som do školy, doháňal zameš-
kané a  s  Máriou Kočiškovou, ktorá bola 
tenistka v Slovane, som chodil na teniso-
vé dvorce a plávať. Na dráhe som s cha-
lanmi hrával futbal. Chvíľu som si dal 
pauzu. Po nej som vysadol na bicykel...

C To bolo pred MS v Mníchove 1978, keď 
ste získali zlatú medailu?
Áno. V čase, keď som poriadne netrénoval, 
som trochu pribral, zaoblilo sa mi brucho 
a s takou figúrou som cestoval aj na šam-
pionát. Kamaráti i  súperi si na môj účet 
robili vtipy. Pred MS boli favoriti jazdci 
NDR, ktorí aj vďaka „chémii“ výkonnost-
ne poskočili, boli na dvojstovke o dve až tri 
desatiny rýchlejší. Štartovali štyria a čaka-
lo sa, že obsadia prvé štyri miesta. Nebol 
som rýchlejší, ale vyhral som.

C Čo rozhodlo?
V  šprinte sa to môže stať, rozhoduje 
v ňom aj taktika a šikovnosť. Keď sme sa 
pred pretekmi bavili, poklepávali ma po 
bruchu, robili si srandičky. Na šampioná-
te som podal najlepší technický a taktic-
ký výkon. V najlepšej osmičke boli traja 
šprintéri NDR, všetkých som postupne 
vyradil. Žreb mi hneď vo štvrťfinále prira-
dil najväčšieho favorita – Lutza Hesslicha. 

Zdolal som ho a vo finále aj Emmanuela 
Raascha. Ale vrátim sa ešte k  pôvodnej 
otázke. Ja som prvý raz uvažoval o konci 
kariéry už ako mladý pretekár.

C Aký ste mali dôvod?
Na mníchovskej dráhe sa v roku 1972 bo-
jovalo o olympijské medaily. Mesiac pred 
OH som na nej vyhral preteky na kilome-
ter s pevným štartom a odrazu ma paso-
vali za hlavného favorita. Vrátil som sa 
do Brna a na jednom tréningu mi v plnej 
rýchlosti praskla galuska. Doudieral som 
sa na celom tele a bolestivo som si narazil 
bedrový kĺb. Každé šliapnutie mi robilo 
problémy. Vysvetľoval som, že na hry sa 
nestihnem pripraviť. Presvedčili ma, ale 
skončil som až trinásty. Bolo to sklama-
nie. Jeden funkcionár ma obvinil, že som 
preteky odflákol, a  vylúčili ma z  repre-
zentácie. Bol som znechutený a  vravel 
som, že radšej už nebudem vôbec jazdiť.

C Čo vás motivovalo, aby ste opäť vy-
sadli na bicykel?
Krasokorčuliar Ondrej Nepela. Chodil 
som sa občas pozrieť na jeho tréningy, 
chystal sa na MS 1973. Už predtým chcel 
skončiť, ale uhovorili ho, aby zostal, lebo 
šampionát sa konal v Bratislave. Vybral 
som sa s  manželkou na súťaž mužov 
a videl som, ako sa stal svetovým šam-
piónom. Bol to pre mňa taký silný záži-
tok, že na druhý deň som začal naplno 

trénovať. Potom ešte chvíľu trvalo, kým 
ma vzali späť do reprezentácie, ale na 
MS v  roku 1973 v  San Sebastiane som 
cestoval. Aj tie mali v mojej kariére špe-
ciálny význam.

C V šprinte ste tam skončili vo štvrťfiná-
le. V čom bol tento výsledok výnimočný?
V ňom som sa stretol s najlepším šprinté-
rom všetkých čias, Francúzom Danielom 
Morelonom. Tento náš súboj vstúpil do 
histórie. Hoci v šprinte potrebuje cyklista 
na postup dve víťazné jazdy, v tomto prí-
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Narodil sa 30. marca 1951 
v Lozorne. Bývalý dráhový 
cyklista, člen Slovana 

Bratislava a Dukly Trenčín. 
Štartoval na troch OH: v Mníchove 
1972 skončil 13. na 1 km s pevným 
štartom a bol členom stíhacieho 
kvarteta, ktoré nepostúpilo 
z kvalifikácie, v Montreale 1976 
získal zlato v šprinte, v Moskve 
1980 obsadil 4. miesto v šprinte. 
Na MS 1974 v Montreale a MS 1978 
v Mníchove získal zlato v šprinte 
(OH 1976 boli zároveň MS, takže 
je trojnásobný majster sveta).

Na MS 1970 v Leicestri vybojoval 
bronz na 1 km s pevným štartom. 
Dva razy bol Športovcom roka 
v ČSSR – 1976 a 1978. V ankete 
o najlepšieho slovenského 
Športovca storočia obsadil druhé 
miesto. Trinásť rokov viedol 
ako reprezentačný tréner čs. 
šprintérov, bol aj šéf športu na 
ministerstve obrany SR. V rokoch 
2001 – 2011 viedol Slovenský 
zväz cyklistiky, dlhší čas bol aj 
na čele Slovenskej asociácie 
olympionikov a Nadácie SOV.

DEFILÉ MEDAILISTOV ŠPRINTU NA OH 
1976 V MONTREALE – ZĽAVA STRIEBORNÝ 
FRANCÚZ MORELON, BRONZOVÝ GESCHKE 
Z NDR A ZLATÝ ANTON TKÁČ.
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pade rozhodla až šiesta. Tri z nich nemali 
víťaza, lebo sa skončili pádom. Po jednom 
z  nich som bol dobitý, od bolesti som 
prežíval muky. Doktor Slavík ma dával 
dokopy, nezaberali už ani injekcie proti 
bolesti. Ale štvrťfinálový boj sme dokon-
čili, Morelon postúpil a stal sa majstrom 
sveta. Po šampionáte vyhlásil, že súboj 
s mladým Tkáčom bolo predčasné finále, 
že som bol jeho najväčším súperom. To 
bolo veľké vyznamenanie.

C O tri roky neskôr ste sa dočkali veľké-
ho triumfu nad dlho nedostižným Fran-
cúzom. Práve jeho ste zdolali vo finále 
v Montreale...
Morelon bol mojím veľkým vzorom. 
Ale pred OH v Montreale som si veril. 
Mali sme výborný tím, ktorý viedol tré-
ner Jaromír Žák. Išli sme na hry vyhrať. 
Nehovorili sme o  piatom či šiestom 
mieste. Úspechom bolo len zlato.

C Čo vám najviac utkvelo v  pamäti 
z montrealskej soboty 24. júla 1976?
Bola to veľká dráma. Už predtým som 
sa veľakrát stretol s Danielom na rôz-
nych významných podujatiach. Ale vo 
veľkom finále sme stáli proti sebe prvý 
raz. Mal už tridsaťdva, ja o sedem ro-
kov menej. Získal osem titulov majstra 
sveta, tri zlaté z  OH. Nemal slabiny. 
Stále som si lámal hlavu, ako ho zasko-
čiť, takticky dobehnúť. V športe na ta-
kejto úrovni často rozhodujú aj detaily.

C Rozhodlo sa nakoniec až v tretej jazde...
Dole pri okraji dráhy bol pás natretý la-
texovou farbou. Na nej som dostával 
vyššiu rýchlosť. Galusky sme nafúkali na 
maximum, vysoko nad normu. To bolo 
riskantné – hrozilo, že môžu prasknúť, 
aj stabilita na bicykli je menšia. Morelon 
v  prvej jazde nastúpil netradične skoro 
a ešte dvesto metrov pred cieľom pomer-
ne jasne viedol. Zabral som do pedálov 
ako nikdy a ešte som ho v cieľovej rovinke 
predstihol. Bol z toho olympijský rekord. 
V ďalšej jazde sa však zaskočiť nedal. Môj 
zámer vystihol. Na maličkú chvíľočku 
som otvoril ľavú stranu a vletel do tohto 
priestoru. Riskoval, ale vyšlo mu to. V tre-
tej jazde som ho nachytal. Na najvyššom 
klopení dráhy som odrazu skrútil bicykel 
prudko dolu a vyštartoval som.

C Dosiahli ste množstvo úspechov. Sto-
jí olympijský najvyššie?
Nepochybne, má najvyššiu cenu. Ale 
pre mňa mal mimoriadny význam aj už 

spomínaný úspech na MS 1978. Poradil 
som si s  tromi top šprintérmi z  NDR, 
ktorí boli v podstate vtedy nezdolateľní. 
Na dvesto metrov boli odo mňa zhruba 
o päť metrov rýchlejší a ja som to musel 
vykompenzovať nejakou fintou, takti-
kou, technikou, šikovnosťou...

C Za vašej éry bola dráhová cyklistika 
úspešná i  populárna, vo svete to ešte 
stále platí. Prečo nie na Slovensku?
Mali sme veľa fungujúcich klubov, tré-
ningové strediská mládeže. Len v Brne, 
ktoré bolo mekkou československej 
cyklistiky, bolo asi šesť klubov, v  nich 
asi 150 dráhových cyklistov a množstvo 
skvelých pretekárov. Dvadsať dráharov 
dosahovalo svetovú úroveň. Na dráhe, 
ktorá mala špičkové parametre, sa orga-
nizovali významné súťaže s účasťou po-
predných jazdcov zo zahraničia. V mojej 
ére boli majstri sveta šprintéri Vačkár, 
Vymazal, Kučírek, Martínek, zlato na MS 
získali stíhači... Po roku 1989 sa rozpadol 
prepracovaný systém vrcholového špor-
tu i starostlivosti o talentovanú mládež. 
Ich výchova a podpora zostala najmä na 
rodičoch.

C Čoskoro oslávite sedemdesiatku. Čo 
si k nej želáte?
To, čo všetci v tomto veku. Najmä pevné 
zdravie pre mňa i  celú rodinu. Nevenu-
jem sa už vážnejším aktivitám. Vlastní-
me malú rodinnú firmu, kľúčovú službu. 
Občas v nej pomôžem, ale pracuje v nej 
najmä syn.  I

O SAGANOVI
Slovenská cyklistika teraz 
prežíva Saganovu éru. 
Sledujete jeho výkony?
Samozrejme, k Petrovi mám 
špeciálny vzťah. Kedysi sa konali 
pod mojím menom detské 
súťaže na celom Slovensku, 
uskutočnilo sa asi desať 
ročníkov, hľadali sme cyklistické 
talenty. Do Turčianskych Teplíc 
prišli rodičia s tromi deťmi. 
Boli to Saganovci. Peter mal 
dvanásť, možno trinásť rokov. 
Na trati bol kopec a všetci 
malí cyklisti ho vyšli „choze 
mario“, ako vravia cyklisti, 
keď niekto zosadne z bicykla 
a vyjde kopec po svojich. Peter 
bol výnimkou, vyšiel ho na 
bicykli, získal veľký náskok.

Vtedy sotva mohol niekto 
predpokladať, že sa stane 
takým veľkým šampiónom...
Ani náhodou. Veď Peter dosiahol 
niečo, čo nik iný, nijaké veľké 
hviezdy pelotónu. Stal sa tri 
razy za sebou majstrom sveta, 
to bolo niečo neskutočné.
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ANTON TKÁČ POČAS FUNKCIONÁRSKYCH ČIAS S VTEDY MLADUČKÝM PETROM 
SAGANOM. TEN SA NESKÔR TAKISTO STAL TROJNÁSOBNÝM MAJSTROM SVETA.
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rénerka Agnesa Búřilová to 
pri Jozefovi zažila už veľa-
krát. Hoci roky dôverne po-
znala jeho nálady, nikdy si 
nebola istá, ako oslní alebo 
zhorí priamo na ľade. Ve-
del prekvapiť v  situáciách, 
keď tŕpla, či pre zdravotné 
problémy vôbec dokončí 
súťaž. Napríklad na zim-
ných olympijských hrách 
v Sarajeve v roku 1984, kde 
získal bronzovú medailu, 

hoci s boľavým kolenom vôbec nemal 
štartovať. No bývalo to aj naopak. Hoci 
bol pripravený na maximum, vedel aj 
zbabrať vystúpenie.

VÝPADOK Z RADOSTI
Búřilová tŕpla za mantinelom aj v Kodani 
v piatok večer 31. januára 1986. Po titule 
majstra Európy z Göteborgu 1985 sa žia-
dala zlatá obhajoba. Lenže v príprave na 

poslednú sezónu v súťažnej kariére boli 
trhliny. Väčšie, ako súperi či fanúšikovia 
tušili. „Keď som videla, ako si pred prvým 
povinným cvikom hádam aj dvadsaťkrát 
čistil korčule, nebolo mi všetko jedno,“ 
spomína Agnesa Búřilová. „Vedela som, 
že je nervóznejší, než zvyčajne.“

Sabovčík v  Kodani zvládol povinné 
cviky aj krátky program, hoci večne 
druhého Kotina zdolal u  rozhodcov len 
pomerom 5:4. Pred voľnou jazdou bolo 
ešte všetko otvorené. Dohoda s  tréner-
kou znela nespoliehať sa na istotu.

Úvodný trojitý axel sa vydaril. Násled-
ný trojitý flip takisto. Trénerke stuhla 
sánka. Nájazd na štvoritý odpichnutý 
rittberger. Zatajila dych. Jozef sa mohut-
ne odrazil, položil telo do správnej osi 
a rotoval. Štyrikrát! Hľadisko zaburácalo 
nadšením. „Keď po prvý raz v súťaži sko-
čil štvoritý skok, akoby sa ocitol v tranze. 
Zľakla som sa, že zabudne na ďalšie prvky 
v jazde. A on naozaj zabudol...“

 RETRO

V živote sa JOZEF SABOVČÍK 
naskákal viac ako klokan 
v zoologickej záhrade. Preskákal 
si svoje doma aj v USA. Odskákal 
stovky skokov na tréningu, 
na súťažiach a dlhé roky aj 
na exhibíciách po celom svete. 
Sotva by si vedel spomenúť, 
ktorý skok bol najčistejší 
a najdokonalejší, keby jedným 
z nich nevstúpil do histórie. 
Paradoxne takým, ktorý však 
nepatril k najvýstavnejším 
a dokonca vznietil 
v krasokorčuľovaní polemiku... 
Bol prvý štvoritý na svete.

T

TEXT: STANO ŠČEPÁN, FOTO: PETER POSPÍŠIL, JÁN SÚKUP

SKOK DO 
HISTÓRIE



OLYMPIC.SK JESEŇ/ ZIMA 2019   105

 RETRO

„JOZEF UŽ DOZREL NA PRETEKÁRA, 
KTORÝ IDE ZA SVOJÍM CIEĽOM. K SVOJMU 
NESPORNÉMU TALENTU PRIDAL AJ NÁLEŽITÚ 
HÚŽEVNATOSŤ A PSYCHICKÚ ODOLNOSŤ.“ 
(TRÉNERKA AGNESA BÚŘILOVÁ PO ME 1986)

Dobrú polminútu improvizoval s po-
hybmi a  choreografiou, ktorá pôvodne 
vo voľnej jazde vôbec nebola. „Bol som 
chvíľu mimo. Ovládol ma taký pocit 
radosti, že som vôbec netušil, čo má 
nasledovať,“ smeje sa Jozef Sabovčík nad 
svojim životným vystúpením v  Kodani. 
Pointou totiž je skutočnosť, že nielenže 
jasne vyhral, no za svoj výkon dostal 
napriek krátkemu výpadku najvyššiu 
známku šestku. Dokonca od rozhodcu zo 
ZSSR, pričom reprezentanti tejto krajiny 
skončili za ním. Kotin druhý a  Fadejev, 
majster sveta z Tokia 1985, tretí. 

POLEMIKA O UZNANÍ
Na vstup do histórie si nikto z  nás ne-
môže kúpiť cestovný lístok. Ani Jozef 
Sabovčík netušil, čo sa mu v športovom 
živote podarí. Najmä, ak mal v 80. rokoch 
okolo seba celú plejádu výborných sko-
kanov. Už v  sezóne 1978/79 sa Francúz 
Jean-Christophe Simond pokúšal skočiť 
štvoritý salchow. O dva roky neskôr vy-
tiahol podobnú ambíciu so slušnou per-
centuálnou úspešnosťou na tréningoch 
Kanaďan Brian Orser. Na svetovom šam-
pionáte v Helsinkách 1983 skúsil šťastie 
Alexander Fadejev, na pretekoch Grand 
Prix Američan Brian Boitano a  na MS 
v Tokiu 1985 už aj Jozef Sabovčík. Dokon-
ca ho tam na rozkorčuľovaní sa pred voľ-
nou jazdou vystrihol ako z učebnice, no 
v súťaži mu uletel. „Fadejev má k štvo-
ráku najbližšie, no technicky ho nezvlá-
da,“ hodnotil vtedy Sabovčík aktuálnu 
situáciu. „Orser si pri pokusoch o štvoritý 
skok zranil členok. Asi to ostáva na mne,“ 
žartoval. Túžba byť prvým, kto to dokáže, 
sa však už pevne zahniezdila v hlave.

Najsľubnejšie pokusy mal pri odpich-
nutom rittbergeri, dnes toeloope. Ako-
náhle ho v Kodani dokázal skočiť, stal sa 
stredobodom pozornosti médií. Čoskoro 
však aj zdrojom polemík odborníkov. 
Pomerne rýchlo sa totiž objavili dohady, 

či si honor prvého úspešného štvoritého 
skoku na svete – zaslúži. 

ISU (Medzinárodná korčuliarska únia) 
prišla krátko po ME v Kodani s analýzou, 
podľa ktorej Sabovčík síce skočil v súťaži 
štvoritý skok, no nie dostatočne čisto. 
Za problém označila výjazd, resp. jemný 
dotyk ľadu druhou nohou pri doskoku. 
„V hodnotení krátkeho programu to po-
važujeme za chybu, za ktorú by sa malo 
strhávať 0,5 bodu,“ vložil sa do vysvetľo-
vania vtedajší prvý podpredseda ISU Jo-
sef Dědič z Prahy. „Preto ani Sabovčíkov 
skok v Kodani nemôžeme uznať za „čis-
tý“. Bol však najvydarenejším pokusom, 
aký sme v ISU zaznamenali.“ ... a spor bol 
na svete.  

SABOVČÍK ALEBO BROWNING?
Štvornásobný majster sveta a olympijský 
víťaz 1984 Scott Hamilton z USA, v tom 
čase už komentátor televíznej spoloč-
nosti CBS, sa postavil na stranu nášho 
krasokorčuliara: „Sabovčíkov vydarený 
pokus považujem za skutočnú premiéru 
štvoritého skoku v histórii krasokorčuľo-
vania. Bez ohľadu na tvrdenie ISU.“ 

Denník Šport uverejnil 7. februára 
1986 aj Sabovčíkovu reakciu: „Mal som 
pocit, že skok bol dobrý a z toho prame-
nila aj moja obrovská radosť. Takto sa 
oň ešte v  dokonalejšej podobe budem 
musieť pokúšať ďalej.“

Lenže pri zdravotných problémoch 
s  jeho kolenom bola každá zvýšená zá-
ťaž v  trénovaní skokov rizikom. Možno 
aj preto sa do obhajoby nášho repre-
zentanta obul aj vo svete uznávaný 
Ivan Mauer z  FTVŠ: „Treba rozlišovať 
posudzovanie prvku zo súťažného a his-
torického pohľadu. V  súťažných pra-
vidlách je chybička, ktorej sa dopustil pri 
doskoku vo výjazde, postihnuteľná. Ale 
z  historického hľadiska sme nikdy (ani 
v  ISU) neskúmali kvalitu predchádza-
júcich prvých predvedených dvojitých 

a trojitých skokov. Evidovali sme fakt ich 
prvého skočenia v oficiálnej súťaži. Pokiaľ 
zodpovedali pravidlám spôsobu odskoku, 
rotácie a doskoku. A to Sabovčík splnil.“ 

Kuriózne sa spor zrodil najmä medzi 
dvomi odborníkmi z  bývalého Čes-
ko-Slovenska. „Registroval som to, no 
spätne po súťaži som už nič nemohol 
ovplyvniť,“ spomína dnes hlavný aktér 
výnimočnej udalosti. Josef Dědič bol 
rigoróznejší, ako by sme čakali, možno 
aj v  očakávaní nástupu Petra Barnu, 
prípadne iných českých pretekárov. Ča-
som sa však viacerí odborníci priklonili 

AKO SA RODIL 
ŠTVORITÝ?

Jozef Sabovčík: „Skúšal som 
ho veľakrát. Ale skôr len zo 
zábavy, či sa dá vôbec skočiť. 

Postupne som zistili, že mi to 
ide veľmi dobre, ale zároveň 
som si musel dávať pozor na 
problémové koleno. Keď všetko 
išlo dobre a skok som si poctivo 
odtrénoval, trénerka Búřilová 
ma naň pustila. Denno-denne 
to však nebolo. Nieže by som 
nechcel, ale nemohol som.“

JOZEF SABOVČÍK NA ZOH 1984 
V SARAJEVE, KDE ZÍSKAL BRONZOVÚ 
MEDAILU.
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na stranu Sabovčíkovej premiéry. Vďaka 
nemu svetové mužské krasokorčuľova-
nie oficiálne vstúpilo do éry štvoritých 
skokov. Hoci najmä zámorské pramene 
uvádzajú ako prvého Kurta Browninga.

„Cítim to jasne. S odstupom času už 
nepotrebujem zápisy do štatistík. Dôle-
žitejšie pre mňa je, že celý svet si myslí, 
že prvý štvoritý skok skočil Sabovčík. 
Chodia za mnou bývalí krasokorčuliari 
a  rozprávame sa v  tom zmysle, že ja 
som ten originálny, ten prvý. Bolo by to 
pochopiteľne krásne, keby človek mohol 
mať svoje meno v  Guinnessovej knihe 
rekordov, ale čo sa dá robiť. Na druhej 
strane je mi moja situácia príjemnejšia 
než situácia môjho kamaráta Kurta 
Browninga. On je síce v knihe rekordov, 
ale aj tak každý vraví, že to skočil niekto 
iný,“ zhodnotil situáciu s nadhľadom. 

INÁ DIMENZIA
Od  roku 1986 prešlo mužské kraso-
korčuľovanie obrovským progresom. 
Stačí porovnanie: „Pamätám si, že na 
majstrovstvách sveta 1981 tuším ešte nik-
to neskákal trojitý axel. O rok neskôr som 
ho skákal len ja a Brian Orser. A o dva-tri 
roky neskôr ho už skákali všetci najlepší. 
Podobné to bolo aj so štvoritými skokmi," 
tvrdí Sabovčík. Dnes sú povinnou výba-
vou najlepších. Jozef však upozorňuje: 
„Dnešné krasokorčuľovanie je iné. Ume-
nie v  ňom, samozrejme, zostalo. Avšak 
pribudla matematika. Všetky skoky či po-
vinné technické elementy majú bodovú 
hodnotu a originalita išla bokom.“

Bez štvoritého skoku v  súčasnosti 
nemáte na vrcholnej súťaži šancu ani 
na prvú desiatku. Tí najlepší zaraďujú 
do voľných jázd aj päť štvoritých sko-
kov a  nevyhýbajú sa ani kombináciám 

so štyrmi a  tromi rotáciami. Súťaže sa 
odohrávajú „v  inej dimenzii.“ Spôsob 
hodnotenia jednotlivých prvkov núti 
pretekárov k  čoraz vyššej obtiažnosti. 
Takmer niet miesta na umelecké precí-
tenie súťažných vystúpení v duchu nie-
kdajšieho krasokorčuľovania.

A hoci Jozef dostal prezývku Jumping 
Joe a patril vo svojej dobe k elitným sko-
kanom, na súčasné výkony najlepších sa 
pozerá s rešpektom. „Pri dnešných náro-
koch by som už nemal šancu,“ priznáva 
triezvo a s nadhľadom. Na druhej strane 
môže čerpať zo svojich bohatých (aj sko-
kanských) skúseností na tréningoch mla-
dých krasokorčuliarov v  Salt Lake City. 
Vlani aj pri spolupráci s najlepšou českou 
reprezentantkou Eliškou Březinovou.

Sabovčík sa stal súčasťou krasokor-
čuliarskej histórie. Dodnes je populárny 
doma aj v USA, kde žije s druhou man-
želkou a dvoma synmi. Prvého napriek 
prísnej zámorskej jurisdikcii „vysúdil“ 
po rozvode s  Tracy Weinmanovou. 
„Všetko je fajn, akurát mi už následky 
operácií a pribúdajúce roky nedovoľujú 
chodiť ani na exhibičné vystúpenia. 
Nesmierne ma mrzelo, že som pre to 
nemohol prísť na rozlúčkové exhibície 
do Bratislavy a do Ostravy.“

Kaskády štvoritých skokov aj neza-
budnuteľné salto už ostávajú len v spo-
mienkach. Po Karolovi Divínovi (striebro 
na ZOH 1960 v Squaw Valley) a Ondrejovi 
Nepelovi (zlato na ZOH 1972 v Sappore) 
bol Jozef Sabovčík naším tretím olympij-
ským medailistom v  krasokorčuľovaní. 
Žiaľ, od Sarajeva 1984 už ubehlo 36 rokov 
a od jeho historického zápisu v Kodani 34 
rokov. Môžeme na nádej, že ho bude raz 
nasledovať podobne výrazný talent na 
Slovensku zabudnúť?                                  I

JUMPING JOE

Jozef Sabovčík bol excelentný 
skokan. S jeho menom sa 
spája nielen štvoritý skok, 

ktorý na súťaži predviedol ako 
prvý na svete, ale aj salto, ktoré 
v exhibičných jazdách predvádzal 
ešte aj po päťdesiatke a ozvláštnil 
ním aj svoje vystúpenie v rámci 
úvodného ceremoniálu zimných 
olympijských hier 2002 v Salt 
Lake City, teda v meste, kde 
vtedy žil a aj dnes žije.

Ako sa vlastne zrodila jeho 
svetoznáma prezývka Jumping 
Joe (Skákajúci Joe)? „Stalo sa 
to počas tímovej súťaže USA 
vs. Európa. Zajazdil som šou na 
hudbu od Brucea Springsteena 
a na záver som urobil salto. 
Vtom z úst kolegu Hamiltona, 
ktorý preteky spolukomentoval, 
vyletelo: Jumping Joe, I love this 
guy. Pomenovanie mi už zostalo. 
Veľmi sa mi páčilo. Na druhej 
strane, s pribúdajúcim časom 
bolo čoraz náročnejšie prezývku 
Skákajúci Joe dokazovať. Prišli 
zranenia, roky pribúdali. Človek 
je čím ďalej, tým pomalší.“

SO SVOJOU 
DLHOROČNOU 
TRÉNERKOU 
AGNESOU 
BÚŘILOVOU 
SI VÝBORNE 
ROZUMELI.

JOZEF SABOVČÍK 
BOL VÝBORNÝ 
SKOKAN, ALE 
ZDRAVOTNÉ 
PROBLÉMY MU 
NEUMOŽNILI 
ABSOLVOVAŤ 
VEĽA SÚŤAŽNÝCH 
SEZÓN.
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rinášame kompletný 
prehľad olympionikov 
zo Slovenska, resp. 
úzko spätých so Slo-
venskom, ktorí v  roku 
2021 oslávia okrúhle 
narodeniny.

90 ROKOV
LADISLAV ČEPČIANSKY (rýchlostná 
kanoistika) * 2. 2. 1931 Nitrianska 
Streda – vo výprave ČSR, resp. 
ČSSR – 1956: K1 1000 m – 6., K1 10 
km – 6., 1960: K1 1000 m vyradený 

v semifinále, K1 4x500 m: v rozjaz-
de diskvalifikovaný.
DUŠAN HOUDEK (športová streľba) 
* 2. 4. 1931 Bratislava – vo výprave 
ČSSR – 1960: ľubovoľná maloka-
librovka 3x40 – 4. (1139), ľubovoľná 
malokalibrovka 60 – vyradený 
v kvalifikácii.
RUDOLF ČILLÍK (beh na lyžiach) 
* 7. 11. 1931 Kremnica – vo výprave 
ČSR – 1960: 30 km – 30., 15 km – 36.

85 ROKOV
KAROL DIVÍN (krasokorčuľovanie) 
*  22. 2. 1936 Budapešť (Maďar-
sko) – vo výprave ČSR, resp. ČSSR 
-1956: muži – 5., 1960: muži – 2., 
1964: muži – 4.
PAVEL GAJDOŠ (športová gymnastika) 
* 1. 8. 1936 Veľké Berezné (Ukrajina) 
– vo výprave ČSSR – 1960: druž-
stvo– 4., viacboj – 28., 1964: druž-
stvo – 6., kvalifikácia viacboja – 10.

80 ROKOV
IVAN MRÁZ (futbal) * 24. 5. 1941 Le-
voča – vo výprave ČSSR – 1964: 2.
FRANTIŠEK BOČKO (športová gymnasti-
ka) * 7. 7. 1941 Veľké Čaníkovice, 
Šenkvice – vo výprave ČSSR – 1964: 
družstvo – cestujúci náhradník, 
1968: družstvo – 4., viacboj – 22.
JOZEF LABUDA (volejbal)
* 13. 12. 1941 Bratislava – vo výprave 
ČSSR – 1964: 2. (avšak nehral pre 
chorobu).
IVAN FERÁK (plávanie) * 18. 12. 1941 
Bratislava – vo výprave ČSSR – 
1964: 200 m znak – 18. (2:20,0).

75 ROKOV
MILAN HURTALA (veslovanie)
* 16. 6. 1946 Bratislava – vo výprave 
ČSSR – 1968: osemveslica – ako 
člen osádky postúpil do finále, ale 
v ňom pre chorobu neštartoval.
MÁRIA MRAČNOVÁ-FAITHOVÁ (atle-
tika) * 24. 9. 1946 Košice – vo vý-

prave ČSSR – 1968: skok do výšky 
– 6. (178), 1976: skok do výšky – 4. 
(189).
IVAN NÉMETHY (športová streľba) 
* 10. 11. 1946 Martin – vo výprave 
ČSSR – 1976: ľubovoľná pištoľ – 14. 
(552), 1980: ľubovoľná pištoľ – 13. 
(557).
LADISLAV PETRÁŠ (futbal)
* 1. 12. 1946 Necpaly, Prievidza – vo 
výprave ČSSR – 1968: družstvo ne-
postúpilo zo skupiny.

70 ROKOV
IVAN DANIŠ (atletika) * 29. 1. 1951 
Žilina – vo výprave ČSSR – 1972: 
400 m prek. – vyradený v  semifi-
nále (50,01).
JANA KUŤKOVÁ (hádzaná)
* 14. 2. 1951 Bratislava – vo výprave 
ČSSR – 1980: 5.
ANTON TKÁČ (dráhová cyklistika) 
* 30. 3. 1951 Lozorno – vo výprave 
ČSSR – 1972: pevný kilometer – 13. 
(1:08,78), stíhacie preteky druž-
stiev – vyradený v kvalifikácii, 1976: 
šprint – 1., 1980: šprint – 4.
ANTON BARANIAK (vzpieranie) 
* 20. 6. 1951 Hlohovec – vo výprave 
ČSSR – 1980: 100 kg – 7. (375), 1988: 
100 kg – nezdvihol základ v nadho-
de a neklasifikovali ho.
VLADIMÍR SIRVOŇ (volejbal)
* 8. 7. 1951 Myjava – vo výprave 
ČSSR – 1980: 8.

60 ROKOV
PETER ALMÁŠY (ľadový hokej)
* 11. 2. 1961 Poprad – vo výprave 
Francúzska – 1992: 8.
EVA ĎURIŠINOVÁ (krasokorčuľova-
nie) * 20. 3. 1961 Bratislava – vo 
výprave ČSSR – 1976: ženy – 18.
HELENA VAŠÁKOVÁ (rýchlostná kano-
istika) * 27. 4. 1961 Bratislava – vo 
výprave ČSSR – 1980: K2 500 m 
– spolu s Polakovičovou vyradené 
v semifinále.

JANA POLAKOVIČOVÁ (rýchlostná 
kanoistika) * 28. 6. 1961 Bratislava 
– vo výprave ČSSR – 1980: K1 500 
m – vyradená v semifinále, K2 500 
m – s Vašákovou vyradené v semi-
finále.
VLADIMÍR FRÁK (severská kombiná-
cia) * 15. 8. 1961 Dolný Smokovec 
– vo výprave ČSSR – 1984: jednot-
livci – 25.

50 ROKOV
BRANISLAV JÁNOŠ (ľadový hokej) 
* 8. 1. 1971 Trenčín – vo výprave Slo-
venska – 1994: 6., 1998: 10.
DANIEL KRČMÁŘ (biatlon) * 8. 1. 1971 
Ústí nad Orlicí (Česko) – vo výpra-
ve Slovenska – 1994: 4x7,5 km – 18., 
10 km – 57.
RADION KERTANTI (zápasenie voľ-
ným štýlom) * 9. 1. 1971 Čikola (Rus-
ko) – vo výprave Slovenska – 1996: 
74 kg – vyradený po troch kolách, 
2000: 76 kg – 15.
EVA LOWEOVÁ (cestná a  horská cyk-
listika) * 18. 1. 1971 Liptovský Miku-
láš – vo výprave Slovenska – 1996: 
horská cyklistika, cross country 
– 9., cestné preteky jednotlivkýň 
s hromadným štartom – 27.
JÁN ŽIŠKA (veslovanie) * 29. 1. 1971 
Bratislava – vo výprave Slovenska 
– 1996: dvojskif – 11. (s  Hambál-
kom), 2000: skif – 10.
ADRIANA CHAMAJOVÁ (basketbal)
* 1. 2. 1971 Ružomberok – vo výpra-
ve ČSFR – 1992: 6.
ĽUBOMÍR MACHYNIAK (biatlon)
* 7. 2. 1971 Brezno – vo výprave Slo-
venska – 1998: 20 km – 38., 10 km – 41.
JAROSLAV ŽITŇANSKÝ (atletika)
* 18. 2. 1971 Piešťany – vo výprave 
Slovenska – 1996: hod diskom – 38. 
(51,50), 2004: hod diskom – 35. 
(53,30).
JURAJ IŽDINSKÝ (vodné pólo)
* 1. 3. 1971 Bojnice – vo výprave 
ČSFR – 1992: 12.

OLYMPIONICI – JUBILANTI TEXT: ĽUBOMÍR SOUČEK, FOTO: JÁN SÚKUP, ARCHÍV SOŠV A SOŠM

Desiatky olympionikov 
zo Slovenska budú v roku 
2021 oslavovať okrúhle 
jubileá. Sú medzi nimi aj 
štyria olympijskí medailisti 
– krasokorčuliar Karol Divín 
(85), futbalista Ivan Mráz, 
volejbalista Jozef Labuda 
(obaja 80) a cyklista Anton 
Tkáč (70), plus viacerí 
medailisti z majstrovstiev 
sveta či Európy – 
z „veteránov“ kajakár 
Ladislav Čepčiansky 
(90), gymnasta Pavel 
Gajdoš (85), atlétka Mária 
Mračnová (75) a vzpierač 
Anton Baraniak (70). 
Medzi jubilantmi však budú 
aj mnohé ďalšie výrazné 
osobnosti nášho športu.

P

DESIATKY BUDÚCOROČNÝCH oslávencov
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ĽUDOVÍT PLACHETKA (box)
* 27. 3. 1971 Gelnica – vo výprave Čes-
ka – 1996: 75 kg – vyradený v 2. kole.
JAROSLAV JEŘÁBEK (dráhová cyklis-
tika) * 2. 4. 1971 Louny (Česko) 
– vo výprave Slovenska – 2000: 
olympijský šprint družstiev – 6., 
keirin – pre pád nedokončil re-
pasáž 1. kola, 2004: tímový šprint 
družstiev – 12., šprint – vypadol 
v  1. kole, keirin – nepostúpil 
z opráv 1. kola.
PAVOL DINDŽÍK (vodné pólo)
* 25. 4. 1971 Bratislava – vo výpra-
ve ČSFR – 1992: 12.
RENÁTA HIRÁKOVÁ (basketbal) 
* 27. 5. 1971 Košice – vo výprave 
ČSFR – 1992: 6., vo výprave Slo-
venska – 2000: 7.
JARMILA MIHOČKOVÁ (stolný tenis) 
* 12. 6. 1971 Bratislava – vo výpra-
ve ČSFR – 1992: štvorhra – s Hra-
chovou vyradené v 2. kole.
EDUARD BALÚCH (vodné pólo) * 
30. 6. 1971 Bojnice – vo výprave 
ČSFR – 1992: 12.

PAVEL SLÁDEK (biatlon)
* 9. 7. 1971 Ostrava (Česko) – vo 
výprave Slovenska – 1994: 4x7,5 
km – 18., 20 km – 56.
ANDREA KUKLOVÁ-CHUPÍKOVÁ (bas-
ketbal) * 17. 7. 1971 Poprad – vo 
výprave ČSFR – 1992: 6.
ANDREJ KRAVÁRIK (volejbal)
* 28. 7. 1971 Piešťany – vo výprave 
Grécka – 2004: 7.
CSABA OROSZ (rýchlostná kanoisti-
ka) * 10. 8. 1971 Dunajská Streda 
– vo výprave Slovenska – 1996: 
C2 1000 m – 7. (s  Pálešom), C2 
500 m – 8. (s Pálešom).
IVAN HUDAČ (beh na lyžiach)
* 10. 8. 1971 Šuňava – vo výprave 
Slovenska – 1998: 30 km klasic-
ky – 59., kombinácia – 64., 10 km 
klasicky – 85., 50 km voľne – ne-
dokončil.
ARNOLD BUGÁR (športová gymnasti-
ka) * 2. 9. 1971 Bratislava – vo vý-
prave ČSFR – 1992: kvalifikácia 
viacboja – 77.
JÁN PARDAVÝ (ľadový hokej)

* 8. 9. 1971 Trenčín – vo výprave 
Slovenska – 1998: 10., 2002: 13.
PAVOL RYBÁR (ľadový hokej)
* 12. 10. 1971 Skalica – vo výprave 
Slovenska – 1998: 10., 2002: 13.
RICHARD ŠECHNÝ (ľadový hokej) 
*  19.  10. 1971 Prešov – vo výprave 
Slovenska – 2002: 13.
SOŇA MIHOKOVÁ (biatlon) * 11. 11. 1971 
Liptovský Mikuláš – vo výprave 
Slovenska – 1994: 7,5 km – 12., 15 
km – 40., 1998: 7,5 km – 4., 4x7,5 km 
– 4., 15 km – 26., 2002: 4x7,5 km – 
5., 15 km – 14., 7,5 km – 21., stíhacie 
preteky – 21., 2006: 4x6 km – 10., 7,5 
km – 27., 15 km – 47., stíhacie prete-
ky– nedokončila.
JAROSLAV TÖRÖK (ľadový hokej) 
*  1.  12. 1971 Martin – vo výprave 
Slovenska – 2002: 13.
MICHAL PANČÍK (futbal) * 17. 12. 1971 
Brezno – vo výprave Slovenska – 
2000: 13.
DAGMAR HUŤKOVÁ (basketbal) 
* 20. 12. 1971 Banská Bystrica – vo 
výprave Slovenska – 2000: 7.

RAYMOND KOPKA (vzpieranie) 
* 20.  12. 1971 Nitra – vo výprave 
Veľkej Británie – 1992: 105 kg – 
17.

ČESKÍ OLYMPIONICI 
ZO SLOVENSKÝCH 
KLUBOV
75 ROKOV: MILOSLAV NETUŠIL (špor-
tová gymnastika) * 20. 2. 1946 
Chomutov – 1976: viacboj – 25., 
bradlá – 5., družstvá – 9. V obdo-
bí štartu na OH príslušník ASVŠ 
Dukla Banská Bystrica.
75 ROKOV: MILAN PUZRLA (cestná 
cyklistika) * 8. 4. 1946 Veselí nad 
Moravou – 1976: časovka druž-
stiev na 100 km – 5. V  období 
štartu na OH príslušník  ASVŠ 
Dukla Trenčín.
60: PETR BLAŽEK (moderný päťboj) 
* 30. 3. 1961 Praha – 1992: jednot-
livci – 14., družstvá – 9. V období 
štartu na OH príslušník  ASVŠ 
Dukla Banská Bystrica.  I
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NAJVÝZNAMNEJŠIE VÝROČNÉ 
OCENENIE ZA ROK 2019 – TROFEJ 
SOŠV – SI Z RÚK ČLENKY MOV NA 
SLOVENSKU DANKY BARTEKOVEJ 
A PREZIDENTA SOŠV ANTONA 
SIEKELA PREVZALA TROJNÁSOBNÁ 
OLYMPIJSKÁ VÍŤAZKA V BIATLONE 
ANASTASIA KUZMINOVÁ.

TEXT:  ĽUBOMÍR SOUČEK, FOTO: ANDREJ GALICA, JÁN SÚKUPHANTUCHOVEJ NOVÝ ŽIVOT

S niekoľkotýždňovým posunom, 
zapríčineným koronakrízou, 
sa 26. júna uskutočnilo 
57. valné zhromaždenie 
Slovenského olympijského 
a športového výboru (SOŠV). 

VALNÉ ZHROMAŽDENIE SOŠV

lénum jednomyseľne schvá-
lilo predĺženie mandátu 
prezidenta SOŠV, výkonné-
ho výboru SOŠV aj ombuds-
mana SOŠV zo 4 rokov na 5 
rokov, teda až do novembra 
2021. Vynútili si to výni-
močné okolnosti v  dôsled-
ku pandémie ochorenia 
COVID-19, ktoré zapríči-
nili  preloženie Hier XXXII. 
olympiády v  Tokiu z  roku 
2020 na rok 2021. Nezme-

nilo sa funkčné obdobie kontrolóra a do-
zornej rady SOŠV, ktoré bolo už dávnejšie 
stanovené ako päťročné.

Za normálnych okolností by sa vo-
lebné valné zhromaždenie SOŠV konalo 
v  novembri 2020, teda po skončení OH 
v  Tokiu, ako to ukladajú Olympijská 
charta aj Stanovy SOŠV. Nastali však 

výnimočné okolnosti s  preložením OH. 
Podľa čl. V, bodu 5 Stanov SOŠV preto 
bolo možné predĺžiť dĺžku trvania man-
dátu orgánov SOŠV o jeden rok.

Novými členmi SOŠV sa stali Únia 
telovýchovných organizácií Polície SR 
(UNITOP SR) a  Slovenská lakrosová fe-
derácia. Tým sa počet členov SOŠV zvýšil 
na 93, spolu disponujú 129 hlasmi.

SIEKEL: VEĽMI ÚSPEŠNÝ ROK 
2019, ROK ZMENY 2020
Prezident SOŠV Anton Siekel vo svojej 
správe označil rok 2019 pre SOŠV, ale 
aj pre slovenský šport ako veľmi úspeš-
ný. Organizácia v  ňom začala pôsobiť 
ako strecha slovenského športu (trans-
formovala sa na ňu v  decembri 2018) 
a  realizovala množstvo vlastných akti-
vít a  projektov, medzi nimi aj niektoré 
nové, ako napríklad „Športuj, Slovensko“, 

P

MANDÁT 
ORGÁNOV SOŠV 
SA PREDĹŽIL 
O ROK
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VALNÉ ZHROMAŽDENIE SOŠV

ZLATÝ ODZNAK SOŠV SI NA 57. VZ SOŠV PREVZALI MIROSLAV HAVIAR 
A PETER CHUDÝ.

Olympijský odznak všestrannosti, JOT 
Games, či konferencia Sport ®evolution.

Siekel vyzdvihol, že vlani začal pôsobiť 
historicky prvý štátny tajomník pre šport 
a došlo aj k zriadeniu Fondu na podporu 
športu, ktorý funguje od 1. januára 2020. 
O  obe významné zmeny sa SOŠV dlhší 
čas významne zasadzoval.

Rok 2020 nazval Siekel rokom zmeny. 
Mal na mysli hlavne (ale nielen) zmeny, 
spôsobené koronakrízou. V  jej dôsledku 
sa väčšina tohtoročných plánov organi-
zácie ocitla v troskách. „Zareagovali sme 
rýchlo, zriadili sme rezervný fond Pripra-

vení pomáhať a spustili sme naň navia-
zaný projekt ,Dáme to!´ Mrzí ma však, že 
hoci oblasť športu bola veľmi postihnutá, 
pomoc štátu športu na Slovensku sa 
nedá porovnať s pomocou v susedných, 
aj v mnohých ďalších európskych kraji-
nách. Žiaľ, šport na Slovensku je na peri-
férii záujmu štátu,“ uviedol.

Samozrejme, narušenie plánov SOŠV 
sa týkalo aj aktivít, ktoré sa priamo či ne-
priamo viazali k olympijským hrám v To-
kiu, preloženým na budúci rok. „Presun 
OH o rok neskôr pre nás znamená ďalšiu 
prácu a vyrovnať sa s tým je ťažká úloha.“

Ďalšie zmeny vyvolali parlamentné 
voľby 29. februára, po ktorých došlo 
k  nástupu nových ľudí do funkcie re-
zortného ministra aj štátneho tajom-
níka. Programové vyhlásenie novej 

Na 57. VZ SOŠV odovzdali množstvo 
vyznamenaní a výročných ocenení 
SOŠV za rok 2019. Okrem toho si 

riaditeľka SOŠV – Slovenského olympijského 
a športového múzea Zdenka Letenayová 
prevzala diplom Medzinárodného 
olympijského výboru Žena a šport. 

VÝROČNÉ OCENENIA 
SOŠV ZA ROK 2019
TROFEJ SOŠV: Anastasia Kuzminová, CENA 
PAVLA SCHMIDTA: Petra Vlhová, CENA 
BOHUMILA GOLIANA: hokejbalisti Slovenska, 
CENA ONDREJA NEPELU: Petra Rusnáková, 
CENA PAVLA DEMITRU: Robert Vittek, CENA 

JÁNA ZACHARU: Vladimír Daňo, CENA MATYLDY 
PÁLFYOVEJ: Věra Čamborová, CENA MIROSLAVA 
PROCHÁZKU: Eugen Magda, CENA VLADIMÍRA 
ČERNUŠÁKA: František Seman, CENA LADISLAVA 
CHUDÍKA: Jozef Harangozó a Petr Horáček, 
CENA VINCENTA LAFKA – OLYMPIJSKÝ 
KLUB ROKA: Trnavský olympijský klub.

VYZNAMENANIA SOŠV
ZLATÝ ODZNAK SOŠV: Miroslav Haviar, Peter 
Chudý, STRIEBORNÝ ODZNAK SOŠV: Vladimír 
Bezdíček, Anton Gajdoš, Jozef Hrčka, Jaroslav 
Klus, Irena Mikócziová-Bosá, Milan Oršula, 
Anna Pasiarová, Zdeněk Simonides, Juraj Sinay, 
Alexander Slafkovský st., Janka Stašová, Ján 

Súkup, Peter Tarcala, BRONZOVÝ ODZNAK 
SOŠV: Viktor Bielik, Eduard Földvári,  Ján 
Greguška, Pavol Jurčík, Branislav Koniar, 
Miroslav Konôpka, Ján Kriško, Tomáš Kuťka, 
Anton Pospíšek, Tatiana Švecová, Miroslav 
Tomášik, Zuzana Wisterová, MEDAILA 
SOŠV: Andrej Csemez, Milan Dvorščík, Mária 
Ďurišinová, Renáta Kasalová-Maňáková, Mariana 
Petrušová, Miloslav Roľko, Andrea Stranovská, 
Jana Velďáková, Dana Velďáková, Ján Volko.

Poznámka: Charakteristiky jednotlivých 
ocenení a vyznamenaní, aj vizitky 
všetkých laureátov sú zverejnené na 
webovej stránke www.olympic.sk.

VÝROČNÉ OCENENIA A VYZNAMENANIA SOŠV

HOSPODÁRENIE 2019 
A ROZPOČET 2020

Celkové príjmy SOŠV v roku 2019 
boli vo výške 4 101 437 EUR, 
celkové náklady 3 574 023 EUR. 

Hospodárenie sa teda skončilo 
so ziskom vo výške 527 415 EUR. 
Príjem Slovenskej olympijskej 
marketingovej, a. s., v roku 2019 
predstavoval 2 349 598 EUR. 
Náklady boli vo výške 2 335 983 
EUR. Nadácia SOŠV vlani získala 
príjmy vo výške takmer 170-tisíc 
eur, čo je viac než dvojnásobok 
v porovnaní s predošlým rokom. 
Na finančnú pomoc Nadácia SOŠV 
použila približne 80-tisíc eur.
Plénum schválilo aj rozpočet 
SOŠV na rok 2020. Predpokladané 
celkové príjmy sú vo výške 
9 931 771 eur, celkové náklady 
sú vo výške 9 914 567 eur. 
Predpokladaný hospodársky zisk 
predstavuje 17 204 EUR. Rozpočet 
SOM, a. s., na rok 2020 kalkuluje 
celkové predpokladané príjmy 
vo výške 2 841 932 eur a náklady 
vo výške 2 841 089 EUR.
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vlády v oblasti športu sa pre SOŠV stalo 
sklamaním. Nielen preto, že o športe sa 
v ňom hovorí málo, ale i preto, že okrem 
iných dôležitých vecí v  ňom chýba aj 
príprava dlhodobej stratégie rozvoja 
športu na Slovensku.

Za kľúčové slová do budúcnosti An-
ton Siekel označil komunikáciu, rešpekt 
k  názorom iných a  zodpovednosť. Po-
važuje za dôležité, aby sa naplno roz-
behla činnosť Fondu na podporu športu 
a  podpora vylepšenia stavu športovej 
infraštruktúry, aby sa legislatívne 
zmeny pripravovali po dlhodobej kon-
zultácii so športovým hnutím, aj aby sa 
pracovalo na zriadení športového arbit-
rážneho súdu.

DISKUSIA NAJMÄ 
O PRÁVNICKOM „ZVÄZOVANÍ“ 
ŠPORTOVÝCH SUBJEKTOV
V  diskusii sa jablkom sváru stalo po-
sudzovanie právnických zásahov do 
legislatívy stanovujúcej povinnosti 
športových subjektov. Právnik SOŠV 
Patrik Hrbek vyjadril názor, že aktuálne 
platný zákon ukladá športovým zväzom 
množstvo byrokratických povinností. 
Jeho nová podoba by preto podľa neho 
mala byť stručnejšia, jasnejšia a  pre-

hľadnejšia, aby sa športové spolky mohli 
sústrediť na vlastnú činnosť v  oblasti 
športu, ktorá je zmyslom ich existencie. 
„O športe by mali viac rozhodovať ľudia 
z praxe, než právnici,“ zakončil.

Na jeho vystúpenie, ale aj na kritiku 
postoja štátu k  športu v  čase korona-
krízy z  úst prezidenta SOŠV v  jeho 
správe reagovala šéfka pracovnej sku-
piny ministerstva, právnička Zuzana 
Zajíčková. Pripomenula, že bola prijatá 
malá novela Zákona o  športe, ktorá 
reagovala na niektoré objektívne prob-
lémy vyvolané koronakrízou. Upozor-
nila, že výška príspevkov pre národné 
športové zväzy sa napriek koronakríze 
neznížila. Vyhlásila, že nesúhlasí 
s alarmizmom o nadmernej byrokracii. 
„Aj pri zjednodušení zákona musí byť 
kontrola, hlavne zdola. Zväzy majú 
garantované peniaze od štátu, takže 
musia plniť aj nejaké požiadavky,“ 
uviedla.

Prezident SOŠV Anton Siekel hneď re-
agoval, že podľa neho je alarmizmus na-
mieste. „V minulosti komunita právnikov 
aplikovala do Zákona o  športe vlastné 
videnie. S tým nesúhlasím. Očakávam, že 
právnici budú implementovať podnety 
zo športovej obce,“ povedal.

Hlavná kontrolórka športu Alica Fis-
terová spochybnila názor predrečníčky, 
že kontrola je neúčinná. „V športe sa za 
posledných päť rokov kvalita kontroly 
posunula výrazne dopredu. Kontrolóri 
chcú v dobrej viere viesť športové zväzy 
k dodržiavaniu pravidiel,“ konštatovala.

Čestný člen SOŠV a  bývalý športový 
topfunkcionár Marián Kukumberg upo-
zornil, že celý čas sa hovorí o  Zákone 
o športe a o kontrole športových subjek-
tov, ale vôbec nie o podstate – teda o sa-
motnej športovej činnosti a  o  kluboch. 
„Prečo sú športovci posudzovaní ako zlo-
deji? Mestá a obce majú oveľa viac peňazí 
ako športové spolky, ale nie sú zďaleka 
natoľko zviazané kontrolou,“ upozornil.

Predseda dozornej rady SOŠV Ján 
Mižúr na záver diskusie povedal: „Na 
strane štátu sú profesionáli, na strane 
športových spolkov hlavne amatéri, 
teda dobrovoľní funkcionári. Zhruba 
20 – 25 tzv. malých zväzov vykonáva 
rozsiahlu administratívnu činnosť len 
prostredníctvom jedného pracovníka, 
ktorý pritom musí zabezpečiť všetko, čo 
vyplýva za Zákona o športe. Vyčlenený 
percentuálny podiel na administratívu 
u malých zväzov nepokrýva ani plat jed-
ného človeka.“ I

VALNÉ ZHROMAŽDENIE SOŠV, JUBILEUM

Na „kótu 70“ sa 13. októbra dostal jeden 
z najvýznamnejších slovenských 
športových funkcionárov Zdenko Kríž. 

Rodák za Slanca, okres Košice, sa aktívne 
venoval viacerým športom, predovšetkým 
futbalu a vytrvalostným behom. Absolvent 
štúdia žurnalistiky na Filozofickej fakulte 
UK v Bratislave 20 rokov pôsobil ako 
novinár v denníku Šport, kde končil 
ako zástupca šéfredaktora. Novinársky 
sa venoval predovšetkým cyklistike 
a stolnému tenisu. Potom štvrťstoročie 
externe vyučoval športovú žurnalistiku.

S Antonom Ihringom sa podieľal na 
založení Asociácie športových zväzov, 
ktorá sa neskôr transformovala na 
Konfederáciu športových zväzov (KŠZ) 
SR. Od roku 1995 až do 2020, keď KŠZ 
zanikla, bol jej generálnym sekretárom. 
V rovnakom období zastupoval Slovensko 
v Organizácii európskych mimovládnych 
športových organizácií (ENGSO).

V rokoch 1983 – 1986 šéfoval slovenskému 
stolnému tenisu, potom v období 1986 – 
1990 československému a od roku 1990 až 
doteraz vedie Slovenský stolnotenisový zväz. 
Celkove je na čele nášho stolného tenisu 
už 37 rokov, čo je aj vo svetovom meradle 

historický rekord. Vo svetovej federácii 
(ITTF) bol v rokoch 2003 – 2020 členom 
rady riaditeľov a v európskej (ETTU) je už 
21 rokov predsedom veteránskej komisie. 
Podieľal sa na organizovaní množstva 
významných medzinárodných podujatí 
na Slovensku, napr. stolnotenisových 
ME 1996 dospelých v Bratislave. Získal 
viacero významných medzinárodných 
stolnotenisových ocenení – dvakrát Zlatú 
raketu ETTU (2000 a 2010), Badge of Honour 
ETTU (2014) a Merit Award of ITTF (2016).

Dlhoročne pracuje ako dobrovoľný 
funkcionár aj v SOV, resp. SOŠV. Od roku 
1997 je nepretržite členom výkonného 
výboru, od roku 2016 aj viceprezidentom 
pre olympizmus. V súčasnosti je 
predsedom mediálnej a edičnej komisie 
SOŠV aj múzejnej rady SOŠV. Dva razy 
viedol slovenské výpravy na letnom 
EYOF – v Esbjergu 1999 a v Paríži 2003. 
Vo funkcii vedúceho, resp. zástupcu 
vedúceho výpravy sa päťkrát zúčastnil na 
Svetových hrách neolympijských športov. 
Za dlhoročnú prácu bol na olympijskej 
scéne ocenený Bronzovými kruhmi SOV 
(v roku 2000) a vyznamenaním Európskych 
olympijských výborov Laurel Award (2016).

VICEPREZIDENT 
SOŠV ZDENKO 
KRÍŽ OSLÁVIL 
SEDEMDESIATKU
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REGÁLY PLNÉ ZDRAVIA
Zdravý svet – tak sa volá oddelenie, 
ktoré je od septembra súčasťou všet-
kých prevádzok BILLA na  Slovensku. 
Zákazníci, ktorí vyznávajú pestrý a  vy-
vážený životný štýl, nájdu v tomto odde-

lení ponuku fitness produktov, potraviny 
s  vyšším obsahom proteínov, vegánsky 
a vegetariánsky sortiment, výrobky zná-
mej značky Alnatura či privátnej značky 
BILLA BIO.

Spoločnosť BILLA myslí aj na zákaz-
níkov, ktorí trpia rôznymi potravinovými 
obmedzeniami, a preto oddelenie „Zdra-
vý svet“ prináša aj viac produktov bez 
gluténu, bez laktózy či pre diabetikov. 
Väčšina výrobkov v tejto sekcii je v bio 
kvalite, čo znamená, že pri ich pestovaní 
a spracovávaní sa nepoužívali pesticídy, 
umelé farbivá, hnojivá, ani aromatické 
a konzervačné látky.

V KAŽDEJ PREDAJNI 
Sekciu so  sortimentom zdravých po-
travín si spoločnosť najskôr otestova-
la v  piatich predajniach v  Bratislave 
a  okolí. Keďže zákazníci oddelenie 
„Zdravý svet“ hodnotili vysoko pozi-
tívne, spoločnosť ho rozšírila plošne 
na celé Slovensko.

„Z  nášho prieskumu, v  ktorom sme 
oslovili takmer 400 zákazníkov, vy-
plynulo, že 92 % opýtaných ľudí dbá 
o správnu výživu a zdravé produkty. Ako 
pozitíva oddelenia Zdravý svet zákazníci 
uviedli dostatočnú ponuku výrobkov či 
ich vysokú kvalitu,“ povedala hovorkyňa 
BILLA Kvetoslava Kirchnerová.

Oddelenie Zdravý svet ponúka 
vo  vybraných šestnástich prevádzkach 
rozšírený sortiment. Sekcia tiež bude 
súčasťou každého novovybudovaného 
supermarketu.

„Naša spoločnosť sa vždy snaží vy-
chádzať v  ústrety svojim zákazníkom. 
Veríme, že zavedením oddelenia Zdravý 
svet sme potešili ľudí, ktorí si zo zdra-
votných dôvodov nemôžu dopriať všetky 
druhy potravín. Rovnako našich zákaz-
níkov podporujeme aj  vo  vyváženom 
životnom štýle a prinášame im kvalitné 
proteínové či fitness produkty,“ uviedla 
Kvetoslava Kirchnerová.

ZDRAVÚ STRAVU DOPĹŇA POHYB
Každý športovec vie, že kľúčom k správ-
nej životospráve je vyvážená strava 
a  pravidelný pohyb. Potvrdzuje to aj 
slovenský futbalista, špičkový brankár 
anglického klubu Newcastle United FC 
Martin Dúbravka: „Zdravé stravovanie je 
jedna zo základných vecí, ktoré by špor-
tovec mal dodržiavať. Keď zdravo jem, 
regenerácia mi trvá kratšie a  zranenia 
sa mi vyhýbajú. Samozrejme, ani tu však 
netreba zachádzať do extrémov.“

Martin Dúbravka je ambasádor 
projektu „Futbal v meste“, ktorého ge-
nerálnym partnerom je občianske zdru-
ženie BILLA ľuďom. Roadshow, ktorá 
prináša futbal do ulíc a  inšpiruje deti 
k  pravidelnému pohybu, odštartovala 
toto leto. Vyvrcholiť mala na jeseň, no 
pre pandémiu nového koronavírusu sa 
finále odkladá na jar budúceho roka. I

PARTNERSTVO

Spoločnosť BILLA dlhodobo 
podporuje slovenský šport 
a k pravidelnému pohybu sa 
snaží inšpirovať aj svojich 
zákazníkov. Dobrá kondícia 
je však iba jednou súčasťou 
vyváženého životného štýlu, 
dôležité je aj to, akú stravu 
konzumujeme. Aj preto 
BILLA výrazne rozšírila 
ponuku zdravých potravín 
vo svojich predajniach.

FOTOGRAFIA Z AKCIE PROJEKTU SPOLOČNOSTI BILLA FUTBAL V MESTE, KTORÁ BOLA 
AJ S SÚČASŤOU VIACERÝCH BÝVALÝCH POPREDNÝCH FUTBALOVÝCH REPREZENTANTOV.

ZDRAVÝ SVET – TAK SA VOLÁ ODDELENIE, KTORÉ JE OD 
SEPTEMBRA SÚČASŤOU VŠETKÝCH PREVÁDZOK BILLA 
NA SLOVENSKU.

TEXT A FOTO: BILLA

EŠTE VIAC ZDRAVÝCH 
POTRAVÍN V BILLA
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Z KUCHYNE 
SOŠV

TEXT: DANA GALICOVÁ, PETER PAŠUTH, SOŠV, FOTO: ANDREJ DOBRÍK, SOŠV

OLYMPIJSKÝ DEŇ NA SLOVENSKU 
BOL AJ „NAŽIVO“

V BANSKEJ BYSTRICI NIESLA OLYMPIJSKÝ OHEŇ ANASTASIA KUZMINOVÁ.

CELOSVETOVÝ OLYMPIJSKÝ DEŇ 
(23. JÚN) SA NA SLOVENSKU 
OSLAVOVAL NAPRIEK NEPRIAZNIVEJ 
SITUÁCII VYVOLANEJ PANDÉMIOU 
OCHORENIA COVID-19. V DÔSLEDKU 
ČIASTOČNÉHO UVOĽNENIA 
OPATRENÍ SA JEHO OSLAVY 
NEOBMEDZILI LEN DO ONLINE 
SVETA, ALE BOLI AJ „NAŽIVO“.

Vďaka iniciatíve a  nadšeniu predstavi-
teľov niektorých olympijských klubov 
sa podarilo zorganizovať podujatia, 

na ktorých sa aktívne zúčastnili priaznivci 
olympizmu, aktívneho pohybu a zdravia. Po-
solstvo Olympijského dňa 2020 tak napriek 
sťaženým podmienkam rezonovalo v  rôz-
nych častiach Slovenska.

KUZMINOVÁ OSLAVOVALA 
V BANSKEJ BYSTRICI
Najúspešnejšia slovenská olympionička, 
biatlonistka Anastasia Kuzminová, sa zúčast-
nila na oslavách Olympijského dňa v Banskej 
Bystrici. Pri Pamätníku SNP Kuzminová od-
behla v  sprievode detí z  miestnej základnej 
školy čestné kolo. Spoločnosť im robili aj 
primátor mesta a  prezident organizačného 
výboru EYOF 2022 Ján Nosko či viceprezident 
SOŠV Peter Korčok. Podujatie zorganizoval 
v spolupráci s mestom Olympijský klub Ban-
ská Bystrica.

WORKOUT S BARTEKOVOU 
A TOMČÍKOVOU
Do celosvetovej kampane MOV pri príleži-
tosti osláv Olympijského dňa #stayactive sa 
zapojila aj členka MOV na Slovensku Danka 
Barteková. Spoločne s  bývalou hokejovou 
brankárkou a  slovenskou olympioničkou zo 
ZOH 2010 vo Vancouveri Zuzanou Tomčíko-
vou absolvovala naša bronzová olympijská 

medailistka v  streľbe z  OH 2012 v  Londýne 
25-minútové cvičenie v priamom prenose na 
sociálnych sieťach.

OLYMPIJSKÝ DEŇ, KDE 
VÍŤAZOM JE KAŽDÝ
V tomto duchu sa niesli oslavy Olympijského 
dňa v Piešťanoch. V dôsledku nepriaznivého, 
daždivého počasia organizátori z  regionál-
neho olympijského klubu pridali k podujatiu 
s úsmevom dôvetok: „Z dažďa rastie všetko 
a možno aj budúci šampióni“.
Šesť desiatok detí rozdelených pre platné 
vládne nariadenia do troch skupín absol-
vovalo s  neskrývaným nadšením päť atle-
tických disciplín a dôstojným spôsobom si 
pripomenulo deň vzniku moderného olym-
pijského hnutia.

PREZIDENT SOŠV V BRATISLAVE
Na akcii pri príležitosti osláv sviatku piatich 
kruhov pochopiteľne nechýbal ani prezident 
SOŠV Anton Siekel, ktorý navštívil podujatie 
Olympijského klubu Bratislava na Základnej 
škole na Kalinčiakovej ulici. Privítal takmer 

stovku žiakov prvých až piatych ročníkov, 
ktorým zaželal krásne športové súboje a vy-
jadril presvedčenie, že sa ešte dlho budú 
na športoviskách stretávať. Po slávnostnom 
nástupe pod olympijskou vlajkou deti absol-
vovali mnoho športových disciplín – rôzne 
behy, skoky i hody. 

AJ V MICHALOVCIACH ŽILI 
OLYMPIZMOM NAPLNO
Olympijský klub Michalovce bol počas toh-
toročného Olympijského dňa aj vzhľadom 
na okolnosti obzvlášť aktívny. Takmer 300 
bežcov sa zúčastnilo na charitatívnom behu 
„Krosák pod hradom“, ktorého výťažok bol 
venovaný miestnemu oddeleniu onkológie 
a psiemu útulku. Piliere olympizmu pomáhal 
OK Michalovce napĺňať prvákom na základ-
nej škole na Okružnej ulici a miestne seniorky 
„vykročili za zdravím“ spoznávaním čara nor-
dic walkingu. Paletu olympijských podujatí 
doplnil aj tenisový turnaj hráčov nad 50 rokov 
Olympic Cup. A do bežeckej virtuálnej výzvy 
sa zapojilo množstvo záujemcov rôznych ve-
kových kategórií.  I

O K O L O  N A Š I C H  O L Y M P I J S K Ý C H  K R U H O V
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SOŠV SPUSTIL INICIATÍVU ŠPORT V BEZPEČÍ

O EKOLÓGII POUČNE 
AJ ZÁBAVNE

OLOV UŽ AKO NÁRODNÝ ŠPORTOVÝ PROJEKT

Na čoraz silnejší hlas boja proti obťažova-
niu v športe zareagoval aj SOŠV a a spo-
lu so svojou komisiou pre ženy a šport 

a  s  komisiou športovcov spustil iniciatívu 
„Šport v  bezpečí”. Jej cieľom je pomocou 
anonymného dotazníka zistiť, či sa slovenskí 
športovci v  súvislosti so svojou aktívnou 
kariérou stretli s akoukoľvek formou obťažo-
vania alebo zneužívania. SOŠV si chce byť 
istý, že Slovenska sa problémy obťažovania 
či zneužívania v športe netýkajú a ak áno, je 
pripravený zakročiť.

Dotazník si športovci našli vo svojich 
emailových schránkach. SOŠV zaručil, že 

prieskum je anonymný a k výsledkom bude 
mať prístup len úzky okruh ľudí zo SOŠV, 
ktorí stoja za iniciatívou. „Uvedomujeme 
si, že ide o nesmierne chúlostivú a osobnú 
tému. Dotazník je anonymný, ale športovci 
majú možnosť uviesť aj meno. V prípade po-
treby sme pripravení zakročiť a športovcom 
podať pomocnú ruku. Samozrejme, nič, čo 
sa v  dotazníku uvedie, nebude zverejne-
né bez súhlasu dotknutej osoby,” uviedla 
marketingová riaditeľka SOŠV Kristína 
Czuczová a zdôraznila: „Úprimné odpovede 
sú dôležité nielen pre súčasnú generáciu 
športovcov, ale aj pre budúce.“

Komisia SOŠV pre ženy a šport v spo-
lupráci s  právnym oddelením SOŠV 
pripravila smernicu o  ochrane pred 
diskrimináciou, obťažovaním, šikanou 
a zneužívaním v športe. „Cieľom smernice 
je zaistiť vysoké štandardy tejto ochrany 
v  podmienkach olympijského a  špor-
tového hnutia na Slovensku. Veríme, že 
zároveň bude slúžiť ako vzor pre všetky 
členské subjekty, najmä pre športové 
zväzy,” vyjadrila sa predsedníčka komisie 
Monika Šišková. Smernica je zverejnená 
na webe SOŠV a  je dostupná širokej ve-
rejnosti. I

P očas tohto roka sa realizoval ekologicky 
zameraný projekt Ja a  moje zelené JA, 
ktorý bol výsledkom spolupráce SOŠV, 

neinvestičného fondu EkoFond a  jeho 
zriaďovateľa, Slovenského plynárenského 
priemyslu. Projekt Ja a  moje zelené JA de-
ťom jednoduchým a  zábavným spôsobom 
približuje tému ekológie a ochrany životného 
prostredia. Prejavom tejto snahy sa stala 
netradičná publikácia, predstavujúca deťom 
jednoduché tipy, ako môžu prispieť k ochra-
ne životného prostredia.

Publikácia prináša pútavý príbeh. Zo-
brazuje bežné situácie, ktoré deti poznajú 
z  bežného života. Tie sú doplnené o  rôzne 
symboly trvalo udržateľného rozvoja, ktoré by 
si mali osvojiť a pochopiť ich význam. Kniha 
obsahuje sto originálnych nálepiek, ktoré si 
deti môžu vymieňať v online burze nálepiek. 
Hrdinom príbehu je malý chlapec Jakub, kto-
rému sa prihovára jeho zelený dvojník. Knižka 
Ja a moje zelené JA priniesla deťom aj nové 
interaktívne prvky. Roztočené turbíny, ukážka 
triedenia odpadu do farebných odpadkových 
košov, či vznášajúci sa balón – aj takéto skryté 
príbehy mohli deti objaviť po zaplnení špeciál-
nych strán nálepkami. Po odomknutí všetkých 
interaktívnych scén sa mohli deti zapojiť do 
súťaže o  jeden z  desiatich  elektrobicyklov. 
Slávnostné odovzdávanie cien sa konalo za 
účasti predstaviteľov SOŠV, SPP a  EkoFond. 
Výhercov prekvapila najúspešnejšia sloven-
ská olympionička Anastasia Kuzminová, ktorá 
im ceny osobne odovzdala. I

SOŠV aj v školskom roku 2020/21 pokračuje 
v  projekte Olympijský odznak všestran-
nosti (OLOV) s  testovaním rýchlosti, sily 

aj vytrvalosti prostredníctvom kombinácie 6 
disciplín (člnkový beh 10x5 m, zhyby (výdrž 
v zhybe), vytrvalostný člnkový beh, ľah – sed 
za 30 sekúnd, skok do diaľky znožmo z miesta 
a hod 2 kg medicinbalom vzad). Pilotný ročník 
počas školského roka 2019/20 sa stretol s pozi-
tívnym ohlasom na všetkých školách. V novom 
školskom roku má OLOV status Národného 
športového projektu.

Na každú školu, ktorá sa zapojila do pilot-
ného ročníka, SOŠV koncom júna zaslal pre 
pedagógov zaujímavé ceny a  pre každého 
zúčastneného žiaka certifikát s jeho bodovými 
výsledkami v šiestich športových disciplínach. 
Pre žiakov vo veku 11 a 12 rokov, ktorí splnili sta-
novené bodové kritériá, SOŠV poslal aj odzna-
ky (zlaté, strieborné, či bronzové). V pilotnom 
ročníku sa do OLOV plnohodnotne zapojilo 40 
škôl vo všetkých ôsmich samosprávnych kra-
joch Slovenska a spolu 1828 žiakov (949 chlap-
cov, 879 dievčat). Odznak všestrannosti získalo 
493 žiakov, čo je 27 percent testovaných. Zlatý 
odznak si vybojovalo 53, strieborný 141 a bron-
zový 299 žiakov. Významnú úlohu pri pilotnom 
testovaní, ako aj pri šírení povedomia o projek-
te v rôznych kútoch Slovenska, hrali regionálne 
olympijské kluby, tradične fungujúce ako predĺ-
žené ruky SOŠV.

Celoslovenské finále pilotného ročníka 
OLOV sa malo uskutočniť 23. – 25. júna v rámci 
najtradičnejšej mládežníckej olympiády Kalo-
kagatia v Trnave. Tam mali prísť najlepší žiaci zo 
školského testovania a  súťažiť za prítomnosti 

ambasádorov projektu Anastasie Kuzminovej 
a  Michala Martikána. Vzhľadom na núdzový 
stav sa však podujatie neuskutočnilo.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 
a športu SR podporilo pilotný ročník projektu 
Olympijský odznak všestrannosti sumou vo 
výške 65-tisíc eur. Ďalších 30-tisíc dolárov 
poskytla Olympijská solidarita MOV – z tohto 
grantu sa financovala príprava internetovej 
platformy na spracovanie a  vyhodnocovanie 
celého testovania.

Projekt Olympijský odznak všestrannosti 
je určený pre 6. ročníky základných škôl. Tes-
tovať sa v jeho rámci môžu žiaci buď jedno-
razovo (niekoľkokrát počas školského roka), 
prípadne možno využiť postupovú súťaž škôl. 
Reprezentačné družstvo školy v takom prípa-
de musí pozostávať z ôsmich žiakov – štyroch 
dievčat a štyroch chlapcov. Školy, ktoré mali 
záujem zapojiť sa v tomto školskom roku do 
OLOV, sa mohli písomne prihlásiť do 30. sep-
tembra. Samotné testovanie sa však oddialilo 
pod vplyvom druhej vlny pandémie nového 
koronavírusu. I

OLYMPIJSKÝ ODZNAK VŠESTRANNOSTI AJ MEDAILY 
V ZLATEJ, STRIEBORNEJ I BRONZOVEJ PODOBE.
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MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI PODPÍSALI PREDSEDA SK8 
JOZEF VISKUPIČ A PREZIDENT SOŠV ANTON SIEKEL.

PODPIS MEMORANDA SOŠV A SK8

SOŠV a Združenie samosprávnych kra-
jov SK8 podpísali v septembri v Boj-
niciach Memorandum o  vzájomnej 

spolupráci. Obe strany chcú participovať 
na organizácii podujatí, podpore vzde-
lávania i  propagácii zdravého životného 
štýlu a  športovania medzi deťmi, mlá-
dežou i  seniormi. Dôležitým prvkom je 
kooperácia pri modernizácii športovej 
infraštruktúry. Prezident SOŠV Anton 
Siekel predstaviteľom vyšších územných 
celkov (VÚC) načrtol počas stretnutia 
v Bojniciach vízie a ciele strešnej organi-
zácie slovenského športu. Memorandum 
podpísal s  predsedom SK8  Jozefom Vis-
kupičom.

SOŠV chce  ako zástupca tretieho 
sektora  aktívne participovať so  SK8 na 
prípravách integrovaných územných 
stratégií na úrovni jednotlivých krajov, čo 
sú kľúčové dokumenty v  novom progra-
movom období na čerpanie prostriedkov 
z Európskej únie. Z nedávneho výskumu 
Úradu splnomocnenca vlády SR pre roz-
voj občianskej spoločnosti vyšiel  šport 
ako najmasovejšia skupina občianskej 

spoločnosti.  Je preto dôležité, aby sa 
nezabúdalo v rámci VÚC ani na podporu 
športovej infraštruktúry a projektov.

V  najbližších rokoch je potrebných 
takmer 300 miliónov eur na rekonštrukciu 
a  modernizáciu už existujúcich špor-
tových zariadení a  ďalších minimálne 
200 miliónov je podľa nedávnej štúdie 
potrebných v  najbližších piatich rokoch 
na výstavbu novej športovej infraštruk-
túry.  Dôležitá je aj výstavba telocviční, 
veď 40 % základných, 32 % stredných 
odborných škôl a 31 % gymnázií s počtom 
žiakov od 151 do 600 nemá k  dispozícii 
vlastnú telocvičňu.

SOŠV ponúkol zástupcom samospráv-
nych krajov svojich odborníkov v  oblasti 
športu. Obe strany sa zaviazali, že budú 
vzájomne  podporovať vzdelávanie v  ob-
lasti telesnej výchovy, športu a  olympiz-
mu, aj  propagovať aktivity smerujúce 
k rozvoju telesnej výchovy a športu. Cie-
ľom spolupráce má byť aj podpora a zvý-
šenie atraktivity a dostupnosti športu pre 
deti, mládež a  seniorov  i  modernizácia 
a doplnenie športovej infraštruktúry. I

P rezident SOŠV Anton Siekel, riaditeľ 
Športového centra polície Juraj Minčík, za-
mestnanci SOŠV i SPV sa v júni zapojili do 

kampane #Sportovakrv a darovali vzácnu teku-
tinu. A vyzvali ďalšie osobnosti, aby sa pridali.

Kampaň #Sportovakrv je spoločná iniciatí-
va Nadácie SOŠV, Slovenského olympijského 
a  športového výboru (SOŠV) a  Slovenského 
paralympijského výboru (SPV). Pred odber-
ným miestom v  bratislavskom Ružinove ju 
v júni odštartovali šéfovia SOŠV a SPV Anton 
Siekel a Ján Riapoš.

„Spoločnou kampaňou chceme osloviť širo-
kú verejnosť a komunikovať nielen to, aká je krv 
dôležitá, ale aj to, ako je športové hnutie jed-
notné. Vie sa spolu dohodnúť a spolupracovať 
nielen v športových otázkach. Športová rodina 
síce dnes očakáva pomoc od štátu i partnerov, 
ale v rámci svojich možností chce aj ona po-
máhať,“ uviedol Anton Siekel pred vstupom na 
odberné miesto NTS v Bratislave. Krv sa rozho-
dol darovať druhýkrát v živote. Časté pravidelné 
cesty do zahraničia mu neumožnili navštíviť 
transfúzne oddelenie častejšie. 

Každý darca mohol v  rámci kampane po 
darovaní krvi odovzdať symbolickú loptičku 
ďalej. Stačilo, keď na sociálnych sieťach vyzval 
ďalších troch ľudí a pridá hashtag #sportova-
krv. Anton Siekel poslal symbolické loptičky 
prezidentovi Slovenského futbalového zväzu 
Jánovi Kováčikovi, hokejistovi Tomášovi Tata-
rovi a vtedajšiemu predsedovi správnej rady 
Fondu na podporu športu Dušanovi Guľášovi. 
Ako prvý prijal výzvu Tomáš Tatar.

K výzve „Darujme krv, vyhráme všetci“ sa 
pripojili športovci i obyčajní ľudia na celom 
Slovensku. I

ŠPORTOVÁ KRV OSLOVILA 
AJ OSOBNOSTI

NOVÁ PLATFORMA ROZVOJ ŠPORTU 
A CESTOVNÉHO RUCHU

Prezident SOŠV Anton Siekel, ďalší pred-
stavitelia športovej obce a zástupcovia 
subjektov pôsobiacich v cestovnom ru-

chu sa dohodli spolupracovať na kľúčových 
víziách, analýzach a  dokumentoch, ktoré 
sa pripravujú či sú vo fáze verejného pri-
pomienkovania na úrovni štátu aj všetkých 
samospráv. Aj preto iniciovali vytvorenie 
platformy „Rozvoj športu a  cestovného 
ruchu“, ktorá sa momentálne kreuje na ná-
rodnej i krajských úrovniach.

Prezident SOŠV Anton Siekel sa spoloč-
ne s  prezidentom Združenia cestovného 
ruchu SR Marekom Harbuľákom i s ďalšími 
predstaviteľmi športu a cestovného ruchu 
v októbri v Trnave stretli s predsedom Tr-
navského samosprávneho kraja (TTSK) Jo-
zefom Viskupičom. Cieľom stretnutia bolo 
prezentovať pripravenosť oboch oblastí 

participovať na účasti v  rade partnerov 
TTSK a práci na tvorbe novej Regionálnej 
územnej rozvojovej stratégie TTSK.

Počas rokovania predstavil  Anton 
Siekel kľúčové oblasti športu a športovej 
infraštruktúry, ktoré by bolo potrebné 
budovať a rozvíjať. Podfinancovaný šport 
trpí aj dôsledkami pandémie korona-
vírusu a  preto je každé euro navyše do 
rozvoja športu veľmi vítaným prínosom. 
Vyzdvihol podporu športu a  športových 
klubov napriek faktu, že župy nemajú 
túto oblasť vo svojej kompetencii. Marek 
Harbuľák informoval o  situácii a  príleži-
tostiach v cestovnom ruchu na národnej, 
ale hlavne na úrovni TTSK. Vyzdvihol 
úroveň podpory zo strany župy do ob-
novy kultúrnych pamiatok a poukázal na 
ďalšie možnosti rozvoja. I

TEXT: PATRIK HRBEK, PETER PAŠUTH, STANISLAV KRŠKO, FOTO: PATRIK HRBEK, SOŠV
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SPOLOČNÁ FOTOGRAFIA ÚČASTNÍKOV AJ ICH RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV S PREDSTAVITEĽMI NADÁCIE SOŠV. 

SÚ VĎAČNÍ, ŽE SA NA NICH NEZABÚDA

V  rámci projektu Nadácie SOŠV „Srd-
ce pre seniorov” sa viacerí slovenskí 
olympionici z dávnejších čias a ďalší 

bývalí poprední športovci už po piaty raz 
zúčastnili na liečebnom pobyte v  Kúpe-
ľoch Dudince. Septembrový pobyt si vy-
chutnali olympionici Anna Pasiarová (beh 
na lyžiach), Anna  Chmelková  (atletika), 
Miroslav Luberda  (zápasenie), Marianna 
Némethová-Krajčírová (gymnastika), Atti-
la Szabó (rýchlostná kanoistika), Gabriela 

Sabadošová  (hádzaná) a Justín Sedlák 
(basketbal).

Okrem liečebných procedúr mali bývalí 
reprezentanti pripravené spoločné aktivity, 
ako napríklad večeru pod záštitou preziden-
ta SOŠV Antona Siekela, na ktorej absolvo-
vali ochutnávku vína z regiónu Hont. Všetci 
vyjadrili vďačnosť, že sa na nich nezabúda. 
Spoločne absolvovali aj turnaj v bowlingu, 
ktorého víťazmi sa stali Miroslav  Luber-
da a Marianna Némethová-Krajčírová. I

V dôsledku pandémie nového koronavíru-
su a ochorenia COVID-19 na Slovensku 
zostali školské telocvične prázdne. Uči-

telia telesnej výchovy museli hľadať nové 
formy, ako motivovať svojich žiakov k pohy-
bu a zaujať ich počas hodín. Určité riešenie 
ponúka program vzdelávania o  olympij-
ských hodnotách OVEP, aj keď úplne to 
telesnú výchovu nenahradí.

Program OVEP vytvoril Medzinárodný 
olympijský výbor. Bol vytvorený s využitím naj-
modernejším pedagogických postupov, kto-
rým dominuje holistický prístup k vzdelávaniu. 
Ponúka množstvo príležitostí na uplatnenie 
kreativity a rozmanitých talentov prostredníc-
tvom širokej palety aktivít.

Základom OVEP je výchova v  duchu pia-
tich základných princípov olympizmu: radosť 
z  vynaloženého úsilia, zmysel pre fair play, 
rešpekt k  sebe samému a  druhým, snaha 
o výnimočnosť, harmonický rozvoj tela, mysle 
a  ducha.  Pochopiteľne, obsahová flexibilita 
programu ponúka priestor aj na výchovu k ďal-

ším kladným etickým hodnotám a k budovaniu 
charakteru mladých ľudí.

„Olympijské hodnoty nie sú zamerané len 
na jednu oblasť, sú potrebné pre život. Dnes 
je viac ako potrebné, aby sme ich priblížili 
pre mládež a  aby ich aplikovala vo svojich 
životoch. Naším cieľom nie je zapamätanie 
si hodnôt v  teoretickej rovine, ale predovšet-
kým v praktickej,“ hovorí koordinátor projektu 
OVEP Julián Krull z banskobystrického Centra 
voľného času – JUNIOR.

Cieľom programu, ktorý SOŠV ponúka na 
celom Slovensku a dnes vzhľadom na prípra-
vy letného EYOF 2022 predovšetkým v ban-
skobystrickom regióne, je  inšpirovať mladú 
generáciu k  správnemu morálno-etickému 
správaniu sa prostredníctvom športu. OVEP 
je veľmi flexibilný a učitelia môžu pripravené 
hravé aktivity prispôsobovať pre konkrétnu 
skupinu žiakov. Program zdôrazňuje prínosy 
športu a fyzickej aktivity, ktoré sú integrálnou 
súčasťou filozofie olympizmu, a  ich vplyv na 
zdravie, radosť a  spoločenskú prospešnosť 

každého jednotlivca.  Deti by mali pochopiť, 
že pohyb a  telesné aktivity sú založené na 
radosti a rešpektovaní etických princípov.

„Neformálne vzdelávanie na Slovensku je 
v plienkach, u nás je predovšetkým tradícia 
formálneho vzdelávania. Neformálne je však 
dobré pre mladých ľudí, ktorým môžeme 
dať pocit bezpečia i toho, že ich počúvame. 
Dávame im možnosť presvedčiť sa, že môžu 
svojimi postojmi a  aktivitami niečo zmeniť. 
A to je jedna z vízií MOV,“ dopĺňa Julián Krull.

SOŠV  ponúka  priamo pre celé Sloven-
sko či prostredníctvom CVČ - JUNIOR pre 
Banskobystrický samosprávny kraj  sériu 
workshopov i besied, aj s úspešnými špor-
tovcami, pre študentov a  žiakov škôl na 
rôzne témy týkajúce sa olympijskej výchovy 
i vzdelávania k hodnotám. Viacerí učitelia už 
absolvovali vzdelávací seminár o programe 
OVEP a  v  dnešnej náročnej dobe aplikujú 
do výučby jeho rôzne hravé formy. Materiály 
s  hrami a  aktivitami pre každý typ škôl sú 
k dispozícii na www.olympic.sk. I

PONUKA PROGRAMU OVEP PRE ŠKOLY

Na online valnom zhromaždení združenia 
Európskych mimovládnych športových 
organizácií (ENGSO) bol 12. novembra 
za člena ENGSO ako zástupca sloven-

ských mimovládnych športových organizácií 
prijatý Slovenský olympijský a športový výbor. 
SOŠV sa stal členom ENGSO ako strešná 
organizácia slovenského športu a  nástupca 
medzičasom zaniknuvšej Konfederácie špor-
tových zväzov SR, ktorá bola členom ENGSO 
už od  roku 1995. Členskú základňu ENGSO 
tvorí 37 národných športových konfederácií, 
národných olympijských a  paralympijských 
výborov a ďalších športových organizácií z 33 
európskych krajín.

SOŠV využije svoje členstvo pri napĺňaní 
svojho poslania všestranne prispievať k rozvoju 
športu v SR a v Európe. Riaditeľka medzinárod-
ného oddelenia SOŠV Petra Gantnerová bude 
pôsobiť v poradnom orgáne ENGSO v záleži-
tostiach, týkajúcich sa Európskej únie. I

SOŠV 
ČLENOM 
ENGSO
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TEXT: ĽUBOMÍR SOUČEK, SILVIA REMIAŠOVÁ, DANA GALICOVÁ, PETER PAŠUTH, FOTO: SOŠV

SLOVENSKÝ OLYMPIJSKÝ 
A ŠPORTOVÝ VÝBOR ÚSPEŠNE 
POKRAČUJE V PROJEKTE 
VIRTUÁLNEJ SIENE SLÁVY 
OLYMPIONIKOV ZO SLOVENSKA, 
KTORÝ ROZBEHOL VLANI.

Vďaka výbornej spolupráci s  autorom 
a  tvorcom projektu Stanislavom Šte-
fánikom a  vďaka finančnej podpore 

Olympijskej solidarity Medzinárodného 
olympijského výboru sa projekt v tomto roku 
rozrástol o  videoprofily ďalších 16 olympij-
ských medailistov. Celkove sa tak prostred-
níctvom stránky www.olympic.sk môžete 
slovom i obrazom zoznámiť s príbehmi už 31 
našich olympijských medailistov, čiže viac 
než tretiny z celkového počtu 86. Ide o me-
dailistov, ktorí na OH/ZOH získali cenné 
kovy ako reprezentanti toho štátneho útva-
ru, ktorého súčasťou bolo v danej historickej 
epoche aj Slovensko.

VIDEOPROFILY NA WWW.OLYMPIC.SK 
AJ V NOVEJ EXPOZÍCII MÚZEA
V  rámci vlaňajšej prvej fázy dlhodobého 
projektu Stanislav Štefánik spracoval aj na-
hovoril prvých 13 videoprofilov. Boli venované 
15 našim olympijským víťazom: boxerom Jú-
liusovi Tormovi a Jánovi Zacharovi, veslárovi 
Pavlovi Schmidtovi, krasokorčuliarovi Ondre-
jovi Nepelovi, dráhovému cyklistovi Antonovi 

Tkáčovi, atlétom Jozefovi Pribilincovi a  Ma-
tejovi Tóthovi, tenistovi Miloslavovi Mečířovi, 
vodným slalomárom Michalovi Martikánovi 
a Elene Kaliskej, biatlonistke Anastasii Kuzmi-
novej, plus v  prípade vodných slalomárov 
– súrodencov Petra a Pavla Hochschornerov-
cov i bratancov Ladislava a Petra Škantárov-
cov boli spoločné profily dvojíc.

V  roku 2020 do siene slávy najprv pri-
budli videoprofily zvyšných štyroch olympij-
ských víťazov zo Slovenska – plavca Zoltána 
Halmaja, strelca Alexandra Prokoppa, i  fut-
balistov Stanislava Semana a  Františka 
Kunza. V  priebehu roka ich doplnili profily 
všetkých ďalších našich športovcov, ktorí na 
OH či ZOH získali viac ako jednu medailu: 
gymnastky Marianne Némethovej-Krajčí-
rovej, hokejistov Vladimíra Dzurillu, Jozefa 

Golonku a Igora Libu, volejbalistu Bohumila 
Goliana, strelcov Jozefa Gönciho a  Zuzany 
Rehák Štefečekovej, plavkyne Martiny Mo-
ravcovej, aj rýchlostných kanoistov Erika 
Vlčeka, Juraja Tarra, Michala a  Richarda 
Riszdorferovcov.

V  nasledujúcich rokoch na webovej 
stránke www.olympic.sk postupne pribudnú 
videoprofily ďalších našich olympijských 
medailistov. Budú postupne zverejňované 
(prostredníctvom embedovania cez server 
Olympic Channelu) a  po budúcoročnom 
presťahovaní SOŠV do nových priestorov 
v bratislavskom Dome športu využité aj v pri-
pravovanej vlastnej expozícii SOŠV - SOŠM. 
Návštevníci múzea si ich budú môcť pozrieť 
s  titulkami v  slovenskej alebo v  anglickej 
verzii.

CIEĽ PROJEKTU
Cieľom projektu Virtuálnej siene slávy 
olympionikov zo Slovenska je prostred-
níctvom videoprofilov s  využitím archív-
nych filmových materiálov v  prvom rade 
z  olympijských hier postupne predstaviť 
verejnosti všetkých olympijských medai-
listov zo Slovenska - od uhorskej éry, cez 
československú až po súčasnú slovenskú. 
Pri realizácii projektu sa využíva obrazo-
vý materiál predovšetkým z  Olympijskej 
multimediálnej knižnice MOV (TOML), ale 
aj z  RTVS a  z  filmových archívov na Slo-
vensku aj v  Česku, ako i  z  fotografického 
archívu SOŠV - Slovenského olympijského 
a športového múzea (SOŠM). I

VO VIRTUÁLNEJ SIENI SLÁVY 
UŽ 31 OLYMPIJSKÝCH MEDAILISTOV

PROJEKT SOŠV NA PODPORU ŠPORTOVEJ ŽURNALISTIKY

SOŠV prišiel na jeseň s  novým pro-
jektom s  názvom  Program športovej 
žurnalistiky. Jeho cieľom je študen-

tom vysokých škôl ponúknuť inovatívny 
spôsob získania praktických skúseností 
v  oblasti športovej žurnalistiky a  fotožur-
nalistiky. „Študenti budú mať unikátnu prí-
ležitosť pracovať so skúsenými novinármi 
a  špecialistami na rôzne oblasti novinár-
skej práce,“ hovorí o programe jeho hlavný 
lektor, šéfeditor vznikajúceho športového 
portálu Športnet.sk Marián Szűcs. Okrem 

neho sa na projekte podieľajú ďalší šiesti 
lektori priamo z praxe.

Hlavná časť stáže sa uskutoční v  online 
priestore, súčasťou programu však bude aj nie-
koľko celodenných workshopov s teoretickou 
aj praktickou časťou. Na nich sa stážisti stretnú 
s mnohými zaujímavými témami a s osobnos-
ťami z praxe. Napríklad sa dozvedia, akú úlohu 
zohrávajú v kariére novinára sociálne siete, ako 
sa tvoria podcasty, aký by mal byť vzťah špor-
tovca a novinára, ako vyzerá práca v športovej 
redakcii 21. storočia, aké sú špecifiká práce 

hovorcu športového zväzu, komentátora či 
televízneho redaktora a zoznámia sa aj s množ-
stvom ďalších zaujímavých tém.

Program športovej žurnalistiky absolvu-
je 14 študentov – z toho desať takých, ktorí 
sa chcú živiť písaním, a  štyria fotografi, 
ktorým profesionálnu techniku zadarmo 
zapožičia technologický líder v oblasti zo-
brazovania spoločnosť Canon. Záujemco-
via sa mohli prihlásiť do konca novembra, 
samotná stáž sa začne začiatkom letného 
semestra 2021. I

„KOŠTOVKA“ Z VIDEOPROFILOV VIRTUÁLNEJ SIENE 
SLÁVY, KTORÉ NA WWW.OLYMPIC.SK PRIBUDLI 
V TOMTO ROKU.
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ČLENOVIA KOLÉGIA KLUBU 
FAIR PLAY SOŠV 22. OKTÓBRA 
SCHVÁLILI UDELENIE OCENENÍ 
KLUBU ZA ROK 2020. V TROCH 
KATEGÓRIÁCH ROZHODLI 
O UDELENÍ SPOLU TROCH 
CIEN KFP SOŠV A ÔSMICH 
DIPLOMOV KFP SOŠV.

L aureáti vzišli dovedna z  26 návrhov 
z rôznych subjektov. Ceny KFP SOŠV do-
stanú: za dlhodobé pôsobenie v duchu 

fair play bývalý dlhoročný mládežnícky ho-
kejový tréner a funkcionár Jozef Nemec, za 
aktívne šírenie a propagáciu myšlienok fair 
play paralympijská víťazka v športovej streľ-
be Veronika Vadovičová a za príkladný čin 
v duchu fair play stolný tenista Ján Vaniak.

Ocenenia pôvodne mali byť laureátom 
slávnostne odovzdané už v  novembri, ale 
vzhľadom na aktuálnu koronakrízu sa sláv-
nosť presunie na zatiaľ neurčený termín 
v budúcom roku.

Na udelenie najvyššieho ocenenia fair 
play – Ceny Jána Popluhára – kolégium 
klubu navrhlo motocyklistu Štefana Svitka. 
Vzhľadom na to, že v  tomto prípade ide 

o  výročné ocenenie SOŠV, však právomoc 
schváliť udelenie Ceny Jána Popluhára pri-
slúcha výkonnému výboru SOŠV.

OCENENIA KFP SOŠV ZA ROK 2020

Za dlhodobé pôsobenie v duchu fair play
Cena KFP SOŠV: 
Jozef Nemec (ľadový hokej)
Diplom KFP SOŠV: Ján Solivajs (beh na 
lyžiach), Igor Zelenay (tenis), Juraj Štefák 
(stolný tenis - paralympijské hnutie)  
Za aktívne šírenie a propagáciu 
myšlienok fair play
Cena KFP SOŠV: Veronika Vadovičová 
(para-športová streľba)
Diplom KFP SOŠV: Marcel Nemec (atletika)
Za príkladný čin v duchu fair play 
Cena KFP SOŠV: Ján Vaniak (stolný tenis)
Diplom KFP SOŠV: Žiga Pavlin, Rudolf 
Huna, Marek Slovák, Miroslav Preisinger 
(všetci ľadový hokej). I

K lub fair play SOŠV 22. októbra 
vyhodnotil projekt klubu „Šport 
je šanca“, zameraný na zvýšenie 

zapájania znevýhodnených skupín do 
športového hnutia, podporu solidarity 
medzi rôznymi skupinami spoločnosti, 
boj proti dopingu i  proti všetkým dru-
hom násilia, neznášanlivosti a diskrimi-
nácie, podporu sociálneho začlenenia 
a  rovnakých príležitostí v  športe, aj na 
prispievanie k ochrane a obnove život-
ného prostredia. 

Na SOŠV bolo zaslaných sedem projek-
tov, z ktorých členovia kolégia klubu vybra-
li ako najlepší dlhodobo udržateľný projekt 
integrácie sociálne znevýhodnených detí 
do spoločnosti formou športu z  občian-
skeho združenia Košice Crows. Občianske 
združenie dostane od SOŠV športový ma-
teriál v hodnote 1 000 eur.

Občianske združenie Košice Crows sa 
od roku 2017 venuje rozvoju športu ako 
hádzanársky klub. Jeho hlavným cieľom 
je aktívna spolupráca s  centrami pre deti 
a  rodiny (CDR). OZ momentálne aktívne 
spolupracuje so všetkými detskými do-
movmi z regiónu, čo predstavuje okolo 170 
detí. Vzhľadom na to, že OZ Košice Crows 
má v  správe najväčšiu multifunkčnú halu 
(Hádzanárska hala Slavomíra Šipoša 
v  Košiciach), pre deti z  centier pre deti 
a  rodiny vytvorilo dlhodobý športový plán 
s  celoročnými pravidelnými tréningami. 
Nadstavbu projektu predstavuje integrácia 
detí zo štandardných rodín s deťmi z CDR, 
ktoré sa vďaka tomu budú môcť efektívne 
začleňovať do spoločnosti ako rovnocenné. 
Finálnym cieľom tejto snahy je čo najskôr 
prihlásiť deti do riadnych líg príslušných 
športových zväzov. I

OCENENIA KLUBU FAIR PLAY SOŠV ZA ROK 2020

ŠPORT JE ŠANCA: VÍŤAZOM OZ KOŠICE CROWS

Z iniciatívy Slovenskéhoo olympijského 
a športového výboru sa na jeseň začala 
realizovať analýza stavu slovenského 

športu. Má zmapovať súčasnú situáciu v ob-
lasti športu a s podporou faktov a dát nastaviť 
kľúčové oblasti, ktoré by sa mali stať výcho-
diskom pre budúci rozvoj športu. SOŠV by ju 
v  spolupráci s  renomovanou poradenskou 
firmou  PwC a  s  ďalšími subjektmi zo špor-
tového hnutia chcel pripraviť do konca roka 
2020. Na tento proces nadviaže v prvej polo-
vici roka 2021 ďalšia fáza. Jej výsledkom bude 
s využitím získaných dát pripravený materiál 
s dlhodobou Stratégiou športu 2030.

Pôvodne SOŠV očakával, že s  iniciatívou 
na prípravu dlhodobej stratégie na obdobie, 
výrazne prekračujúce štvorročný cyklus 
parlamentných volieb, príde štát. Nedostala 
sa však do programového vyhlásenia vlády 
a aj štátny tajomník MŠVVŠ SR pre šport Ivan 
Husár otvorene deklaroval, že nevidí potrebu 
prípravy dlhodobej stratégie. Iniciatívu preto 
prevzal SOŠV. 

Analýza i  následná  stratégia sa budú 
zaoberať stavom v  celom športovom eko-
systéme od profesionálneho športu cez 
amatérsky, mládežnícky až po rekreačný. Za-
merajú sa na pohybové aktivity obyvateľstva, 
infraštruktúru i  na samotné financovanie 
športu. Identifikujú dopady športu na rôzne 
celospoločenské oblasti vrátane zdravotníc-
tva, ekonomiky, sociálnych záležitostí i život-
ného prostredia.

„Aj touto aktivitou chceme pomôcť k roz-
voju športu. Je dôležité prezentovať názory 
podložené faktmi a  dobrými skúsenosťami, 
nespoliehať sa len na svoje dobré pocity 
a  presvedčenie, že tento názor je ten naj-
správnejší. Počúvať budeme každý názor 
od športových odborníkov i  ľudí z praxe. Je 
nutné si uvedomiť, že šport na Slovensku nie 
je iba vrcholový a súťažný, ale aj rekreačný. 
Šport má tiež veľký vplyv v  rôznych odvet-
viach celej spoločnosti,“ povedal prezident 
SOŠV Anton Siekel. I

STRATÉGIA 2030 POMÔŽE 
SLOVENSKÉMU ŠPORTU
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ladí športovci sú neraz 
stratení vo svete získa-
vania sponzorov pro-
stredníctvom sociálnych 
sietí, nepoznajú svojich 
úspešných rovesníkov, či 
netušia, akým spôsobom 
komunikovať s  médiami. 
O  tom všetkom a  o  ďal-
ších veciach, ktoré im 
môžu pomôcť v  športovej 

kariére, sa mohli dozvedieť v  pestrom 
programe dvojdňového sústredenia JOT 
Games. Slovenský olympijský a športový 
výbor (SOŠV) v  spolupráci s  Nadáciou 
SOŠV ho po lanskej premiére v Šamoríne 
usporiadal po druhý raz.

Hlavným podporovateľom tohto tím-
bildingu bol exkluzívny partner SOŠV – 
národná lotériová spoločnosť TIPOS. Do 
x-bionic® sphere zavítali viacerí účastní-
ci OH mládeže, ZOH mládeže, či Európ-
skych olympijských festivalov mládeže.

Počas dvoch dní sa výsledkovo naj-
lepší mladí športovci na Slovensku za 
posledné obdobie nielen spoznávali, ale 
aj vzdelávali a rozširovali si obzory v rôz-
nych sférach. Podujatie ich uvádzalo do 

olympijského športového sveta. „Som 
veľmi vďačná, že som mohla do Šamorína 
prísť a  spoznať ostatných juniorských 
športovcov. Doteraz sme sa nepoznali 
a  dostali sme príležitosť na stretnutie. 
Mohla som od nich zistiť, ako to vyzerá 
v  športoch, ktorým sa venujú. Zároveň 
som sa dozvedela veľa nových informácií, 
ktoré budú užitočné pre moju športovú 
kariéru. Bolo to príjemné,“ hovorila pri 
odchode z JOT Games plavkyňa Nikoleta 
Trníková. 

PODPORA SKÚSENÝCH PRE MLADÝCH
Na JOT Games zavítali aj úspešní špor-
tovci Danka Barteková, Matej Beňuš, Ri-
chard Varga, Richard Nagy, Adam Botek, 
Csaba Zalka, Alexandra Longová či Ró-
bert Vittek. Spoločne s mladými talent-
mi sa v  areáli x-bionic® aquatic sphere 
dobre vyšantili pri rôznych súťažiach 
a  zábavných hrách. Zápasy vodnopólo-
vého turnaja na nafukovacích kolesách 
či ukážky zručnosti na prekážkovej dráhe 
Aquatic ninja v 50 m bazéne priniesli veľa 
zaujímavých momentov a situácií. 

Elitní športovci zároveň motivovali 
svojich nasledovníkov a  snažili sa im 

dať do ich kariér cenné rady. „Mladší sú 
trochu hanblivejší, aj preto sme skôr 
začínali rozhovory my. Následne sa už 
rozrozprávali a boli to zaujímavé debaty,“ 
hovoril s úsmevom strieborný medailista 
z vodnoslalomárskeho singlkanoe mužov 
na OH 2016 v Riu de Janeiro Matej Beňuš.

„Aj my sme mali vzory a  vždy bolo 
príjemné, ak sme s nimi prehodili slovo či 
dve. Bolo fajn vidieť mladých športovcov 
i kolegov z iných odvetví. Potešilo ma, že 
sa takýto kemp organizuje. Ja som videl 
prvýkrát iných športovcov okrem plavcov 
až na EYOF, keď som mal 16 rokov. A po-
tom asi až na olympijských hrách. Škoda, 
že podobné sústredenie v mojich časoch 
neexistovalo,“ pridal postreh plavec Ri-
chard Nagy. 

MENTÁLNY TRÉNER NIE JE HANBA
Juniorskí športovci sa v  duchu hesla 
SOŠV „Sme jeden tím“ dostali príležitosť 
lepšie sa vzájomne spoznať. Pomohli im 
k  tomu aj aktivity mentálneho trénera 
Adama Kociana, ktorý je k dispozícii pre 
členov JOT počas celého roka. Konzultá-
ciami im pomáha prekonať zložité situá-
cie, s ktorými sa stretávajú.

JOT GAMES TEXT: MARTIN HORVÁTH, PETER PAŠUTH,  FOTO: ANDREJ GALICA

Na druhom ročníku 
sústredenia JOT 
Games v Olympijskom 
tréningovom centre 
x-bionic® sphere 
v Šamoríne sa koncom 
augusta zúčastnilo 
16 členov Juniorského 
olympijského tímu 
(JOT) a jeden 
z projektu Ukáž sa!

M

UVEDENIE MLADÝCH 
DO OLYMPIJSKÉHO 
SVETA

ÚČASTNÍCI DRUHÉHO ROČNÍKA JOT GAMES NA SPOLOČNEJ FOTOGRAFII S YOUTUBEROM EXPL0ITEDOM.
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Spolupracovať s  mentálnymi tré-
nermi sa mladí športovci nemusia báť. 
Potvrdila im to aj Dominika Cibulková, 
ktorú spolupráca s odborníkom posúvala 
výkonnostne dopredu. Zároveň mla-
dým športovcom prezradila, že v  tenise 
je veľmi ťažké posunúť sa vo svetovom 
rebríčku z dvanásteho na desiate miesto 
a ešte oveľa ťažšie prepracovať sa do naj-
lepšej svetovej päťky. „Dôležité sú strava 
a  najmä prístup k  plneniu povinností. 
Sú to detaily, ktoré robia rozdiel medzi 
hráčkami mimo svetovej desiatky i päť-
ky,“ prezradila v talkšou Petra „Šarkana“ 
Nováka bývalá svetová štvorka. 

Zaujímavé pohľady na kariéru vr-
cholového športovca ponúkol členom 
Juniorského olympijského tímu aj bý-
valý futbalový reprezentant Filip Šebo. 

S  vrcholovým futbalom sa rozlúčil ako 
28-ročný, keďže ho prestal baviť a  už 
sa netešil na tréningy. Dnes je úspešný 
v  inom športovom odvetví – triatlone. 
„Športovec musí mať inštinkt, aby bol vo 
svojom odvetví úspešný,“ tvrdil viacná-
sobný slovenský futbalový reprezentant 
a doplnil: „Pre každého športovca je dô-
ležitá rodina, ktorá ho podporuje.“ 

NAJSKÔR ÚSPECHY – A AŽ 
POTOM SOCIÁLNE SIETE
Podľa Cibulkovej, Šeba i jeho partner-
ky, speváčky Emmy Drobnej, ktorá sa 
kedysi venovala aj súťažne volejbalu, 
je dôležité budovať si svoju značku. 
Najmä Filip Šebo zdôraznil, že o  to 
sa človek musí pričiniť v  prvom rade 
svojimi výsledkami a úspechmi v čin-
nosti, ktorej sa prioritne venuje. Až 
potom môže svoju značku zveľaďovať 
s  využitím sociálnych sietí. K  tejto 
myšlienke sa pripojili aj úspešná te-
nistka i speváčka.

Mladí športovci zaradení do Junior-
ského olympijského tímu, ktorý podpo-
rujú LYNX, Kooperativa a  Nadácia SPP, 

absolvovali v Šamoríne prednášky o soci-
álnych sieťach, prevencii proti dopingu, 
správnej výžive či o vzťahu k  médiám. 
Diskutovali s nimi youtuber a influencer 
Peter „Expl0ited“ Altof, Tomáš Pagáč zo 
Slovenskej antidopingovej agentúry, od-
borník na zdravú výživu Milan Sedliak či 
odborník na mediálnu komunikáciu Ri-
chard Fides spolu s kolegom z agentúry 
Grape PR Petrom Pašuthom a s riadite-
ľom mediálneho oddelenia SOŠV Ľubo-
mírom Součkom.

„Najviac sa mi pozdávalo, že som 
mal možnosť stretnúť sa s  úspešnými 
športovcami. Mohol som sa s nimi po-
rozprávať o  tom, čo prežívajú. Dozve-
del som sa taktiež o problémoch, ktoré 
majú vo svojom športe. Bola tu veľmi 
príjemná atmosféra. Mali sme možnosť 
zúčastniť sa na prednáškach, z ktorých 
som si veľa odniesol. Či už to bolo o in-
stagrame alebo o  výživových veciach. 
Najviac mi priniesla pravdepodobne 
prednáška s výživovým poradcom, kto-
rý mi ozrejmil niektoré veci,“ povedal 
na záver #JOTGAMES športový lezec 
Peter Kuric.  I

JOT GAMES

POČAS DVOCH DNÍ SA VÝSLEDKOVO 
NAJLEPŠÍ MLADÍ ŠPORTOVCI 
NA SLOVENSKU ZA POSLEDNÉ 
OBDOBIE NIELEN SPOZNÁVALI, ALE 
AJ VZDELÁVALI A ROZŠIROVALI 
SI OBZORY V RÔZNYCH SFÉRACH. 
PODUJATIE ICH UVÁDZALO DO 
OLYMPIJSKÉHO ŠPORTOVÉHO SVETA.

SÚČASŤOU ŠPORTOVÉHO 
PROGRAMU JOT GAMES BOLO 
AJ ZDOLÁVANIE PREKÁŽKOVEJ 
DRÁHY AQUA NINJA. V PLNOM 
NASADENÍ VIDNO ATLÉTKU 
VIKTÓRIU FORSTER A BOBISTKU 
(ZÁROVEŇ ATLÉTKU) VIKTÓRIU 
ČERŇANSKÚ.

VEĽKÝ ZÁUJEM MLADÝCH ÚČASTNÍKOV VZBUDILA BESEDA S TRIOM (ZĽAVA) DOMINIKA CIBULKOVÁ, EMMA DROBNÁ, FILIP ŠEBO, KTORÚ 
MODEROVAL PETER „ŠARKAN“ NOVÁK .
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NAJVIAC ZAUJAL TISOVSKÝ SPOLOK 
AKTÍVNEHO POHYBU A VITALIT Y
Komunita mladých ľudí zapálených pre 
šport z  Tisovského spolku aktívneho 
pohybu a vitality získala za triumf v toh-
toročnom „Ukáž sa!“ finančný grant vo 
výške 3000 eur. Príbeh občianskeho mlá-
dežníckeho združenia z  Tisovca môže 
byť inšpiratívny pre mnohých. Zo staré-
ho školského skladu si mladí vybudovali 
tréningové centrum, ktoré dnes navšte-
vujú športovci rôznych vekových skupín. 
Mladšie generácie v centre vedú k pohy-
bu a starším sa snažia prostredníctvom 
telovýchovných aktivít dať väčšiu chuť 
do života. 

Na druhom mieste v  hlasovaní ve-
rejnosti sa umiestnila mladá atlétka 
Andrea Švecová. Ako päťročná začínala 
s  tenisom, po štyroch rokoch prešla 
k hádzanej a po ďalšom roku k atletike. 
Dnes je držiteľka 61 titulov majsterky 
Slovenska a  jedenásťkrát prekonala 
slovenský rekord. Vlani dobehla na let-
nom Európskom olympijskom festivale 

mládeže v Baku v pretekoch na 400 m 
na 10. priečke. 

Rovnakú sumu (2500 eur) ako Šve-
cová získali aj volejbalisti MVK Nové 
Mesto nad Váhom. Klub si vybudoval 
dobré meno doma i  v  zahraničí, dnes 
má 80 členov. V poslednom čase sa viac 
zameriava aj na plážový volejbal.

PRE MLADÝCH ŠPORTOVCOV GRANT Y 
V CELKOVEJ VÝŠKE 46-TISÍC EUR
Nadácia Slovenského olympijského 
a  športového výboru (SOŠV) už pia-
ty rok výrazne podporila talentovanú 
mládež vo veku od 12 do 18 rokov. Pre 
mladých športovcov vyčlenila celkové 
finančné prostriedky vo výške 46-tisíc 
eur. Celkovo počas piatich rokov Nadá-
cia SOŠV rozdelila v grantovom progra-
me Ukáž sa! viac ako 280-tisíc eur.

Pôvodne malo byť vo finále 24 jed-
notlivcov či kolektívov, správna rada 
sa však vzhľadom na kvalitu prihlášok 
a sociálny aspekt rozhodla navýšiť do-
táciu grantového programu o  11-tisíc 

UKÁŽ SA!

Rekordných 
301 prihlásených, 
35 finalistov, 
rozdelených 46-tisíc eur, 
60 465 hlasujúcich. To sú 
základné čísla tohtoročnej 
piatej edície grantového 
projektu „Ukáž sa!,“ v ktorej 
vyhrali mladí ľudia z Tisovského 
spolku aktívneho pohybu 
a vitality. Piaty ročník projektu 
Nadácie SOŠV v spolupráci 
s SOŠV sa tentoraz premiestnil 
predovšetkým do prostredia 
sociálnej siete Instagram.

ZO STARÉHO 
ŠKOLSKÉHO SKLADU 
SI MLADÍ Z TISOVCA 

VYBUDOVALI 
TRÉNINGOVÉ 

CENTRUM A VYHRALI 
PROJEKT UKÁŽ SA!

TEXT: PETER PAŠUTH, FOTO: ANDREJ GALICA

MLADÍ Z TISOVCA
INŠPIROVALI INÝCH
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UKÁŽ SA!

ANDREA ŠVECOVÁ JE VEĽKÝ TALENT 
SLOVENSKEJ ATLETIKY, V RÔZNYCH 

DISCIPLÍNACH ZÍSKALA UŽ 61 TITULOV 
MAJSTERKY SR.

Z ROKA NA ROK POČET 
ZÁUJEMCOV O ,UKÁŽ SA!´ 
STÚPA. V PRVOM ROČNÍKU 
PRIŠLO NADÁCII SOŠV 73 
ŽIADOSTÍ O GRANTOVÚ 
PODPORU, V DRUHOM 116, 
V TREŤOM 168, VO ŠTVRTOM 
182 A V TOMTO AŽ 301.

eur na 46-tisíc eur a  počet finalistov 
o ďalších jedenásť. Víťazov určovala na 
základe sympatií i uverejnených videí, 
ktoré pripravil tím SOŠV, verejnosť 
v internetovom hlasovaní.

„Z  roka na rok počet záujemcov 
o ,Ukáž sa!´ stúpa. V prvom ročníku pri-
šlo Nadácii SOŠV 73 žiadostí o grantovú 
podporu, v druhom 116, v  treťom 168, 
vo štvrtom 182 a v tomto až 301. Ten-
to počet nás motivuje do budúcnosti. 
Veríme, že sa nám projekt podarí ešte 
viac zatraktívniť. Na Slovensku je veľa 
mladých športovcov, ktorým sa podpora 
zíde pri rozbehu ich kariéry. Presvied-
čajú nás o  tom príklady z  predošlých 
i  tohto ročníka,“ povedala riaditeľka 
Nadácie SOŠV Zuzana Vodáčková. 

„Cieľom programu Ukáž sa! je pod-
poriť mladých talentovaných športov-

cov s  prihliadnutím na ich športové 
výsledky i  sociálny štatút. Tento rok 
sme prepojili sociálne siete a  šport, 
veď obe tieto oblasti hrajú v  živote 
mladých ľudí dôležitú úlohu. Je veľmi 
dôležité podporovať športové talen-
ty, ktoré sa majú v  budúcnosti stať 
vzorom pre ďalšie generácie mladých 
športovcov a zdrojom radosti sloven-
ských športových fanúšikov,“ konšta-
toval predseda správnej rady Nadácie 
SOŠV Dušan Guľáš.

KREATÍVNA PREZENTÁCIA 
UCHÁDZAČOV NA INSTAGRAME
Tento rok sa projekt presunul do onli-
ne prostredia. Jeho ambasádorom bol 
influencer Expl0ited, ktorého projekt 
„Ukáž sa!“ od začiatku nadchol. S mla-
dými športovcami komunikoval a dával 

im rôzne rady. „Bola to presne moja 
šálka kávy - sociálne siete, šport a mla-
dí ľudia pripravení ísť si za svojím cie-
ľom. Nič som im netajil a prezradil som 
im všetko, čo som sa za osem rokov 
práce naučil. Oni to okamžite apliko-
vali. Niektorí by sa tým dokonca mohli 
rovno živiť. Možno sa aj budú...,“ uvie-
dol Expl0ited. 

Žiadatelia o  grant sa museli krea-
tívne odprezentovať na sociálnej sieti 
Instagram a  rozpovedať svoj športo-
vý príbeh. Mladí športovci sa počas 
uchádzania o hlasy verejnosti v rámci 
„Ukáž sa!“ učili pracovať so sociálnymi 
sieťami, čo môžu využiť aj v budúcnos-
ti pri získavaní sponzorov a partnerov. 
Rovnako mohli zistiť, aké sú nástrahy 
sociálnych sietí.  I

VÝSLEDKY HLASOVANIA 
„UKÁŽ SA!“ 2020
1. Tisovský spolok aktívneho 
pohybu a vitality 6402 hlasov, 
2. Andrea Švecová (atletika) 4497, 
3. MVK Nové Mesto nad Váhom 
(volejba) 3439, 4. Maximilián 
Szabó (rýchlostná kanoistika) 
3423, 5. Dominik Klimek (street 
workout) 3113, 6. Naša športová 
akadémia (atletika) 2975, 7. Adam 

Pančák (florba) 2728, 8. Dominika 
Maršáleková (zjazdové 
lyžovanie) 2651, 9. BKM Iskra 
Svit (basketbal) 2589, 10. Kata 
Team Prievidza (karate) 2457, 11. 
Nikola Maťková (futbal) 2336, 12. 
Renáta Vodnyanszká (atletika) 
2245, 13. Michaela Molnárová 
(atletika) 2231, 14. Natália Gážiová 

(džudo) 2194, 15. Margaréta 
Mušková (krasokorčuľovanie) 
1553,  16. Rebeka Tóthová 
(biatlon) 1271, 17. Ľubica 
Mituchová (biatlon) 1153, 18. Ema 
Doboszová (krasokorčuľovanie) 
1140, 19. Marko Piliar 
(krasokorčuľovanie) 1122, 
20. Kuzmina Junior Projekt 
(biatlon) 1097, 21. Martin Mach 
(lukostreľba) 1071, 22. Sára 
a Dorota Pitoňákové (curling) 
968, 23. Nina Ladvenicová 
(vzpieranie) 916, 24. Chiara 

Diky (synchr. plávanie) 899, 
25. Eliška Klepková (atletika) 
814, 26. Lezecká Akadémia (šp. 
lezenie) 732, 27. Ema Kolesárová 
(jazdectvo) 712, 28. Tri2Fly 
(triatlon) 617, 29. Tomáš Matuščák 
(atletika) 614, 30. Katarína 
Balleková (moderná gymnastika) 
545, 31. Nina Ábelová (šp. 
aerobic) 493, 32. Ema Borščová 
(plávanie) 453, 33. FBK Hornets 
(florbal) 401, 34. Ján Letz 
(džudo) 368, 35. Miroslava 
Hocková (šp. streľba) 246.

Celkove počas piatich rokov 
grantového programu „Ukáž 
sa!“ rozdelila Nadácia SOŠV 

medzi mladé talenty sumu 
v celkovej výške 286-tisíc eur. 
Novinkou tohto roka okrem 
úplného presunu do sveta 
sociálnej siete Instagram bolo, že 
sa nehlasovalo osobitne o víťazoch 
medzi jednotlivcami a kolektívmi.
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† Vo veku 72 rokov zomrel 26. júna 
v  Košiciach futbalový majster Euró-
py z  Belehradu 1976, bronzový z  ME 
1980 v Taliansku a účastník MS 1970 
v  Mexiku JAROSLAV POLLÁK. Za čs. re-
prezentáciu odohral rodák z Medzeva 
49 zápasov. Najlepšie roky domácej 
kariéry prežil v tíme VSS Košice, s kto-
rým v  roku 1973 získal Slovenský 
pohár. V  tomto klube bol súčasťou 
legendárnej záložnej trojice Štafura 
– Pollák – Daňko. V roku 1971 ho vy-
hlásili za tretieho najlepšieho hráča 
v ČSSR. Bol stredopoliarom európskej 
triedy. So Spartou Praha získal v roku 
1980 Československý pohár. Absol-
vent štúdia práva neskôr pracoval ako 
viceprezident 1. FC Košice a športový 
riaditeľ Sparty Praha.

† V Plzni vo veku len 40 rokov po nie-
koľkoročnom boji s  amyotrofickou 
laterálnou sklerózou 28. júna zomrel 
bývalý slovenský futbalový reprezen-
tant a  olympionik MARIÁN ČIŠOVSKÝ. 
Rodák z  Humenného získal s  Inte-
rom Bratislava dva majstrovské titu-
ly a  dvakrát vyhral Slovenský pohár. 
Tretí domáci titul pridal s Artmediou 
Petržalka, potom s  Viktoriou Plzeň 
získal dva české tituly. V  reprezen-
tačnom A-tíme Slovenska odohral 15 
zápasov, v tíme olympionikov hral na 
OH 2000 v Sydney.

† Vo veku 82 rokov zomrel 
30. júna v Bratislave býva-
lý známy športovec v atle-
tike a vo futbale, atletický 
rozhodca a  telovýchovný 

funkcionár EMIL UHLÍK. Pôsobil na ÚV 
ČSZTV aj na SÚV ČSZTV, kde viedol 
oddelenie športov, neskôr na SZTK. 
V  rokoch 1991 až 1997 pracoval ako 
ekonomický riaditeľ ŠK Slovan, futbal.

† Vo veku 83 rokov zomrel 
6. júla MILAN SLUŽANIČ, 
ktorý desaťročie (1988 
– 1998) stál na čele Slo-
venského futbalového 

zväzu (SFZ) ako jeho posledný predse-
da z federálnych čias a prvý v ére slo-
venskej štátnej samostatnosti. Kládol 
základy medzinárodného etablovania 
SFZ a jeho prijatia do medzinárodnej 
(FIFA) i  európskej federácie (UEFA). 
Prispel k  tomu, že FIFA oficiálne po-
tvrdila vznik SFZ už s dátumom 4. no-
vembra 1938.

PARTE
TEXT:  SOŠV, FOTO: JÁN SÚKUP, ŠTARTFOTO, ARCHÍV SOŠV, ROMAN FERSTL, TASR/MICHAL SVÍTOK

JAROSLAV POLLÁK V REPREZENTAČNOM 
DRESE ČSSR, V KTOROM PRISPEL K ZISKU 
TITULU MAJSTROV EURÓPY 1976 AJ 
K BRONZU NA ME 1980.

MARIÁN ČIŠOVSKÝ, KTORÝ ZOMREL VO VEKU LEN 40 ROKOV, REPREZENTOVAL 
SLOVENSKO AJ NA OLYMPIJSKÝCH HRÁCH V SYDNEY.

Za uplynulý polrok nás navždy 
opustilo viacero športových 
osobností, predovšetkým 
z futbalu. Bol medzi nimi 
aj jeden olympionik.

SMÚTOK SLOVENSKÉHO ŠPORTU
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† Vo veku len 24 rokov 26. júla v  Ko-
šiciach náhle zomrel strelecký repre-
zentant MATEJ MEDVEĎ. Pred dvoma 
rokmi na MS v  Čchangwone výrazne 
preukázal svoj talent 11. miestom 
v  „kráľovskej“ puškárskej disciplíne 
– v  ľubovoľnej malokalibrovke 3x40. 
Vlani získal (spolu s Jánym a Šulekom) 
tímový bronz na Svetovej letnej uni-
verziáde a  Slovensko reprezentoval aj 
na Európskych hrách v Minsku.

† Vo veku 67 rokov zomrel 
12. augusta bývalý futba-
lista PAVOL BIROŠ, člen kádra 
tímu ČSSR, víťaza ME 1976. 
Prešovský rodák odohral 

212 zápasov v čs. lige, predovšetkým za 
Slaviu Praha. Ako obranca odohral za 
A-tím ČSSR 9 zápasov. Absolvent štúdia 
práva sa venoval sudcovskej činnosti.

† Vo veku 78 rokov zomrel 
30. augusta bývalý dlho-
ročný volejbalový funk-
cionár ZDENEK  NOCAR. Vo 
volejbalových kluboch 

ČH, ŠKP či neskôr vo VKP Bratislava 
bol v  pozícii technického riaditeľa pri 
pamätných prvenstvách ČH v  Európ-
skom pohári majstrov 1979 a v Pohári 
víťazov pohárov 1981. V  klube, v  kto-
rom pracoval od roku 1967, sa tešil 
z  troch federálnych majstrovských ti-
tulov i zo všetkých 11 slovenských.

† Vo veku 75 rokov zomrel 
8. septembra v  Tornali 
šprintér DIONÝZ SZÖGEDI, 
bronzový medailista z  ME 
1969 v  Aténach v  štafete 

na 4x100 m a  člen Siene slávy sloven-
skej atletiky. Na ME 1969 bežal vtedajší 
člen Dukly Praha na druhom úseku. Po 
návrate na Slovensko pôsobil ako telo-
cvikár v Tornali.

†  Vo veku 90 rokov zomrel 
21. septembra docent 
DUŠAN JURSÍK, ktorý sa na 
FTVŠ UK v  Bratislave 35 
rokov podieľal na prípra-

ve odborníkov z plávania a moderného 
päťboja. Autor mnohých odborných 
a  vedeckých publikácií a  držiteľ Zlatej 
medaily Univerzity Komenského bol 
v  rokoch 1968 – 1989 predsedom Slo-
venského zväzu moderného päťboja. 
Jeho zásluhou sa do zbierok SOŠV – Slo-
venského olympijského a  športového 
múzea dostali predmety z histórie šer-
mu a moderného päťboja na Slovensku.

† Vo veku 82 rokov zomrel 
18. októbra v  Bratislave 
bývalý vynikajúci futbalista 
JOZEF OBERT, člen Klubu li-
gových kanonierov a 4-ná-

sobný reprezentant ČSR (v  A-tíme hral 
v roku 1958, prešiel všetkými kategóriami 
reprezentačných tímov už od mládežníc-

kych). V I. československej lige strelil vo 
farbách bratislavského Slovana, Tatrana 
Prešov, RH Brno a  ČH Bratislava spolu 
92 gólov, ďalších 15 gólov pridal ako hráč 
Wackeru Innsbruck v  rakúskej lige. So 
Slovanom Bratislava trikrát získal Čes-
koslovenský pohár, v  Innsbrucku trikrát 
Rakúsky pohár. Neskôr bol veľmi úspešný 
mládežnícky tréner, ale asistoval aj Joze-
fovi Venglošovi pri dvoch majstrovských 
tituloch Slovana vo federálnej lige (1974, 
1975).

† Vo veku 86 rokov zomrel 
9. novembra významný 
nitriansky futbalový funk-
cionár a  čestný člen SFZ 
ŠTEFAN SAPÁR. Bol spoluar-

chitektom transformácie FC Nitra na 
prvý profesionálny klub v bývalej ČSFR. 
Získal vysoký kredit nielen na čele klubu 
z Nitry, ale aj vo federálnych futbalových 
štruktúrach, kde už mal meno ako člen 
či neskôr šéf niekoľkých komisií najvyš-
šieho riadiaceho orgánu. Neskôr bol 14 
rokov predsedom Západoslovenského 
futbalového zväzu a podpredsedom SFZ.

† Vo veku 91 rokov zomrel 
17. novembra po krátkej 
chorobe člen Siene slá-
vy slovenskej hádzanej 
a  jedna z  najvýraznejších 

osobností tohto športu na Slovensku 
LADISLAV ŠESTÁK. Rodák z Michaloviec bol 
úspešný tréner, majstrovský titul získal 
s Tatranom Prešov (1969) i s ČH Bratisla-
va (1973). S  reprezentáciou ako asistent 
získal strieborné medaily na MS 1961 i na 
olympijských hrách 1972 v  Mníchove. 
Pôsobil v Rakúsku, niekoľko rokov bol ná-
čelníkom ČH Košice. V roku 2004 dostal 
Strieborné kruhy SOV. 

† Vo veku 88 rokov zomrel 
20. novembra popredný fut-
balový tréner a člen Siene 
slávy slovenského futbalu 
JÁN HUCKO. Dolnokubínsky 

rodák ako hráč pôsobil v  bratislavských 
kluboch Slávii, Slovan a  Dynamp Spoje. 
Ako tréner sa významne presadil v Spar-
taku Trnava. So Spartakom získal v  se-
zóne 1968/1969 titul v čs. lige a postúpil 
s ním až do semifinále Európskeho pohá-
ra majstrov. Zo slovenských tímov viedol 
aj Slovan Bratislava a  Jednotu Trenčín, 
trénoval i  v  Egypte a  v  Kuvajte. Pôsobil 
ako asistent trénera pri reprezentácii 
ČSSR (aj na MS 1970 v Mexiku) i samo-
statného Slovenska. Naposledy trénoval 
mládež vo FKM Karlova Ves.  I

PARTE ŠPORTOVÝCH OSOBNOSTÍ

NÁDEJNÝ STRELECKÝ REPREZENTANT MATEJ MEDVEĎ NÁS NÁHLE OPUSTIL VO VEKU IBA 
24 ROKOV...



126   OLYMPIC.SK  JESEŇ / ZIMA 2020  WWW.OLYMPIC.SK

ANALÝZA

V lete 2016 sa v brazílskom Riu de Janeiro uskutočnili Hry XXXI. olympiády. 
Ich prípravy boli spojené s obrovskými problémami. A s ich dedičstvom 
pre jedno z najmalebnejších miest sveta je to tiež zložité...

JEDNA Z NAJFOTOGENICKEJŠÍCH PANORÁM NA SVETE JE Z RIA DE JANEIRO.

ROZPAČITÉ DEDIČSTVO
OLYMPIJSKÉHO RIA
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ANALÝZA

KEĎ RIO KANDIDOVALO NA OH 2004, OLYMPIJSKÝ PARK MAL BYŤ NA OSTROVE ILHA DO FUNDAO.

uis Millet bol hlavný ar-
chitekt projektu  OH 1992 
v  Barcelone. V  roku 1995 
sa stal šéfom konzultač-
nej skupiny, ktorá bola 
vytvorená na účel návrhu 
projektu OH 2004 v Riu de 
Janeiro. Jej členovia mali 
za úlohu preštudovať úze-
mie brazílskej metropoly 
a  snažiť sa vytvoriť návrh 
priestorovej organizácie 

hier tak, aby čo najharmonickejšie 
zapadol do priestorovej štruktúry 
mesta a  napomohol jeho transfor-
mácii v  duchu trvalo udržateľných 
princípov, z  ktorej by profitoval čo 
najväčší počet obyvateľov.

PÔVODNÝ PROJEKT OH V RIU EŠTE 
NA ROK 2004 BOL ÚPLNE INÝ
Po mesiacoch prác predložila pracovná 
skupina predstaviteľom mesta návrh, 
ktorý do značnej miery kopíroval ten 
barcelonský. Ten sa dodnes považuje 
za jeden z  najúspešnejších modelov 
organizácie hier v meste.

Jeho úspech bol založený na prístu-
pe katalánskych organizátorov uspo-
riadať hry tak, aby slúžili potrebám 
mesta a nie naopak. Ako poznamená-
va vo svojej štúdii A. Aragón-Péréz, 
tento plán však nebolo jednoduché 
dodržať. Organizačný výbor totiž ne-
pretržite čelil tlaku Medzinárodného 
olympijského výboru a športových fe-
derácií, ktoré požadovali stále väčšie 
a drahšie športoviská.

V jednom z rozhovorov sa na túto si-
tuáciu vyjadril aj samotný Luis Millet: 
„Olympijské hry sú skvelý nástroj na 
podporu rastu, aktivity a trvalo udrža-
teľného rozvoja v mestách. V olympij-

skej histórii sa však mnohokrát stalo, 
že sa tento potenciál nepodarilo zre-
alizovať... Dôvod je jednoduchý. Pred-
stavitelia olympijského hnutia chcú 
totiž mať všetky športy pekne vedľa 
seba na jednom mieste, čo je absolútny 
nezmysel. Dôležité je správne priesto-
rové rozmiestnenie a  lokalizácia, pre-
tože ak toto zlyhá, všetky vybudované 
športoviská môžete ďalší deň vyhodiť 
preč. Toto je olympijská dráma, ktorej 
sme museli čeliť. Ak by sme to totiž 
nechali na rozhodnutí členov olym-
pijskej rodiny, vznikol by prakticky 
jeden olympijský park taký komplexný 
a kompaktný, ako sa len dá.“

Úspech barcelonských hier so 
športoviskami rozmiestenými do 
celého radu lokalít a  s  dimenzia-
mi, ktoré striktne reflektovali ich 
poolympijské využitie a  nie gigan-
tizmom presiaknuté predstavy špor-
tových federácií, ukázal, aké dôležité 
bolo tomuto tlaku odolať. Tieto hry 
MOV dodnes prezentuje ako vzorový 
príklad olympijského dedičstva. Je to 
však len vďaka tomu, že ho organi-
zátori jednoducho odmietli počúvať. 
Práve s touto skúsenosťou pristúpili 
katalánski architekti aj k  olympij-
skému projektu Ria de Janeiro.

NENAPLNENÉ PLÁNY 
BARCELONSKÝCH ARCHITEKTOV
Katalánski architekti identifikovali 
na území Ria niekoľko kľúčových zón 
s  už existujúcou infraštruktúrou. Zá-
roveň však našli aj lokality, ktoré niesli 
dôležitý rozvojový potenciál. Jednou 
z nich bol aj ostrov Ilha do Fundao na 
severovýchode mesta. Tam sa rozhod-
li umiestniť hlavný olympijský park 
s  olympijským štadiónom a  s  ďalšími 

TEXT: IGOR KOVÁČ,  FOTO: TASR/AP, GOOGLE MAPS, RIOTUR/FERNANDO MAIA, SHUTTERSTOCK.COM

„V RIU PREBIEHA 
PERVERZNÝ PROJEKT, 
KTORÝ SLÚŽI 
ŠPEKULATÍVNYM 
OBCHODOM A NIE 
MESTU A JEHO 
OBČANOM. JE 
EVIDENTNÉ, ŽE TO 
BUDE MAŤ DOPAD NA 
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, 
AKO AJ SOCIÁLNE 
DÔSLEDKY NA JEHO 
ÚZEMÍ... MESTO 
RIO STRATILO 
PRÍLEŽITOSŤ NA 
SVOJU POZITÍVNU 
TRANSFORMÁCIU.“

L

OLYMPIJSKÉHO RIA
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športoviskami, plus s  olympijskou 
dedinou, ubytovacím zariadením 
rozhodcov a  s  hlavným mediálnym 
aj vysielacím centrom. Druhou bola 
oblasť Barra di Tijuca, kde napokon 
k  OH 2016 reálne vznikol Olympijský 
park. Tam navrhli postaviť len nový 
velodróm a tenisové centrum a využiť 
existujúce výstavisko Rio Centro.

Ilha do Fundao bola z ich pohľadu ide-
álna lokalita, tak z hľadiska organizácie 
hier, ako aj poolympijského využitia in-
fraštruktúry. Ostrov mal výborné spoje-
nie so susedným letiskom, bol napojený 
na už existujúcu diaľničnú sieť a čo bolo 
najdôležitejšie, nachádzal sa v  lokalite 
s  vysokou koncentráciou obyvateľstva, 
ktoré žilo v neďalekom centre mesta a vo 
favelách na severe Ria. Na ostrove mala 
navyše sídlo aj miestna univerzita, ktorá 
po hrách mala športoviská a ubytovacie 
kapacity spravovať. Ostrov sa mal záro-
veň stať verejným parkom a priestorom 
na športovanie a rekreáciu miliónov oby-
vateľov mesta žijúcich v jeho blízkosti.

Ako však už dnes vieme, tento pro-
jekt sa vôbec nezrealizoval. Odborný 
asistent územného plánovania z  Uni-
versity College v Londýne Gabriel Sil-
vestre, ktorý analyzoval situáciu okolo 
tohto projektu, vysvetlil okolnosti ve-
dúce k zmene pôvodného plánu.

Podľa Silvestreho vyústilo predlože-
nie návrhu konceptu hier s  ostrovom 
Ilha do Fundao ako hlavným centrom 
do napätých vzťahov medzi členmi 
kandidátskeho výboru Ria na OH 2004. 
Na jednej strane bol podporovaný pred-
staviteľmi federálnej vlády a vtedajším 
sekretárom pre územné plánovanie 
mesta L. P. Condem. Zároveň však jeho 

vtedajší starosta Cesar Maia a šéf Bra-
zílskeho olympijského výboru Carlos 
A. Nuzman neboli veľmi nadšení a boli 
proti navrhovanému projektu. Opozič-
ný prístup Maiu bol natoľko evidentný, 
že nebol prítomný ani počas návštevy 
hodnotiacej komisie Medzinárodného 
olympijského výboru (MOV).

Keď hodnotiaca komisia MOV navští-
vila Rio, aby na mieste videla stav jeho 
pripravenosti, jej členovia boli zhrození 
zo stavu znečistenia životného prostre-
dia na ostrove Ilha do Fundao. Olympij-
ské hry mali prispieť k regenerácii tejto 
lokality a zlepšiť tak životné podmienky 
miestneho, väčšinou chudobného oby-
vateľstva. Vtedajší šéf FIFA a člen MOV 
v Brazílii Joao Havelange však pred svo-
jimi kolegami poznamenal, že  „ľudia, 
o ktorých sa staráme, žijú na juhu.“ Mal 
tým na mysli pás územia tiahnuci sa 
pozdĺž pobrežia od Copacabany na zá-
pad až po Barru de Tijuca, kde sa kon-
centruje najbohatšia vrstva obyvateľov 
mesta. Tento prístup zdieľali aj miestni 
politici v samospráve mesta, ktorí pod-
porovali plány miestnych developerov. 
Ich zámery sa totiž sústredili práve do 
lokality Barra.

NAMIESTO ILHA DO FUNDAO 
„BARRACENTRICKÝ“ KONCEPT HIER
Milletov tím varoval, že výberom Barry de 
Tijuca ako hlavného dejiska hier „vzniká 
riziko spojenia podujatia so špekulá-
ciami s  nehnuteľnosťami, s  použitím 
štátnych fondov na projekty, ktoré nie 
sú verejnými prioritami a s umiestnením 
športovísk ďaleko od väčšiny populácie, 
predovšetkým v severnej časti mesta, kde 
je športovísk nedostatok.“

Projekt OH 2004 však pred MOV 
neuspel. Predstavitelia mesta preto 
začali spoločne s  NOV presadzovať 
nový, marketingovo orientovaný model 
s hlavným centrom hier v oblasti Barra 
de Tijuca – už nie sociálny a udržateľný.

Na rozdiel od Barcelony tak pred-
stavy a tlak zástupcov olympijskej ro-
diny v Riu zvíťazili. To všetko napriek 
nesúhlasu odborníkov z  Milletovej 
pracovnej skupiny, vrátane katalán-
skeho architekta Jordiho Borju, ktorý 
sa od tohto rozhodnutia a následných 
postupov verejne dištancoval. Veľmi 
dobre si totiž uvedomoval, aké to môže 
mať pre mesto následky. Rok pred za-
čiatkom OH 2016 sa na margo olympij-
ských príprav vyjadril:

„V  Riu prebieha perverzný projekt, 
ktorý slúži špekulatívnym obchodom 
a  nie mestu a  jeho občanom. Je evi-
dentné, že to bude mať dopad na život-
né prostredie, ako aj sociálne dôsledky 
na jeho území...  Možno, že hry budú 
mať technicko-športový úspech. To 
však ešte neznamená, že to zabezpečí 
úspech aj pre mesto a  jeho obyvate-
ľov... Mesto Rio stratilo príležitosť na 
svoju pozitívnu transformáciu.“

Tieto slová Jordiho Borju potvrdil aj 
profesor sídelnej geografie na univerzite 
štátu Rio de Janeiro Gilmar Mascaren-
has, ktorý pracoval na výskume vplyvu 
megašportových podujatí na mesto: „Rio 
trvalo na megalomanskom prístupe, 
ktorý už vyšiel z  módy.“  Starosta Cesar 
Maia uprednostnil pre OH 2016 model 
s centrom v Barre de Tijuca, ktorý pou-
žili aj pre Panamerické hry v roku 2007. 
V súvislosti s OH to však malo pre mesto 
oveľa horšie následky.

ANALÝZA

SKUTOČNÝ OLYMPIJSKÝ PARK BOL POČAS OH 2016 VO ŠTVRTI BARRA DA TIJUCA, KDE ŽIJE LEN 5 PERCENT OBYVATEĽOV RIA.
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NEŽELANÉ ZÁSAHY DO ÚZEMNÉHO 
ROZVOJA RIA DE JANEIRO
Podľa Mascarenhasa mesto igno-
rovalo existujúce rozvojové plány, 
ktoré vznikli na báze odborných štú-
dií a  analýz a  rozhodlo o  predĺžení 
linky metra ako rozvojovej osi aké-
hosi lineárneho modelu, ktorý tam 
v  skutočnosti neexistuje a  nikto ho 
tam nevidí. Následkom toho sa tam 
preinvestovali milióny, ktoré zasiahli 
do štruktúry mesta tak, aby napĺňala 
potreby podujatia trvajúceho 16 dní. 
Výsledkom bola aj výstavba troch 
diaľnic Transcarioca, Transolímpica 
a  Transoeste, ktoré mali z  lokality 
Barra urobiť centrum.

Tento „barracentrický“ koncept 
olympijských hier narušil celú rozvo-
jovú politiku mesta. Následkom týchto 
zásahov bolo presídlených 70 000 ľudí 
a spôsobili sa nenapraviteľné škody na 
životnom prostredí. Investície sa pri-
tom sústredili do lokality, kde reálne 
žije len 5 percent obyvateľov mesta.

Gilmar Mascarenhas sa pozitívne 
vyjadril na margo vybudovania elek-
tričkovej trasy (VLT) a  regenerácie 
centrálnej, prístavnej časti mesta. 
V  súvislosti so športoviskami však 
nevedel povedať, či budú pre mesto 
prínosom, aký organizátori očakávali.

OLYMPIJSKÉ ŠPORTOVISKÁ 
NEDOKÁZALI PRINIESŤ 
OČAKÁVANÉ ZMENY
Profesor územného plánovania Ricard 
Frigola začiatkom roka 2018 zhodno-
til prínos organizácie OH na územnú 
transformáciu Ria de Janeiro. Mesto, 

ktoré v roku 1950 malo 3 milióny oby-
vateľov, dnes prekročilo hranicu 12 mi-
liónov. Tento dramatický demografický 
nárast však nesprevádzali zodpoveda-
júce územnoplánovacie zmeny, ktoré 
by zohľadňovali rastúce potreby býva-
nia, služieb a infraštruktúry.

Následkom toho mesto čelilo na 
prelome milénií extrémnym sociálnym 
rozdielom. Iba 30 percent obyvateľov 
mesta patrilo do vyššej a vyššej stred-
nej vrstvy, ktorá žila s dostatočne kva-
litným vybavením a  službami. Až 70 
percent obyvateľov malo nedostatočné 
životné podmienky, prípadne žilo hl-
boko na úrovni chudoby bez vzdelania, 
zdravotníckej starostlivosti, vody či 
dodávok elektriny.

Tieto okolnosti sa odrazili aj na 
systematickom prepade miestnej eko-
nomiky po roku 2000. Len medzi rokmi 
2008 až 2014 Rio kleslo zo 47. na 56. 
miesto v indexe globálnych miest, kto-
rý sleduje 84 najväčších metropol.

Organizácia olympijských hier 2016 
predstavovala pokus tento nepriaznivý 
vývoj zvrátiť. Žiaľ, nedodržanie odpo-
rúčaní pracovnej skupiny Luisa Milleta 
neprinieslo očakávané transformačné 
následky. Zvýšenie kvality mestského 
prostredia prostredníctvom výstavby 
olympijských športovísk v  lokalitách 
Barra de Tijuca, Zona Sul, Deodoro 
a  historického centra sa nepodarilo 
dostatočne zrealizovať. Podľa R. Frigo-
lu olympijský park a olympijská dedina 
v  Barre de Tijuca zlyhali ako nástroje 
vytvorenia nového mestského centra 
a lokalita si stále udržiava len podobu 
periférie s  nedostatočnými službami. 
Deodoro, ktoré je obkolesené favelami 
s  nízkopríjmovými skupinami obyva-
teľstva, využilo hry na skvalitnenie ve-
rejných priestorov, ale v skutočnosti sa 
tým žiadna zásadná transformácia ne-
naštartovala. Podobne sa dajú vnímať 
aj olympijské zásahy v  lokalite Zona 
Sul, ktorá je podľa Ricarda Frigolu rov-
naká ako predtým. 

POZITÍVNA OBNOVA 
HISTORICKÉHO CENTRA
Jedinou pozitívnou výnimkou, podob-
ne ako tvrdí G. Mascarenhas, je tak 
transformácia historického centra. 
Porto Maravilha je príkladom úspeš-
ného projektu sídelnej obnovy s novou 
cestnou infraštruktúrou, električkovou 
trasou, vysokokvalitnými verejnými 
priestormi, životaschopnými multi-
funkčnými štvrťami, obnoveným his-
torickým dedičstvom i  s  odvráteným 

negatívnym trendom k suburbanizácii. 
Nie je žiadnym prekvapením, že táto 

lokalita bola stredobodom záujmu aj 
Milletovej pracovnej skupiny. Súčasný 
vývoj totiž dáva barcelonským odbor-
níkom jednoznačne za pravdu. Ak by sa 
predstaviteľom Ria podarilo nasledovať 
ich odporúčania, dnes mohli byť pozi-
tívne transformačné efekty organizácie 
hier rozšírené aj na susedný ostrov Ilha 
do Fundao a mesto sa mohlo stať pozi-
tívnym príkladom trvalo udržateľného 
olympijského dedičstva. 

ROZPAČIT Ý ODKAZ OLYMPIJSKÉHO RIA
Dedičstvo OH 2016 je však veľmi roz-
pačité. Popri miliardových investí-
ciách do dopravnej infraštruktúry, 
ktoré síce zvýšili kapacitu hromadnej 
dopravy, ale svojím umiestnením mi-
nimálne reflektovali potreby väčšiny 
obyvateľstva, sa tiež vôbec nepodarilo 
zlepšiť hygienické podmienky mesta. 
Jednu z hlavných ambícií olympijské-
ho projektu tak organizátori nezvládli 
naplniť.

Príčina sa zvykne hľadať v nedostat-
ku financií, ktorý sužuje krízou zmie-
tanú brazílsku ekonomiku. Dnes je už 
všetkým zainteresovaným jasné, že 
k  tomu prispeli aj nelegálne praktiky 
samotných vrcholných predstaviteľov 
brazílskej vlády. OH 2016 aj futbalo-
vé MS 2014 odhalili, ako hlboko bolo 
zakorenené úplatkárstvo a  korupcia 
v  brazílskej politike. Obvineniam sa 
nevyhol ani samotný šéf organizač-
ného výboru hier a  brazílskeho NOV 
Carlos A. Nuzman v súvislosti s kupo-
vaním hlasov počas voľby dejiska OH 
2016. Do aféry mal byť zapojený aj bý-
valý guvernér štátu Rio Sergio Cabral, 
ktorý bol v  dôsledku ďalších obvinení 
odsúdený na 14 rokov vezenia.  

Rôzne podoby ziskuchtivosti, ba-
ženia po prestíži či úmysly impono-
vať a robiť falošný dojem, niekedy za 
takmer akúkoľvek cenu, prevládli nad 
zdravým rozumom a  úprimnou sna-
hou vykonať zmysluplné a  pozitívne 
zmeny. Ľudská slabosť a charakterové 
deficity ľudí v  rozhodovacích funk-
ciách tak majú nemalý podiel na po-
olympijskej situácii metropoly žijúcej 
pod bdelým pohľadom sochy Krista. 
Stoja v  zákulisí dedičstva hier, ktoré 
sa do histórie mohli zapísať „barce-
lonským“ zlatým písmom. Namiesto 
toho sú však len mementom premár-
nenej príležitosti na trvalo udržateľný 
rozvoj mesta hrdiaceho sa prívlast-
kom „Cidade maravilhosa“.                  I

ANALÝZA

„RIO TRVALO NA 
MEGALOMANSKOM 
PRÍSTUPE, KTORÝ 
UŽ VYŠIEL Z MÓDY.“
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rganizácia OH sa ocitla 
v dobe, keď je viac než ke-
dykoľvek predtým potreb-
né klásť dôraz na princípy 
trvalej udržateľnosti. Tá 
sa, samozrejme, netýka 
iba bežne vnímanej eko-
logickosti a ohľaduplnosti 
k  životnému prostrediu, 
ale má aj svoj ekonomický 
či sociálny rozmer.

Medzinárodný olympijský výbor 
(MOV) aj pod tlakom zhoršujúceho sa 
imidžu svojho vlajkového podujatia pri-
stúpil k  celému radu opatrení a  zmien, 
ktoré sa dotýkajú zreformovaného kan-
didátskeho procesu i  rôznych aspektov 
organizácie hier. Znižovanie nákladov, 
presadzovanie podmienky dlhodobo nu-
lových emisií uhlíka, či zvýšený dôraz na 
dodržiavanie základných ľudských práv, 
to sú len niektoré z opatrení, ktoré MOV 
začlenil do hostiteľského kontraktu s or-
ganizátormi hier.

Týka sa to, pochopiteľne, aj organizá-
torov OH 2024, ktorí sa novej olympijskej 
realite museli tiež prispôsobiť. Rozhodli 
sa pripraviť projekt, ktorý má trvalo 
udržateľné princípy zohľadňovať v  celej 
svojej komplexnosti. V snahe o minima-
lizáciu nákladov i  environmentálnych 

dopadov sa napríklad z viac než 90 per-
cent opierajú o  využitie existujúcej či 
dočasnej infraštruktúry. Napriek tomu 
však musí byť vybudovaných aj niekoľko 
objektov, ktoré musia tiež spĺňať celý rad 
trvalo udržateľných štandardov. 

OLYMPIJSKÉ PLAVECKÉ CENTRUM AKO 
SYMBOL TRVALEJ UDRŽATEĽNOSTI 
Nové plavecké centrum vyrastie v  lo-
kalite Saint Denis na severe Paríža. Na 
realizáciu tohto projektu čakajú miestni 
obyvatelia už od roku 2005, keď Paríž 
kandidoval na OH 2012. Nakoniec sa ho 
dočkajú o takmer 20 rokov neskôr.

Pôvodný plán počítal s  výstavbou 
športoviska s kapacitou 15 000 divákov. 
Po štátnom audite projektu v roku 2018 
však organizátori dospeli k  zisteniu, že 
jeho realizácia v sebe nesie príliš vysoké 
riziko predražovania. Jeho odhadovaný 
rozpočet sa pohyboval na úrovni 260 mi-
liónov eur. Olympijské plavecké centrum 
v Londýne pritom stálo až 370 miliónov, 
pretože bolo predražené až trojnásobne. 
Cena toho tokijského sa dokonca vyšpl-
hala až na 480 miliónov.

V Paríži sa preto rozhodli pre úpravu 
projektu a  pre zníženie jeho kapacity 
na 6 000 divákov, pričom bude slúžiť 
iba pre potreby súťaží skokov do vody, 

PRÍPRAVY OH 2024

V záplave správ o preložení 
olympijských hier v Tokiu 2020 
na budúci rok a komplikácií, 
ktoré toto bezprecedentné 
rozhodnutie vyvolalo, akoby 
zanikalo dianie okolo príprav 
OH 2024 v Paríži. Francúzski 
organizátori majú štyri roky 
pred plánovaným začiatkom 
hier plné ruky práce. Hry chcú 
usporiadať v súlade s najvyššími 
trvalo udržateľnými štandardmi. 
V kontexte krízy spôsobenej 
ochorením COVID-19 sa však 
jej naplnenie môže stať väčšou 
výzvou, než očakávali.

TAKTO MÁ VYZERAŤ OLYMPIJSKÉ PLAVECKÉ CENTRUM.

TEXT: IGOR KOVÁČ,  FOTO: PIXABAY, GOOGLE MAPS, TASR/AP, OCOG PARIS 2024

O

V DUCHU TRVALEJ 
UDRŽATEĽNOSTI

OH V PARÍŽI
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PRÍPRAVY OH 2024

NÁVRH PODOBY ARÉNY MESTSKÝCH ŠPORTOV POČAS OH 2024 V PARÍŽI.

synchronizovaného plávania a vodného 
póla. Nové, kapacitne menšie plavecké 
centrum má spĺňať trvalo udržateľné 
princípy hneď v  niekoľkých ohľadoch. 
Víťazný návrh nového centra má dispo-
novať celým radom inovácií. Tie spočí-
vajú predovšetkým vo využití jediného 
modulárneho bazéna s dĺžkou 70 m, čo 
z neho robí unikát. Zvyčajne sa totiž ta-
kéto centrá budujú s dvoma samostatný-
mi bazénmi – jedným pre skoky do vody 
a  druhým pre ostatné disciplíny. Táto 
inovácia prispieva k  redukcii celkovej 
zastavanej plochy, ktorá znížila náklady 
o 10 miliónov eur. Z environmentálneho 
hľadiska jeden takýto bazén využíva iba 
jeden filtračný systém a zároveň prispie-
va k zníženiu objemu vody i k redukcii 
nákladov na jej vykurovanie. 

Trvalo udržateľné princípy umocňuje 
aj skutočnosť, že na výstavbu centra budú 
použité organické materiály a  7  000 m² 
jeho strechy budú pokrývať fotovoltaické 
panely, čím sa stane jednou z najväčších 
mestských solárnych fariem vo Fran-
cúzsku. Budova má byť harmonickým 
spôsobom zakomponovaná do okolitého 
prostredia a prakticky má napĺňať všetky 
trvalo udržateľné ciele definované OSN.

Tie sa odrážajú aj v  modulárnom 
aspekte centra a v jeho funkčnej flexibi-
lite. Okrem plávania má byť totiž objekt 
prispôsobiteľný aj pre iné športy, napr. 
pre skejtbording, športové lezenie, fitnes, 
malý futbal či basketbal 3 proti 3. Uniká-
tom má byť športové recyklačné centrum, 

ktoré tam tiež má nájsť svoje miesto. 
V budúcnosti majú v okolí centra vyrásť 
priestory aj pre ďalšie športy, čím by malo 
dokázať pritiahnuť ešte viac návštevní-
kov.

Vďaka pohyblivým stenám a  dnu 
bazéna (v  niektorých jeho častiach) je 
možné jeho prispôsobenie tak pre vr-
cholový šport, ako aj rekreačné plávanie. 
Flexibilné nastavenie jeho rozmerov tak 
umožňuje jeho využitie rôznymi cieľový-
mi skupinami, či už sú to deti, alebo vy-
znávači dráhového plávania. Centrum tak 
v konečnom dôsledku umožňuje naplniť 
hlavný cieľ, pre ktoré bude postavené 
a  financované z  verejných zdrojov, a  to 
poskytnúť podmienky na zvýšenie „pla-
veckej gramotnosti“ Francúzov.

Tento plán inicioval department 
Seine-Saint-Denis a  francúzska vláda. 
Metropolitná vláda Veľkého Paríža by 
mala každoročne poskytovať dotáciu vo 
výške 2,5 milióna eur, ktorá miestnemu 
obyvateľstvu umožní v centre praktizovať 
plávanie za veľmi atraktívne ceny.

Výstavba centra sa má začať v  roku 
2021, a keďže zmluva s dodávateľom obsa-
huje aj tzv. „integračné klauzuly“, pri jeho 
realizácii by mali získať zamestnanie mla-
dí ľudia z departmentu Seine-Saint-Denis.

COVID-19 SA POSTARAL 
O NAVÝŠENIE CENY
Organizátori argumentujú, že trvalo udr-
žateľné princípy zohľadňuje aj finančná 
stránka projektu plaveckého centra. 

ARÉNA MESTSKÝCH 
ŠPORTOV

Aréna mestských športov 
je príkladom parížskeho 
olympijského športoviska, 

ktoré nepatrí do kategórie 
permanentných, ale dočasných 
stavieb. Aréna mestských športov 
však predstavuje originálny 
prístup parížskych organizátorov 
k zaradeniu nových športových 
odvetví do programu olympijských 
hier. Na ikonickom mieste, 
námestí Place de la Concorde 
v susedstve Louvru a Champs-
Elysées, vyrastie aréna pre športy 
ako breakdancing, skejtbording,  
BMX či basketbal 3 proti 3.

Organizačný výbor OH 2024 
zdôrazňuje, že tento jedinečný 
koncept umiestnený priamo v srdci 
Paríža umožňuje efektívnejšie 
využitie zdrojov, pretože 
zjednoduší organizáciu dopravy 
a ďalších operačných prvkov 
prípravy a prevádzky športovísk 
a oveľa výraznejšie zníži náklady 
i environmentálne dopady, 
než keby boli príslušné športy 
rozmiestnené do viacerých lokalít.

Dočasná aréna, ktorej výstavba 
bude financovaná zo súkromných 
zdrojov organizačného výboru, 
by mala mať kapacitu 35 000 
divákov a poskytne úplne novú 
olympijskú skúsenosť pre novú 
kategóriu olympijských divákov, 
ktorej sa MOV snaží zaradením 
týchto športov priblížiť.
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V porovnaní s pôvodnými 260 miliónmi 
totiž modifikovaný projekt počíta s roz-
počtom 174 miliónov eur. Z  tejto sumy 
126 miliónov eur použijú priamo na jeho 
výstavbu. Ďalších 21 miliónov pohltí 
výstavba pešieho a cyklistického mosta, 
ktorý spojí centrum so štadiónom Stade 
de France, 7 miliónov si vyžiadajú do-
časné olympijské úpravy a  20 miliónov 
dobudovanie vodného parku po hrách.

Rozpočet na realizáciu centra je však 
vyšší ako pôvodný odhad vo výške 111 
miliónov eur. Jedným z  hlavných dôvo-
dov nárastu nákladov je pritom rast cien 
stavebných prác o 20-25 % v regióne Ile-
de-France pre pandémiu ochorenia CO-
VID-19. Na zvýšení nákladov sa podieľa 
aj aplikácia spomínaných inovačných 
prvkov a  zabezpečenie multifunkčnosti 
centra. S  týmito počíta aj celkový roz-
počet organizátorov na infraštruktúru. 
Zvýšené náklady na centrum sa tak zatiaľ 
neprejavili na zvýšení tohto 3,2-miliar-
dového rozpočtu.

ZMENY SPÔSOBENÉ SNAHOU USPORIŤ
Pre klasické plavecké súťaže malo byť 
pôvodne postavené samostatné do-
časné športovisko s  kapacitou 15  000 
divákov. Nemalo byť financované zo 
štátnych zdrojov, ale výhradne z  roz-
počtu organizačného výboru. Po OH 
2024 ho mali demontovať a jeho bazény 
znovu použiť na iných miestach v rámci 
regiónu Saint Denis.

V  snahe o  ďalšiu  redukciu výdavkov 
však v Paríži napokon od plánu výstavby 
dočasného areálu pre plávanie ustúpili. 
Na plavecké súťaže chcú radšej využiť 
priestory už existujúceho športoviska 
vo štvrti La Défense. Zastrešený štadión 
s kapacitou 30 000 divákov by mal stále 
hostiť aj pôvodne plánované gymnastické 
súťaže. Počas OH toto športovisko pone-
sie názov Arena´92.

Takisto z úsporných dôvodov nedávno 
došlo k  presunu dejiska volejbalových 
turnajov. Muži aj ženy pod vysokou sieťou 
mali pôvodne hrať na dočasnom športo-

visku vo štvrti Le Bourget. Po novom však 
oba turnaje v šestkovom volejbale orga-
nizátori situujú až vyše 200 km od Paríža 
do mesta Villeneuve d'Ascq. Volejbal sa 
má hrať na veľmi variabilnom futbalovom 
štadióne Stade Pierre-Mauroy so zaťaho-
vacou strechou, kde svoje domáce ligové 
zápasy hrá LOSC Lille.

SPÔSOBÍ COVID-19 PARÍŽSKYM 
ORGANIZÁTOROM ĎALŠIE PROBLÉMY?
Začiatkom mája francúzska minister-
ka športu Roxana Maracineanuová po 
prvý raz verejne pripustila, že OH 2024 
sa pravdepodobne nevyhnú prekroče-
niu rozpočtu, aj keď sa zaviazali, že hry 
budú vzorom príkladného manažmentu. 
Nová situácia prinútila organizátorov 
k  prehodnoteniu projektu a  k  hľadaniu 
riešení a  potenciálnych úspor. Lokálni 
politici však vyzývajú, aby to nebolo na 
úkor záväzkov a  sľubov ohľadom trvalo 
udržateľného dedičstva pre miestnych 
obyvateľov.

PRÍPRAVY OH 2024

V júni 2019 spustili do prevádzky prvé 
novo vybudované športovisko pre 
parížske olympijské hry. Centrum 

vodného slalomu vo Vaires-sur-Marne 
je situované 30 km od Paríža na brehu 
jazera, ktoré už 20 rokov slúži pre potreby 
francúzskeho veslovania a kanoistiky. To 
bolo súčasťou parížskeho olympijského 
projektu už pre rok 2012. Počas OH 

CENTRUM VODNÉHO 
SLALOMU 
VAIRES-SUR-MARNE

VOLEJBAL SA MÁ HRAŤ 
NA VEĽMI VARIABILNOM 
FUTBALOVOM ŠTADIÓNE 
STADE PIERRE-MAU ROY SO 
ZAŤAHOVACOU STRECHOU. 

CENTRUM VODNÉHO SLALOMU VO VAIRES-SUR-MARNE.
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Situáciu neuľahčuje ani chýbajúcich 
1,2 miliardy eur, ktoré majú prísť do roz-
počtu organizačného výboru od spon-
zorov. Aj tieto financie sa majú podieľať 
na výstavbe infraštruktúry. V  dôsledku 
pandémie sa budúci rok očakávajú 
výpadky príjmov, a  to starostka Paríža 
Anne Hidalgová už minulý rok zamietla 

stomiliónovú ponuku firmy Total, keďže 
hry nechcela spájať s firmou využívajú-
cou fosílne palivá.

Ostatní veľkí sponzori sa však zatiaľ 
vôbec neponáhľajú. Hlasy z radov miest-
nych politikov sa už ozývajú aj v tomto 
prípade a  varujú, že daňoví poplatníci 
nebudú pokrývať tieto výpadky súkrom-

ného sektora, keďže sa pod takú dohodu 
nepodpísali. Verejnosť by to jednoducho 
neakceptovala.

ČAKAJÚ OH 2024 
PROGRAMOVÉ ZMENY?
Organizátori počítajú s  dvoma zásad-
nými úspornými opatreniami. Jedným 

PRÍPRAVY OH 2024

NOVÉ MESTSKÉ ŠPORTY SA MAJÚ PREDSTAVIŤ NA PARÍŽSKOM PLACE DE LA CONCORDE.

2024 tak budú veslári, kanoisti a vodní 
slalomári opäť súťažiť na jednom mieste, 
podobne ako v roku 2008 v Pekingu.

Zatiaľ čo pekinský areál však skončil 
po hrách nevyužitý a v dezolátnom stave, 
francúzski organizátori sa postarali o to, aby 
sa ich komplex dočkal zmysluplného využitia 
aj po skončení OH. Centrum totiž už štyri 
roky pred svojou olympijskou premiérou slúži 
verejnosti. Bolo navrhnuté tak, aby spĺňalo 
nielen požiadavky vrcholového športu, ale 
aby bolo použiteľné aj na rekreačné účely. 
Je totiž súčasťou areálu, ktorý v rámci 
voľnočasových aktivít navštívia ročne 4 
milióny obyvateľov regiónu Ile-de-France.

Okrem zabezpečenia zmysluplnej 
poolympijskej prevádzky zohľadňuje aj 

koncentrácia troch olympijských športov 
do jedného komplexu trvalo udržateľný 
prístup parížskych organizátorov. Toto 
riešenie im totiž prináša nezanedbateľné 
úspory, keďže sa tým eliminujú napríklad 
investície do bezpečnostných opatrení 
dvoch či troch samostatných športovísk. 

Nový komplex sa stal najväčším centrom 
vodného slalomu v Európe. Tvorí ho celkove 
800 m tratí, ktoré sú napájané vodou piatimi 
čerpadlami, vytvárajúcimi maximálny 
prietok 14 m³/s. Stále tribúny s kapacitou 
2 000 divákov sa počas olympijských hier 
či iných významných podujatí môžu navýšiť 
na 13 000. Okrem súťažného a výcvikového 
kanála zahŕňa centrum aj nové hangáre 
pre kanoistov a veslárov, ale tiež športové 

haly, ubytovacie kapacity, VIP či mediálne 
priestory. Celkové náklady na výstavbu 
predstavovali 95 miliónov eur, z čoho 
regionálna vláda prispela 80 miliónmi.

Víťazný návrh projektu centra vzišiel 
z medzinárodnej architektonickej súťaže 
a zaujal predovšetkým svojím citlivým 
zasadením do okolitého prírodného 
prostredia. V snahe o čo najpriaznivejšie 
dopady na životné prostredie bolo 
súčasťou výstavby aj vytvorenie 9,5 ha 
vegetačných a parkových úprav, ktorými 
bola vykompenzovaná zástavba 6 ha územia. 
K tomu sa pridáva 800 m² revitalizovaných 
vodných plôch a výsadba 2,5 ha živých 
plotov a krovín. Z celého projektu zastavaná 
plocha predstavuje iba 25 percent.
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z  nich je redukcia kapacity olympijskej 
dediny, ktorá by sa mala znížiť z 18-tisíc 
na 15-tisíc postelí. Tým druhým je zdie-
ľanie autobusovej dopravy pre verejnosť 
so sprievodom športovcov, čo by mohlo 
ušetriť milióny.

Olympijský víťaz v  behu na 110 m 
prekážok z OH 1976 a bývalý francúzsky 
minister športu Guy Drut sa však nechal 
počuť, že by v súčasnej situácii bolo vhod-
ným riešením zbaviť sa v rámci olympij-
ského programu aj štyroch doplnkových 
disciplín (skejtbordingu, športového leze-
nia, surfingu a break dancu). Tento nápad 
však parížski organizátori – zatiaľ – vylu-
čujú. Veria totiž, že tieto športy nepred-
stavujú pre ich hry dodatočnú nákladovú 
položku, ale skôr formu lieku či receptu, 
ako ich môžu ešte vylepšiť.

PRINÚTI COVID-19 PRESUNÚŤ 
AJ PARÍŽSKE HRY?
V reakcii na ročný odklad tokijských hier 
či futbalového európskeho šampionátu 
navrhol politik z parížskeho mestského 
zastupiteľstva Nicolas Bonnet-Oulaldj 
preloženie parížskych hier na rok 2025. 
K jeho názoru sa pridali aj ďalší politici. 
Parížska starostka Anne Hidalgová sa 
k tomuto návrhu zatiaľ nevyjadrila. Av-

šak vzhľadom na to, že OH 2024 majú 
byť oslavou storočnice olympijských hier 
1924 v Paríži, tento rok sa vo všeobec-
nosti považuje za „posvätný“.

MOV tento návrh zmietol zo stola 
argumentujúc podobnými problémami 
s rezervovanými hotelmi či športoviska-
mi ako v Tokiu. Je pochopiteľné, že tokij-
ský scenár v olympijskom hnutí nevolá 
po zopakovaní. Dôležitý však bude ďalší 
vývoj pandémie ochorenia COVID-19.

ORGANIZÁTORI SÚ ODHODLANÍ 
DODRŽAŤ SVOJE SĽUBY
Vzhľadom na skutočnosť, že výstav-
ba kľúčových projektov sa má začať až 
v roku 2021, pandémia zatiaľ nespôsobu-
je žiadne zásadné meškania. COVID-19 
zapríčinil mesačné zdržanie demolač-
ných prác na mieste budúcej olympijskej 
dediny. Zatiaľ sa stále očakáva, že všetky 
stavby by mali byť hotové do konca roka 
2023, najneskôr v marci 2024. 

Člen organizačného výboru Bernard 
Thibault však upozorňuje, že je potrebné 
zachovať ostražitosť a  nedovoliť súčas-
nej situácii ovplyvniť naplnenie trvalo 
udržateľných cieľov. „Zopár mesiacov 
pred začiatkom hlavných stavebných 

prác, ktoré si budú vyžadovať prácu 
12 000 až 15 000 robotníkov, je potrebné 
zabezpečiť, aby stavebné a dodávateľské 
firmy nezneužívali súčasnú situáciu 
a  nedostatok pracovných síl, ktorý sa 
očakáva až do roku 2030. Bude stále po-
trebné dodržiavať zdravotné a  bezpeč-
nostné podmienky a nepodliehať tlakom 
znižovať cenu práce importovaním 
lacnej pracovnej sily zo zahraničia. Ako 
organizátori sme sa zaviazali, že hry 
zvýšia zamestnanosť miestneho oby-
vateľstva. Nesmieme dopustiť, aby sme 
robili ústupky v rámci ochrany životné-
ho prostredia. Zatiaľ si nemusíme robiť 
vážnejšie starosti, ale zostávame bdelí.“ 

Napriek pandémii a  jej dopadom sú 
tak parížski organizátori stále odhodlaní 
dodržať svoje sľuby a  zorganizovať hry 
v duchu trvalej udržateľnosti. Potvrdil to 
aj šéf organizačného výboru Tony Estan-
guet, ktorý deklaroval, že parížske OH 
budú naďalej zodpovedné, udržateľné 
a otvorené pre všetkých. Budú reflekto-
vať klimatické zmeny, potreby dotknu-
tých území i  rozpočtové obmedzenia. 
Aj preto sa rozhodli nanovo pristúpiť ku 
konceptu hier a prepracovať celý model. 
Človek a jeho potreby však majú naďalej 
zostať stredobodom záujmu. I

PRÍPRAVY OH 2024

PARÍŽSKE MIESTO, NA KTORÉ SA KAŽDOROČNE UPIERA POZORNOSŤ ŠPORTOVÉHO SVETA – BULVÁR CHAMPS ELYSÉES A VÍŤAZNÝ OBLÚK, PRI 
KTOROM VRCHOLÍ CYKLISTICKÁ TOUR DE FRANCE.



My vieme,
že do svojich 

výkonov vkladáte 
100 % úsilia.

Máme pre vás poistenie, 
ktoré vás podrží.

Hlavný partner 
Slovenského olympijského  
a športového výboru



E X K L U Z Í V N Y  P A R T N E R

P A R T N E R

G E N E R Á L N I  P A R T N E R I

H L A V N Í  P A R T N E R I

M E D I Á L N I  P A R T N E R I

D O D Á V A T E L I A

Ďakujeme!

www.olympic.sk Slovenský olympijský tím slovenskyolympijskytim Olympijský podcast
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	66 EYOF
	67 PR Granden
	68-73 Sport (r)evolution
	74-77 ako prežit coronu
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