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Vaše výhry, naša radosť

Zákaz hrania hazardných hier osobám mladším ako 18 rokov. Hazardné hry predstavujú riziko 
vysokých fi nančných strát. Nadmerné hranie prináša so sebou možné zdravotné riziká. Cena 
stávky je v rozmedzí od 1 € do 11 €, v závislosti od zvolenej hry a veľkosti balíčka + cena sms 
max. 0,50 €. Viac info na www.tipos.sk

18+ HRAJTE ZODPOVEDNE

Hraj svoju obľúbenú číselnú lotériu 
už aj z mobilu a teš sa zo skvelých výhier!

Viac na www.tipos.sk
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EDITORIAL

v dňoch, keď vychádza nové číslo nášho 
magazínu, si pripomíname 30. výročie 
vzniku Slovenského olympijského vý-
boru, ktorý sa v roku 2018 transformo-
val na Slovenský olympijský a športový 
výbor. Neoslavujeme len tridsaťročnicu 
existencie SOŠV, ale aj tridsaťročnicu 
samostatného slovenského športu. 

Dátum 19. december 1992 je vý-
znamný míľnik v  našom olympijskom 
hnutí. SOV o niekoľko dní predbehol aj 
vznik samostatného Slovenska. Neza-
čínal však od nuly, veď naša olympijská 
história je viac ako storočná a pevné zá-
klady pre budúci SOV kládla už od apríla 
1990 Olympijská spoločnosť Slovenska. 
Nová organizácia si rýchlo našla miesto 
v miesto v olympijskej rodine a dnes je 
rešpektovaným členom medzinárodné-
ho olympijského hnutia. 

Naše uznanie si zaslúžia všetci, ktorí 
sa o vznik zaslúžili. Spomeniem najmä 
profesora Vladimíra Černušáka a Máriu 
Mračnovú, ktorí so spolupracovníkmi 
pripravovali pôdu pre formovanie našej 
organizácie. Neskôr kus práce odviedol 
môj predchodca František Chmelár. 

Nedá sa menovať každý, zoznam by 
bol veľmi dlhý. To, čo však ľudia spätí 
s SOŠV za 30 rokov dokázali, vzbudzuje 
úctu. Zároveň je to aj záväzok, aby bol 
SOV naďalej rešpektovaná a  dôvery-
hodná inštitúcia. 

Nastal opäť čas bilancovania a obzre-
tia sa, čo sa nám za tých 30 rokov po-
darilo. Túto tému nemôžeme obísť ani 
na stránkach nášho časopisu. Tridsať-

ročná história SOŠV je popretkávaná 
úspešnými športovými príbehmi, preto 
sa vraciame aj k  najvýznamnejším vý-
sledkom slovenských športovcov na 
olympijských hrách.

Koncom júla 2022 usporiadalo Slo-
vensko úspešný VI. letný Európsky 
olympijský festival mládeže v  Banskej 
Bystrici. Od kolegov a  priateľov zo za-
hraničia som počúval len slová uznania, 
pochvaly a  poďakovania za pohostin-
nosť a prijatie na Slovensku. Na ďalších 
stranách sa ešte raz vrátime a zaspomí-
name si na letné dni v Banskej Bystrici. 
Znovu sa chcem poďakovať všetkým 
organizátorom i členom našej výpravy 
za výbornú reprezentáciu.

Aj neolympijské športy sú dôležitou 
súčasťou rodiny SOŠV. Krátko pred za-
čiatkom EYOF nás potešili ich zástupco-
via na Svetových hrách v Birminghame. 
Malá výprava s  11 aktívnymi športov-
cami sa vrátila so štyrmi medailami, čo 
považujem za veľký úspech. 

ivot prináša aj smutné udalosti 
a  nepríjemné momenty. S  hlbokým 
zármutkom som prijal správu o  úmrtí 
nášho Basketbalistu 20. storočia a pre-
dovšetkým skvelého človeka Stanislava 
Kropiláka. V predošlých mesiacoch ma 
veľmi mrzel stav, ktorý vládol v  slo-
venskom lyžovaní. Netešilo ma, kam až 
situácia dospela. Novembrové rozhod-
nutie o  vylúčení jedného člena SOŠV 
bolo bolestivé. Museli sme však všetky 
záležitosti uviesť do stavu, aby boli 
v súlade so Stanovami SOŠV. 

Vrátim sa späť k pozitívnym veciam. 
V  posledných mesiacoch nás všetkých 
teší nastupujúca generácia osobností 
slovenského športu. Meno Juraja Slaf-
kovského nie je známe už len v našich 
končinách či na severe Európy. S  reš-
pektom o ňom hovorí celá NHL. V tom-
to roku bol ambasádor projektu Nadácie 
SOŠV „Ukáž sa “, aj preto sme draftovú 
jednotku 2022 vybrali ako hosťa tohto 
čísla. Juraj Slafkovský sa s vami podelí 
s  informáciami o  živote v  Montreale, 
bývaní v  náhradnej rodine aj o  netra-
dičných výhodách, ktoré ponúka pôso-
benie v najslávnejšom klube NHL. 

alšou veľkou osobnosťou slo-
venského športu sa môže stať vodná 
slalomárka Zuzana Paňková. Nemohli 
sme v časopise obísť ani reprezentačnú 
rozlúčku skvelého futbalistu Mareka 
Hamšíka. 

elám Vám príjemné čítanie.

VÁŽENÍ 
ČITATELIA,

Anton Siekel
prezident SOŠV

FOTO: ANDREJ GALICA
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SOŠV 30 – MÍĽNIKY, VRCHOLY A OSOBNOSTI

P ôdu na vznik SOV od 
6. apríla 1990 postupne 
pripravovala Olympijská 

spoločnosť Slovenska (OSS), 
z ktorej iniciatívy vznikol aj 
prípravný výbor na založenie 
SOV. OSS viedla dvojnásobná 
olympionička v atletike 
a bronzová medailistka z ME 

v skoku do výšky Mária Mračnová
(*1946), generálnym sekretárom 
spoločnosti bol strieborný 
olympionik vo volejbale Jozef 
Labuda. Mračnová sa vzdala 
kandidatúry na predsedníčku 
SOV a až do roku 2008 
pôsobila nepretržite ako 
podpredsedníčka SOV.

NAŠI OLYMPIJSKÍ LÍDRINAŠI OLYMPIJSKÍ LÍDRI
Za tridsať rokov existencie organizácie mal SOV/
SOŠV len troch predsedov, resp. prezidentov (názov 
najvyššej funkcie sa zmenil v roku 2008) – Vladimíra 
Černušáka, Františka Chmelára a Antona Siekela, 
a takisto troch generálnych sekretárov – Jána Mráza, 
Martina Benka a Jozefa Libu.

TROJICA, KTORÁ STÁLA PRI PRVÝCH KROKOCH SLOVENSKÉHO 
OLYMPIJSKÉHO VÝBORU PRED 30 ROKMI – VLADIMÍR ČERNUŠÁK , 
MÁRIA MRAČNOVÁ A JÁN MRÁZ

NAŠICH TRIDSAŤ
 OLYMPIJSKÝCH ROKOV

Slovenský olympijský výbor 
(SOV) vznikol už tucet dní
pred zánikom spoločného 
štátu – 19. decembra 1992.
To znamená, že jeho nástupca 
– Slovenský olympijský 
a športový výbor (SOŠV),
na ktorý sa transformoval
7. decembra 2018 – v tomto 
čase oslavuje tridsaťročnicu.

UNIKÁTNA FOTOGRAFIA TROCH 
DOTERAJŠÍCH ŠÉFOV SOV, 
RESP. SOŠV – ZĽAVA FRANTIŠEK 
CHMELÁR (ORGANIZÁCIU 
VIEDOL V ROKOCH 1999 – 
2016), VLADIMÍR ČERNUŠÁK 
(1992 – 1999) A ANTON SIEKEL 
(PREZIDENT JE OD ROKU 2016).
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Posledný decembrový deň 1992 
federálny štát zanikol a  od 1. januára 
1993 sa na medzinárodnej scéne pre-
zentovali samostatne Česká republika 
a  Slovenská republika. SOV bol na 
Ministerstve vnútra SR zaregistrovaný 
20. januára 1993. Následne pod vede-
ním svojho prvého predsedu, člena 
Medzinárodného olympijského výboru 
(MOV) Vladimíra Černušáka, rozbe-
hol prvé kroky. Do premiéry výpravy 
samostatnej Slovenskej republiky pod 
piatimi kruhmi na ZOH 1994 v  Lille-
hammeri vtedy zostával rok aj niečo.

Kým však SOV mohol premiérovo 
vyslať svoju výpravu na olympiádu, 
musel získať uznanie zo strany MOV 
ako Národný olympijský výbor Slo-
venskej republiky. Provizórne mu ho 
udelila exekutíva MOV 16. marca 1993 
v Atlante a  plnoprávne 101. zasadnu-
tie MOV 24. septembra 1993 v  Monte 
Carle.

Významný právny krok, ktorý za-
kotvil pôsobenie SOV, bolo prijatie 
Zákona č. 226/1994 Z. z. o  používa-
ní a  ochrane olympijskej symboliky 
a  o  Slovenskom olympijskom výbore. 
Národná rada SR ho schválila 18. au-
gusta 1994.

ZÁKLADY POLOŽILA OLYMPIJSKÁ 
SPOLOČNOSŤ SLOVENSKA
Treba povedať, že SOV nezačal svoje 
pôsobenie na zelenej lúke. Už od 6. 
apríla 1990 totiž pod vedením Márie 

Mračnovej pôsobila Olympijská spo-
ločnosť Slovenska (OSS), ktorá si dala 
do vienka snahu rozvíjať olympizmus 
u nás. Snažila sa etablovať pod názvom 
Slovenský olympijský výbor (krátko 
sa tak aj nazývala), ale to narazilo na 
tvrdý odpor z Prahy aj na Olympijskú 
chartu, ktorá v  jednom štáte pripúš-
ťa existenciu len jedného národného 
olympijského výboru.

Zo strany ľudí v  Československom 
olympijskom výbore (ČSOV) Slová-
ci pre tieto snahy čelili obvineniam 
z  rozbíjačstva, ale kon  ikty sa napo-

kon utriasli a  olympijské hnutie na 
Slovensku si úspešne hľadalo nové 
cesty. „Diskusie nakoniec vyústili do 
pochopenia nášho snaženia. OSS bola 
prijatá do radov ČSOV, čo bolo veľké 
víťazstvo,“ uviedla Mračnová v knižke 
„Naše olympijské začiatky“.

Z iniciatívy OSS v Trnave v roku 1991 
vznikla celoslovenská olympiáda detí 
a mládeže, ktorá sa zakrátko transformo-
vala na medzinárodnú s názvom Kaloka-
gatia. V rámci OSS ešte počas existencie 
spoločného štátu vznikli predchodcovia 
súčasnej Slovenskej olympijskej aka-

SOŠV 30...TEXT: ĽUBOMÍR SOUČEK, FOTO: PETER POSPÍŠIL, JÁN SÚKUP, ANDREJ GALICA, MOV

PREDSEDNÍCKE OBDOBIE 
VLADIMÍRA ČERNUŠÁKA
Na ustanovujúcom zasadnutí 
19. decembra 1992 zvolili do 
Slovenského olympijského 
výboru 49 členov, z toho
32 predstavovali národné 
zväzy olympijských športov. 
Prvým predsedom SOV sa bez 
protikandidáta stal profesor 
Vladimír Černušák (1921 – 2018), 
ktorý bol od roku 1981 člen 
Medzinárodného olympijského 
výboru (MOV) v ČSSR. Po 
rozdelení Česko-Slovenska bol 
v roku 1993 zvolený za člena 
MOV na Slovensku. Zostal ním 
až do dovŕšenia vekového limitu 

80 rokov v roku 2001, keď
sa stal čestným členom MOV.
Keď nastúpil na čelo SOV, mal
už 71 rokov.

Významný telovýchovný 
pedagóg a odborník na metodiku 
plaveckého tréningu Vladimír 
Černušák bol v roku 1997 
znovuzvolený za predsedu SOV. 
Na čele SOV stál do 19. augusta 
1999, keď sa vzdal funkcie 
oficiálne z rodinných dôvodov. 
Následne ho zvolili za čestného 
predsedu SOV.

Vo funkcii generálneho 
tajomníka SOV od 19. februára 
1993 do 31. januára 1997 pôsobil 
dlhoročný veľmi významný 

lyžiarsky funkcionár Ján Mráz,
čestný člen predsedníctva FIS. 
Od 1. februára 1997 do pozície 

generálneho tajomníka
nastúpil Martin Benko, ktorý
v nej bol do 31. januára 2005.
Ten bol v rokoch
2001 – 2005 členom exekutívy 
Európskych olympijských 
výborov (EOV).

Po odstúpení Vladimíra 
Černušáka organizáciu 
tri mesiace viedol prvý 
podpredseda SOV, predseda 
Asociácie športových zväzov 
SR, podpredseda Slovenského 
združenia telesnej kultúry 
a bývalý dlhoročný šéf 
Slovenského atletického zväzu 
Anton Ihring (1942 – 2012).

PO ODSTÚPENÍ VLADIMÍRA 
ČERNUŠÁKA SOV TRI MESIACE 
VIEDOL ANTON IHRING.

DVE ZMENY SÍDLA A NÁVRAT DO DOMU ŠPORTU

Prvých desať rokov svojej existencie sídlil SOV v prístavbe Dome športu na Junáckej 
ulici v Bratislave. Od 24. septembra 2002 takmer 19 rokov sídlil vo svojej vlastnej 
budove – v Slovenskom olympijskom dome – na Kukučínovej ulici 26 v Bratislave.

Komplexná rekonštrukcia Domu športu však 1. júla 2021 umožnila návrat už 
strešnej organizácie pod názvom Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) do 
Domu športu. Vo výškovej budove má SOŠV sídlo na dvoch horných poschodiach.

Už 17. apríla 1997 vznikla Olympijská marketingová spoločnosť, s. r. o., dcérska 
obchodná spoločnosť SOV. Neskôr sa transformovala na Slovenskú olympijskú 
marketingovú (SOM), a.s., ktorá pôsobí aj v súčasnosti a tiež sídli v Dome športu.

DVE ZMENY SÍDLA A NÁVRAT DO DOMU ŠPORTU
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démie (SOA) aj  Klubu fair play (KFP) 
SOŠV (v roku 1999 získal ako vôbec prvý 
národný klub fair play v Európe za svo-
ju činnosť Čestné uznanie Európskeho 
hnutia fair play). Takisto sa rozvinuli aj 
environmentálne aktivity. Tieto a ďalšie 
činnosti postupne plynulo prešli pod 
kuratelu Slovenského olympijského 
výboru, do ktorého štruktúr sa OSS po 
naplnení svojho poslania včlenila vo 
februári 1995.

Nie je žiadna hanba priznať, že vďa-
ka mnohostranným tzv. olympijským 
aktivitám, čiže činnostiam spojenými 
so šírením olympizmu, si novovznik-
nutý SOV získal dobré medzinárodné 
meno a  uznanie ešte pred vyslaním 
našich prvých olympijských výprav 
a pred prvými olympijskými úspechmi 
našich športovcov.

VÝZNAMNÁ ÚLOHA OLYMPIJSKÝCH 
KLUBOV AJ NADÁCIE SOŠV
Už v  roku 1991 v  Bratislave vznikol 
prvý regionálny olympijský klub, zdru-
žujúci priaznivcov olympizmu, nielen 

úspešných olympionikov – na rozdiel 
od „elitárskeho“ Československého 
klubu olympionikov v  Prahe. alšie 
regionálne kluby postupne vznikali 
v rôznych miestach Slovenska. Už krát-
ko po metropole ich založili aj v Prie-
vidzi, Košiciach, Liptovskom Mikuláši, 
Banskej Bystrici, Prešove, Vysokých 
Tatrách a v Lučenci.

Kluby sa stali sa takpovediac pred -
ženými rukami SOV, resp. SOŠV. Ich 
súčasný počet prekročil štvrťstovku  
V regiónoch boli a sú spoluorganizátor-
mi množstva aktivít v  rámci projektov 

PREDSEDNÍCKE OBDOBIE 
FRANTIŠKA CHMELÁRA
Na 16. zasadnutí SOV 
20. novembra 1999 za nového 
predsedu SOV zvolili Františka 
Chmelára (*1946), dlhoročného 
pracovníka vo vedení slovenskej 
telovýchovy a v čase zvolenia 
riaditeľa odboru športu na 
ministerstve školstva. Chmelár, 
hoci mal štyroch súperov, 
uspel hneď v prvom kole 
volieb. Svoju pozíciu potom 
ešte štyrikrát obhájil – v rokoch 
2001, 2004 a 2008 bez súpera, 
v roku 2012 zdolal jedného 
protivníka. Počas jeho pôsobenia 
SOV rozvinul svoj dlhodobý 
komplexný program olympijskej 
výchovy, spustil veľký projekt 

Olympijských festivalov detí 
a mládeže Slovenska, aj 
Olympijský odznak všestrannosti. 
V rokoch 2013 – 2017 bol členom 
exekutívy EOV. V roku 2016 po 
17 rokoch v najvyššej funkcii už 
nekandidoval. Následne ho prijali 
za čestného prezidenta SOV.

V roku 2004 si Chmelár za 
nového generálneho tajomníka 
(neskôr už sekretára) SOV vybral 
bývalého pracovníka športového 
oddelenia Jozefa Libu, ktorý 
v tom čase pôsobil v centrále 
Medzinárodnej federácie 
univerzitného športu v Bruseli. 
Do funkcie nastúpil 1. februára 
2005 a je v nej doteraz. V rokoch 
2017 – 2021 bol členom exekutívy 
EOV.

PREDSEDNÍCKE OBDOBIE 
ANTONA SIEKELA
Na 51. valnom zhromaždení SOV 
26. novembra 2016 uspel hneď 
v prvom kole veľkopodnikateľ, 
predseda správnej rady 
Nadácie SOV a čestný prezident 
Slovenského zväzu judo Anton 
Siekel (*1969). Výrazne zdolal 
trojicu súperov, keď získal
88 z celkového počtu 108 
platných hlasov. Bol zvolený na 
štyri roky, ale vzhľadom na to, že 
v dôsledku pandémie ochorenia 
COVID-19 olympijské hry 2020 
v Tokiu presunuli o rok neskôr, 
došlo aj k predĺženiu funkčného 
obdobia orgánov SOV zo štyroch 
rokov na päť. V roku 2021 Siekel 
vo voľbách zvíťazil bez súpera.

Na návrh nového prezidenta 
bola v roku 2017 zriadená nová 
funkcia výkonného riaditeľa 
organizácie. Stal sa ním Gábor 
Asványi, pod ktorého prešlo 
vnútorné riadenie chodu 
pracoviska. Generálny sekretár 
Jozef Liba sa v novej štruktúre 
zameriava dominantne 
na medzinárodnú činnosť 
a zastupovanie SOŠV navonok.

Antonovi Siekelovi sa 
podarilo presadiť transformáciu 
SOV na Slovenský olympijský 
a športový výbor – strešnú 
organizáciu slovenského športu. 
Tá bola schválená na 55. valnom 
zhromaždení SOV 7. decembra 
2018 v Šamoríne. Úspešné bolo 
aj úsilie nového prezidenta 

KONEČNE 
REPREZENTATÍVNE 
PRIESTORY MÚZEA

Na prízemí Domu športu vlani 
vznikla Výstavná sieň prof. 
Vladimíra Černušáka. Vďaka 

tomu Slovenské olympijské 
a športové múzeum, dovtedy 
nútené vystavovať svoje 
pozoruhodné zbierky v cudzích 
priestoroch, konečne získalo 
vlastné reprezentatívne výstavné 
priestory. V priebehu tohto roka 
ich začala významne navštevovať 
verejnosť, predovšetkým školská 
mládež.

PRIESTORY MÚZEA

PRVÁ OLYMPIJSKÁ ÚČASŤ SLOVENSKEJ 
VÝPRAVY POD PIATIMI KRUHMI BOLA NA 
ZOH 1994 V LILLEHAMMERI. SĽUB VÝPRAVY 
SKLADALI BIATLONISTKA MARTINA
JAŠICOVÁ A HOKEJISTA PETER ŠŤASTNÝ.
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SOV/SOŠV, vrátane osláv Olympijského 
dňa, realizácie Olympijského odznaku 
všestrannosti, v  minulosti Dní športu, 
resp. Týždňa športu, celoslovenských 
štafi et s posolstvom k OH 2004 v Até-
nach a k OH 2012 v Londýne, aj Olym-
pijských festivalov detí a mládeže.

Činnosť klubov zastrešuje Zdru-
ženie olympijských klubov SR, ktoré 
je takisto ako KFP SOŠV a  SOA or-
ganizačnou zložkou SOŠV. Kluby sa 
významne podieľajú aj na nap ňaní 
projektu „Vykročte za zdravím“, kto-
rý sa zrodil na pôde komisie SOV pre 

ženy a šport. Po ničivej víchrici, ktorá 
v  roku 2004 spustošila Vysoké Tatry, 
sa aktívne zapojili aj do kampane 
„Športovci na pomoc Tatrám“ a  do 
zriadenia Olympijského lesa v Tatran-
skej Lesnej.

Od roku 1994 pôsobila Slovenská spo-
ločnosť olympijskej a športovej fi latelie, 
neskôr sa k nej pridala Slovenská spoloč-
nosť olympijskej a športovej symboliky. 
Obe si vyslúžili značné medzinárodné 
renomé. To platí aj pre Slovenskú spo-
ločnosť olympijských a športových zbe-
rateľov, do ktorej sa zlúčili. 

S postupným rozvojom olympijského 
hnutia na Slovensku SOV v  roku 2002 
zriadil Nadáciu Slovenského olympij-
ského výboru. Tá síce v neskoršom ob-
dobí dlhšie zápasila s pasivitou (takisto 
ako Slovenská asociácia olympionikov), 
ale v posledných rokoch vyvíja význam-
né aktivity v rámci projektov „Ukáž sa “, 
Olympijské srdce pre seniorov, Olym-
pijská kvapka krvi a ďalších.

ORGANIZÁCIA ZIMNÉHO EYOD 
AJ LETNÉHO EYOF, DVAKRÁT 
KANDIDATÚRA NA ZOH
V roku 1994 SOV odsúhlasil kandidatú-
ru regiónu Poprad-Tatry na usporiada-
nie zimných olympijských hier (ZOH) 
2002 a bol nápomocný v celom kandi-
dátskom procese. Ešte významnejšie 
a  všestranne SOV podporoval ďalšiu 
olympijskú kandidatúru Popradu-Ta-
tier na ZOH 2006. SOV participoval 
aj na príprave kandidatúry poľského 
Krakova na ZOH 2022, pretože v  jeho 
projekte sa zjazdárske súťaže plánovali 
do Jasnej.

V  rámci podpory kandidátskeho 
procesu na ZOH 2006 SOV zorganizo-
val v roku 1999 v regióne Poprad-Tatry 
zimné IV. európske olympijské dni 
mládeže (EYOD). Dlho to bolo naj-
rozsiahlejšie a  najvýznamnejšie me-
dzinárodné olympijské podujatie na 
Slovensku. Rozmerom ho prevýšil až 

VI. letný Európsky olympijský festi-
val mládeže (EYOF), ktorý sa v júli 2022 
uskutočnil v Banskej Bystrici a stal sa 

o zriadenie funkcie štátneho 
tajomníka MŠVVŠ SR pre šport 
aj o zriadenie Fondu na podporu 
športu ako novej verejnoprávnej 
inštitúcie.

BARTEKOVÁ ČLENKOU MOV
Po tom, čo sa v Medzinárodnom 
olympijskom výbore koncom 
roka 2001 skončilo členstvo 
Vladimíra Černušáka, bolo 
zrejmé, že najschodnejšia cesta 
pre ďalšieho Slováka v MOV 

ORGANIZAČNÝ VÝBOR SA POSTUPNE ROZRASTÁ.

SÚČASNÁ VICEPREZIDENTKA 
SOŠV DANKA BARTEKOVÁ
(V SPOLOČNOSTI PREZIDENTA 
MOV THOMASA BACHA)
JE OD ROKU 2013 S KRÁTKOU
PRESTÁVKOU ČLENKOU MOV.

VEĽKOU OPOROU PRE ROZVOJ OLYMPIZMU SA STALI REGIONÁLNE OLYMPIJSKÉ KLUBY. 
MOMENTKA JE ZO ZALOŽENIA OK PRIEVIDZA, V POPREDÍ OLYMPIJSKÝ VÍŤAZ V TENISE MILOŠ 
MEČÍŘ A JÁN MRÁZ, NESKÔR PRVÝ GENERÁLNY TAJOMNÍK SOV.
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môže viesť cez úspech vo 
voľbách do komisie športovcov 
MOV počas OH/ZOH. Na tejto 
ceste však neuspeli plavkyňa 
Martina Moravcová (kandidátka 
vo voľbách počas OH 2000 
a 2008), tenistka Karina 
Habšudová (OH 2004), ani 
hokejista Miroslav Šatan (2010).

Podarilo sa to až strelkyni 
Danke Bartekovej. Tá nečakane 
vyhrala voľby do komisie 
športovcov počas OH 2012 
v Londýne. Pravda, vzhľadom 
na to, že dvaja diskvalifikovaní 
kandidáti sa obrátili so 
sťažnosťou na Športový 
arbitrážny súd v Lausanne, 
na definitívne potvrdenie jej 
víťazstva a aj na zvolenie do 

samotného MOV si musela 
počkať až do 3. júla 2013.

Práve vtedy zvolený 
prezident MOV Thomas Bach 
poctil v tom čase najmladšiu 
členku MOV veľkou dôverou 
a členstvom vo viacerých 
komisiách. Koordinačnej komisii 
MOV pre ZOH mládeže 2020 
v Lausanne dokonca predsedala, 
v komisii športovcov pôsobila 
v rokoch 2018 – 2021 ako jej 
podpredsedníčka. Počas OH 
v Tokiu v lete 2021 sa Barteková 
pokúšala o znovuzvolenie 
do komisie športovcov MOV, 
ale tentoraz sa do prvej 
štvorice nedostala. Nebola 
však dlho mimo radov členov 
najprestížnejšej organizácie 

svetového športu. Na záver ZOH 
2022 v Pekingu medzičasom 
už viceprezidentku SOŠV prijali 
za individuálnu členku MOV. 
V tejto pozícii môže pôsobiť až do 
dovŕšenia 70 rokov!

ĎALŠÍ NAŠI OLYMPIJSKÍ 
LÍDRI
Keď spomíname našich 
olympijských lídrov, hodno 
pripomenúť, že vo funkciách 
podpredsedov, resp. 
viceprezidentov SOV/SOŠV sa 
za našich 30 olympijských rokov 
vystriedali Anton Ihring (v období 
1992 – 2001), Ľubomír Kadnár (1992 
– 1997), Mária Mračnová (1992 
– 2008), Július Dubovský (1997 
– 2004), Vladimír Miller (2001 – 

2016), Igor Nemeček (2004 – 2016), 
Ľubor Halanda (2008 – 2016), 
Peter Korčok (2016 – doteraz), 
Zdenko Kríž (2016 – 2021), Jozef 
Gönci (2016 – 2019, vzdal sa 
po vymenovaní za štátneho 
tajomníka pre šport), Martin Kohút 
(2019 – 2021), Miroslav Šatan (od 
2021 doteraz) a Danka Barteková
(od 2021 doteraz).

Predsedami revíznej komisie, 
resp. dozornej rady SOV/SOŠV, 
postupne boli Karol Gumán (1992 
– 1997), Libuša Schönová (1997 
– 2001), Mária Jasenčáková (2001 – 
2008), Marián Kukumberg (2008 – 
2018) a Ján Mižúr (2019 – doteraz). 
Poslední dvaja menovaní 
pôsobili zároveň ako kontrolóri 
organizácie.

najrozsiahlejším multišportovým po-
dujatím v  histórii Slovenska. V  tomto 
čísle sa mu venujeme osobitne.

V roku 1998 Bratislava hostila semi-
nár šéfov misií a generálnych sekretá-
rov NOV Európy, ktorého súčasťou bolo 
aj zasadnutie výkonného výboru EOV. 
Exekutíva EOV sa v  Bratislave znovu 
zišla v roku 2016. Už o rok skôr sa v na-
šej metropole uskutočnilo Európske 
fórum športovcov. alší seminár šéfov 
misií a  generálnych sekretárov NOV 
Európy na Slovensku bol v  roku 2021 
v  Šamoríne, vzhľadom na pandémiu 
nového koronavírusu v  hybridnej 
podobe. V  rokoch 2017 a  2018 sa na 
rovnakom mieste konali marketingové 
semináre Asociácie národných olym-
pijských výborov. Významným me-
dzinárodným podujatím bolo aj valné 
zhromaždenie Európskeho hnutia fair 
play (EFPM) a  európska konferencia 
fair play v Bratislave v roku 2001.

S  účasťou vysokých predstaviteľov 
Medzinárodného olympijského výboru 
aj Európskych olympijských výborov 
sa v  Bratislave uskutočnili oslavy 
10., 15. aj 25. výročia vzniku SOV. Pre-
zident MOV Juan Antonio Samaranch 
sa v  roku 2000 zúčastnil na valnom 
zhromaždení SOV a  jeho nástupca 
Jac ues Rogge na slávnostnom valnom 
zhromaždení SOV v  roku 2003. Vtedy 
SOV po prvý raz udeľoval svoje vyzna-
menania a výročné ocenenia.  I

NÁRODNÝ PAMÄTNÍK OLYMPIONIKOV AJ VIRTUÁLNA SIEŇ SLÁVY

SOVaj SOŠV sa dlhodobo starajú o budovanie a zachovávanie 
olympijského a športového dedičstva. Samozrejme, osobitné miesto 
pri tom majú Slovenské olympijské a športové múzeum, Slovenská 

olympijská akadémia a mediálne oddelenie SOŠV. Súčasťou týchto aktivít však 
bolo okrem iného aj zriadenie Národného pamätníka olympionikov, ktorý je na 
Národnom cintoríne v Martine od októbra 2014. Takisto tam patrí aj dlhodobý 
projekt Virtuálnej siene slávy olympionikov zo Slovenska, ktorý sa priebežne 
realizuje od roku 2019. Jeho súčasťou sú videoprofily olympijských medailistov zo 
Slovenska počnúc od uhorskej éry.

NÁRODNÝ PAMÄTNÍK OLYMPIONIKOV AJ VIRTUÁLNA SIEŇ SLÁVY

SOŠV ZASTREŠUJE KAŽDOROČNÉ OSLAVY OLYMPIJSKÉHO DŇA NA SLOVENSKU, KTORÝCH 
VRCHOLOM JE BEH OLYMPIJSKÉHO DŇA.

ALLIANZ.SK

s naším
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PREHĽAD JUBILANTOV
Z RADOV OLYMPIONIKOV 
ZO SLOVENSKA V ROKU 
2020

SAMOSTATNÉ SLOVENSKO
POD PIATIMI KRUHMI

C 1. OH ATLANTA, 25. júla 
1996 – BRONZ: JOZEF GÖNCI,
športová streľba – ľubovoľná 
malokalibrovka 60 poležiačky
C 2. OH ATLANTA, 27. júla 1996 
– ZLATO: MICHAL MARTIKÁN,
vodný slalom – C1
C 3. OH ATLANTA, 4. augusta 
1996 – STRIEBRO: SLAVOMÍR 

KŇAZOVICKÝ, rýchlostná 
kanoistika – C1 na 500 m
C 4. OH SYDNEY,
17. septembra 2000 – STRIEBRO:
MARTINA MORAVCOVÁ, 
plávanie – 100 m motýlik 
C 5. a 6. OH SYDNEY,
18. septembra 2000 – STRIEBRO:
MICHAL MARTIKÁN, BRONZ: 

JURAJ MINČÍK, obaja 
vodný slalom – C1
C 7. OH SYDNEY, 19. septembra 
2000 – STRIEBRO: MARTINA 
MORAVCOVÁ, plávanie – 
200 m voľný spôsob 
C 8. OH SYDNEY, 20. septembra 
2000 – ZLATO: PETER a PAVOL 
HOCHSCHORNEROVCI,

vodný slalom – C2
C 9. OH ATÉNY, 15. augusta 
2004 – STRIEBRO: JOZEF 
KRNÁČ, džudo – do 66 kg
C 10. OH ATÉNY, 16. augusta 2004 
– BRONZ: JOZEF GÖNCI, športová 
streľba – vzduchová puška 60
C 11. OH ATÉNY, 18. augusta 
2004 – STRIEBRO: MICHAL 

CHRONOLÓGIA 42 SLOVENSKÝCH OLYMPIJSKÝCH MEDAILÍCHRONOLÓGIA 42 SLOVENSKÝCH OLYMPIJSKÝCH MEDAILÍ

HISTORICKÝ PRVÝ NÁSTUP VÝPRAVY 
SAMOSTATNÉHO SLOVENSKA
NA SLÁVNOSTNOM OTVORENÍ
ZOH 1994 V LILLEHAMMERI.

Za 30 rokov existencie SOV/SOŠV sa naši športovci predstavili na ôsmich zimných olympijských hrách 
a siedmich hrách olympiády. Doteraz sa vrátili so 42 medailami, z toho 14 zlatými. 
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PREMIÉRA NA ZOH 1994 
V LILLEHAMMERI
Pri premiére výpravy samostatného Slo-
venska nás na zimných olympijských 
hrách v  nórskom Lillehammeri (od 12. 
do 27. februára 1994) reprezentovala vý-
prava so 42 športovcami. O  prvý neofi -
ciálny olympijský „bod“ nového štátu sa 
18. februára 1994 postarala 6. miestom 
v pretekoch biatlonistiek na 15 km Marti-
na Jašicová, ďalší bod pridalo za 6. miesto 
družstvo hokejistov.

Veľa však nechýbalo, a náš olympijský 
debut by bol oveľa skromnejší. V  kolek-
tívnych športoch sa totiž po rozdelení 
spoločného štátu v medzinárodných fede-
ráciách rozhodovalo o tom, kto prevezme 
nástupníctvo ČSFR. A  v  ľadovom hokeji 
táto výhoda pripadla Česku. Slovenský re-
prezentačný hokej vtedy bol – bez ohľadu 
na veľkú tradíciu a popularitu tohto špor-
tu u nás, aj na úspechy množstva sloven-
ských hokejistov počas dlhých desaťročí 
– administratívne preradený takpovediac 
do suterénu.

Len veľkým diplomatickým úsilím na 
pôde Medzinárodnej hokejovej federácie 
(IIHF) sa podarilo presadiť, aby náš tím 
na poslednú chvíľu dostal možnosť štar-
tu v  olympijskej kvalifi kácii v  Sheffi elde 
v auguste 1993. Naše družstvo ju vyhralo 
a  postúpilo na ZOH. V  Lillehammeri sa 
potom postaralo o skvelé zážitky, keď vy-
hralo základnú skupinu pred tímami ne-
skorších fi nalistov zo Švédska a  Kanady. 
Vo štvrťfi nále nešťastne prehralo s  Rus-
kom a  pri premiére pod piatimi kruhmi 
obsadilo šieste miesto.

Miroslav Šatan sa v Lillehammeri stal 
najlepším strelcom, igmund Pálffy naj-
produktívnejším hráčom a kapitán Peter 
Šťastný s gloriolou superhviezdy NHL zase 
najsledovanejším hráčom celého olym-
pijského turnaja. Slovenská olympijská 
premiéra tak najmä na hokejovom ľade 

vzbudila veľkú medzinárodnú pozornosť. 
A pre našincov sa hokej na olympiádach 
stal najsledovanejším športom vôbec, čo 
platí dodnes.

LETNÝ DEBUT V ATLANTE 1996 AJ 
S PRVÝMI MEDAILAMI
Náš debut na OH sa odohral na jubilejných 
Hrách olympijskej storočnice v americkej 
Atlante 19. 7. – 4. 8. 1996. V metropole štá-
tu eorgia trojfarebná zástava s trojvrším 
a dvojkrížom po prvý raz stúpala na olym-
pijské stožiare aj po súťažiach.

Na stupeň víťazov sa ako vôbec prvý 
športovec v  histórii reprezentujúci 
Slovenskú republiku postavil 25. júla 
bronzový strelec Jozef nci. O dva dni 
neskôr sme slávili ešte viac – naše histo-
rické prvé olympijské zlato si na divokej 
vode rieky Ocoee v susednom štáte Ten-
nessee vybojoval singlkanoista Michal 
Martikán, vo veku iba 17 rokov najmladší 
mužský medailista celých atlantských 
Hier  A  v  posledný deň OH bronzom 
našu kolekciu skompletizoval rýchlostný 
kanoista Slavomír Kňazovický.

PÄTNÁSŤ OLYMPIJSKÝCH ÚČASTÍ 
VÝPRAV SAMOSTATNÉHO SLOVENSKA
Odvtedy pretieklo Dunajom veľmi veľa 
vody. Postupne nasledovali naše účasti 
na ZOH 1998 v  japonskom Nagane, na 
OH 2000 v austrálskom Sydney, na ZOH 
2002 v americkom Salt Lake City, na OH 
2004 v gréckych Aténach, na ZOH 2006 
v talianskom Turíne, na OH 2008 v čín-
skom Pekingu, na ZOH 2010 v  kanad-
skom Vancouvri, na OH 2012 v britskom 
Londýne, na ZOH 2014 v ruskom Soči, na 
OH 2016 v brazílskom Riu de Janeiro, na 
ZOH 2018 v juhokórejskom Pjongčangu, 
na OH 2020 v Tokiu (v dôsledku pandé-
mie ochorenia COVID-19 sa konali s roč-
ným oneskorením až v  roku 2021, ale 
s  nezmeneným označením) a  napokon 
na ZOH 2022 v čínskom Pekingu. 

Z  doterajších pätnástich OH, resp. 
ZOH so slovenskou účasťou sa našinci 
dvanásťkrát vrátili domov so ziskom 
aspoň jedného cenného kovu. Na let-
ných hrách sa im to podarilo v každom 
zo siedmich prípadov, na ZOH až v po-
sledných piatich.

SOŠV 30 – MÍĽNIKY, VRCHOLY A OSOBNOSTITEXT: ĽUBOMÍR SOUČEK, FOTO: PETER POSPÍŠIL, JÁN SÚKUP

MARTIKÁN, vodný slalom – C1
C 12. OH ATÉNY, 18. augusta 
2004 – ZLATO: ELENA KALISKÁ,
vodný slalom – K1
C 13. OH ATÉNY, 20. augusta 
2004 – ZLATO: PETER a PAVOL 
HOCHSCHORNEROVCI,
vodný slalom – C2
C 14. OH ATÉNY, 27. augusta 2004 
– BRONZ: RICHARD RISZDORFER, 
MICHAL RISZDORFER, ERIK 
VLČEK, JURAJ BAČA, rýchlostná 

kanoistika – K4 na 1000 m
C 15. ZOH TURÍN, 16. februára 
2006 – STRIEBRO: RADOSLAV ŽIDEK,
snoubording – snoubordkros 
C 16. OH PEKING, 11. augusta
2008 – STRIEBRO: ZUZANA 
ŠTEFEČEKOVÁ, športová 
streľba – trap 
C 17. OH PEKING, 12. augusta 
2008 – ZLATO: MICHAL MARTIKÁN,
vodný slalom – C1
C 18. OH PEKING, 15. augusta 

2008 – ZLATO: PETER a PAVOL 
HOCHSCHORNEROVCI,
vodný slalom – C2
C 19. OH PEKING, 15. augusta 
2008 – ZLATO: ELENA KALISKÁ,
vodný slalom – K1
C 20. OH PEKING, 21. augusta
2008 – STRIEBRO:
DAVID MUSUĽBES, zápasenie – 
voľný štýl do 120 kg v Pekingu 
(pôvodne získal bronz, ale 
v roku 2017 bol po dodatočnom 

testovaní diskvalifikovaný 
pôvodne víťazný Uzbek Artur 
Tajmazov a Musuľbes sa 
posunul na druhé miesto)
C 21. OH PEKING – Šun-ťi, 
22. augusta 2008 – STRIEBRO: 
RICHARD RISZDORFER, MICHAL 
RISZDORFER, ERIK VLČEK, 
JURAJ TARR, rýchlostná 
kanoistika – K4 na 1000 m
C 22. ZOH VANCOUVER, 
13. februára 2010 – ZLATO: 

ÚČINKOVANIE HOKEJISTOV V LILLEHAMMERI 1994 VYVOLALO CELONÁRODNÚ EUFÓRIU – 
ZĽAVA MIROSLAV ŠATAN, MARIÁN SMERČIAK A RÓBERT PETROVICKÝ.
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SOŠV 30...

ZA 30 OLYMPIJSKÝCH ROKOV
42 MEDAILÍ A 56 MEDAILISTOV
Za 30 rokov existencie SOV/SOŠV získali 
naši športovci spolu 42 olympijských 
medailí – 14 zlatých, 18 strieborných 
a 10 bronzových. Na OH je naša celko-
vá doterajšia bilancia 32 cenných kovov 
– 10 zlatých, 14 strieborných a 8 bron-
zových, na ZOH rovných 10 – 4 zlaté, 
4 strieborné a 2 bronzové. Viaceré naše 
pamätné medailové chvíle pripomíname 
na ďalších stranách.

O  cenné kovy sa zaslúžilo spolu 
56 športovcov s naším štátnym znakom 
– 50 mužov a  6 žien. Desiati z  nich sa 
môžu pochváliť aj ziskom tej najcennej-
šej trofeje – zlatej olympijskej medaily. 
Pritom vodní slalomári bratia Peter 
a Pavol Hochschornerovci aj biatlonist-
ka Anastasia Kuzminová sa z  triumfu 
pod piatimi kruhmi mohli radovať až 
trikrát. alší slalomári z  divokej vody 
Michal Martikán a Elena Kaliská zhodne 

ANASTASIA KUZMINOVÁ,
biatlon – 7,5 km
C 23. ZOH VANCOUVER, 
16. februára 2010 – STRIEBRO: 
ANASTASIA KUZMINOVÁ, biatlon 
– stíhacie preteky na 10 km 
C 24. ZOH VANCOUVER, 
21. februára 2010 – BRONZ: 
PAVOL HURAJT, biatlon – 15 km 
s hromadným štartom
C 25. OH LONDÝN, 29. júla 2012 
– BRONZ: DANKA BARTEKOVÁ,

športová streľba – skeet
C 26. OH LONDÝN, 31. júla 2012 
– BRONZ: MICHAL MARTIKÁN,
vodný slalom – C1
C 27. OH LONDÝN, 2. augusta 
2012 – BRONZ: PETER a PAVOL 
HOCHSCHORNEROVCI,
vodný slalom – C2
C 28. OH LONDÝN, 4. augusta 2012 
– STRIEBRO: ZUZANA ŠTEFEČEKOVÁ,
športová streľba – trap 
C 29. ZOH SOČI, 9. februára 

2014 – ZLATO: ANASTASIA 
KUZMINOVÁ, biatlon – 7,5 km
C 30. OH RIO DE JANEIRO, 
9. augusta 2016 – STRIEBRO: MATEJ 
BEŇUŠ, vodný slalom – C1
C 31. OH RIO DE JANEIRO, 11. augusta 
2016 – ZLATO: LADISLAV A PETER 
ŠKANTÁROVCI, vodný slalom – C2
C 32. OH RIO DE JANEIRO, 
19. augusta 2016 – ZLATO: MATEJ TÓTH,
atletika – chôdza na 50 km
C 33. OH RIO DE JANEIRO, 

20. augusta 2016 – STRIEBRO: 
DENIS MYŠÁK, ERIK VLČEK, JURAJ 
TARR, TIBOR LINKA, rýchlostná 
kanoistika – K4 na 1000 m
C 34. ZOH PJONGČANG 2018, 
12. februára 2018 – STRIEBRO: 
ANASTASIA KUZMINOVÁ, biatlon 
– stíhacie preteky na 10 km
C 35. ZOH PJONGČANG 2018, 
15. februára 2018 – STRIEBRO: 
ANASTASIA KUZMINOVÁ,
biatlon – 15 km

SAMOSTATNÉ SLOVENSKO OD LILLEHAMMERU 1994 PO PEKING 2022 

ZIMNÉ OLYMPIJSKÉ HRY Počet športovcov spolu (M+Ž) Medaily (Z-S-B)
LILLEHAMMER 1994 42 (34 + 8) ----------
NAGANO 1998 39 (31 + 8) ----------
SALT LAKE CITY 2002 49 (38 + 11) ----------
TURÍN 2006 58 (45 + 13) 0 – 1 – 0
VANCOUVER 2010 72 (40 + 32) 1 – 1 – 1
SOČI 2014 62 (45 + 17) 1 – 0 – 0
PJONGČANG 2018 55 (41 + 14) 1 – 2 – 0
PEKING 2022 50 (37 + 13) 1 – 0 – 1 

HRY OLYMPIÁD Počet športovcov spolu (M+Ž) Medaily (Z-S-B)
ATLANTA 1996 71 (58 + 13) 1 – 1 – 1 
SYDNEY 2000 108 (81 + 27) 1 – 3 – 1
ATÉNY 2004 64 (48 + 16) 2 – 2 – 2
PEKING 2008 57 (35 + 22) 3 – 3*– 0
LONDÝN 2012 47 (26 + 21) 0 – 1 – 3
RIO DE JANEIRO 2016 51 (32 + 19) 2 – 2 – 0
TOKIO 2020 41 (27 + 14) 1 – 2 – 1

Poznámky: V prípade športovcov sa uvádzajú len počty tých, ktorí súťažili.
* Zápasník Musuľbes na OH 2008 získal pôvodne bronz, po dodatočnom pozitívnom
teste víťaza súťaže sa posunul na striebornú pozíciu. 

SAMOSTATNÉ SLOVENSKO OD LILLEHAMMERU 1994 PO PEKING 2022 

NAJPOČETNEJŠIU 
OLYMPIJSKÚ VÝPRAVU 
SME MALI NA OH 
2000 V SYDNEY, KDE 
SÚŤAŽILO AŽ 108 
SLOVÁKOV.
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dvakrát, plus ich „kolegovia“ bratanci 
Ladislav a Peter Škantárovci, atlét Matej 
Tóth, strelkyňa Zuzana Rehák Štefečeko-
vá a zjazdárka Petra Vlhová raz.

Až trinásť našich olympijských 
hrdinov si prinieslo domov viac ako 

jeden jagavý kov – Anastasia Kuzmi-
nová šesť (3-3-0), Michal Martikán 
päť (2-2-1), Peter a Pavol Hochschor-
nerovci (3-0-1) aj rýchlostný kanoista 
Erik Vlček (0-2-2) po štyri, strelkyňa 
Zuzana Rehák Štefečeková tri (1-2-
0), Elena Kaliská (2-0-0), plavkyňa 
Martina Moravcová (0-2-0), rýchlost-
ní kanoisti Juraj Tarr (0-2-0), Michal 
Riszdorfer, Richard Riszdorfer a Denis 
Myšák (všetci 0-1-1), aj strelec Jozef 

nci (0-0-2) po dva.
Samozrejme, treba pripomenúť 

aj mená ďalších našich medailistov 
– rýchlostných kanoistov Slavomíra 
Kňazovického (0-1-0), Tibora Linku 
(0-1-0), Juraja Baču, Samuela Baláža 
a Adama Boteka (všetci 0-0-1), vodných 
slalomárov Juraja Minčíka (0-0-1), Ma-
teja Beňuša a  Jakuba rigara (obaja 
0-1-0), džudistu Jozefa Krnáča, snou-
bordistu Radoslava ideka, zápasníka 
Davida Musuľbesa (všetci traja 0-1-0), 
biatlonistu Pavla Hurajta, strelkyne 
Danky Bartekovej (obaja 0-0-1), golfi stu 
Roryho Sabbatiniho (0-1-0), zjazdárky 
Petry Vlhovej (1-0-0) a štvrťstovky na-
šich bronzových hokejistov z  Pekingu 
2022.  I

C 36. ZOH PJONGČANG, 
17. februára 2018 – ZLATO: 
ANASTASIA KUZMINOVÁ, biatlon 
– preteky s hromadným 
štartom na 12 ,5 km
C 37. OH TOKIO, 29. júla 
2021 – ZLATO: ZUZANA 
REHÁK ŠTEFEČEKOVÁ,
športová streľba – trap
C 38. OH TOKIO, 30. júla 
2021 – STRIEBRO: JAKUB 
GRIGAR, vodný slalom – K1

C 39. OH TOKIO, 1. augusta 
2021 – STRIEBRO RORY SABBATINI,
golf – súťaž mužov
C 40. OH TOKIO, 7. augusta 
2021 – BRONZ: SAMUEL BALÁŽ, 
DENIS MYŠÁK, ERIK VLČEK, 
ADAM BOTEK, rýchlostná 
kanoistika – K4 na 500 m
C 41. ZOH PEKING 2022, 
9. februára 2022 – ZLATO: 
PETRA VLHOVÁ, zjazdové 
lyžovanie – slalom

C 42. ZOH PEKING 2022, 
19. februára 2022 – BRONZ: 
BRANISLAV KONRÁD, PATRIK 
RYBÁR, MATEJ TOMEK – MICHAL 
ČAJKOVSKÝ, PETER ČEREŠŇÁK, 
MAREK ĎALOGA, MARTIN GERNÁT, 
MARTIN MARINČIN, MISLAV 
ROSANDIČ, SAMUEL KŇAŽKO, 
ŠIMON NEMEC – PETER CEHLÁRIK, 
MARKO DAŇO, ADRIÁN HOLEŠINSKÝ, 
MAREK HRIVÍK, LIBOR HUDÁČEK, 
TOMÁŠ JURČO, MILOŠ KELEMEN, 

MICHAL KRIŠTOF, KRISTÁN 
POSPÍŠIL, PAVOL REGENDA, MILOŠ 
ROMAN, JURAJ SLAFKOVSKÝ, 
SAMUEL TAKÁČ, PETER ZUZIN,
ľadový hokej – tím mužov

ORGANIZAČNÝ VÝBOR SA POSTUPNE ROZRASTÁ.

NA SLÁVNOSTI
K 25. VÝROČIU SOV 

SA ZIŠLO 18 NAŠICH 
OLYMPIJSKÝCH 

MEDAILISTOV Z ÉRY 
SAMOSTATNOSTI. VTEDY 

SME ICH EVIDOVALI 
SPOLU 26, DNES UŽ 56...

UNIKÁTNA CHVÍĽA V SYDNEY 2000 
– DVAJA SLOVÁCI NA OLYMPIJSKOM 
MEDAILOVOM STUPNI. V SÚŤAŽI 
VODNÝCH SLALOMÁROV V C1 ZÍSKAL 
MICHAL MARTIKÁN STRIEBRO 
A JURAJ MINČÍK BRONZ.
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ATLANTA 1996:
HISTORICKÉ ZLATO MARTIKÁNA
V  roku 1994 sa stal juniorským maj-
strom sveta v  singlkanoe, o rok ne-
skôr pridal dva tituly z  juniorských 
majstrovstiev Európy. V  šestnástich 
rokoch skončil bronzový na svetovom 
šampionáte v  Nottinghame 1995 ako 
najmladší medailista v  histórii vod-
ného slalomu vôbec. V  olympijskom 
roku triumfoval v úvodných pretekoch 
Svetového pohára práve na olympijskej 
vode v Ocoee. S týmito výsledkami sa 
postavil na štart olympijskej trate v At-
lante 1996, ešte len v  sedemnástich 
rokoch, rodák spod Tatier Michal Mar-
tikán. „Vnímam zmenu v správaní sú-
perov. Predtým si ma tí najlepší vôbec 
nevšímali, veľakrát ani neodzdravili. 
Teraz ma už mnohí zdravia ako prví,“ 
vyznal sa tínedžer Michal.

KAŽDÉMU PODĽA ZÁSLUH. 
Nech je, ako chce, sobota 27. júla, ktorej 
bolo súdené stať sa historickým dňom 
slovenského športu, sa začala veľmi 
nešťastne. Výbuch bomby v  Olympij-

skom storočnicovom parku ochromil 
kyvadlovú dopravu. Chaos.

Samotné preteky napínavosťou v ni-
čom nezaostali. Po prvej jazde bol Mar-
tikán šiesty. Nahnevané gestá v  cieli 
hovorili jasne. Zajazdil síce čisto, ale 
pomaly – na vedúceho pretekára, ob-
hajcu zlata z  Barcelony Čecha Lukáša 
Pollerta, strácal takmer desať sekúnd.

Po fantastickej druhej jazde sa vy-
švihol úplne na čelo, len štrnásť stotín 
sekundy pred Pollerta. Priam z  neho 
sršala absolútna, v mladom veku uni-
kátna koncentrácia. Keď však vyliezol 
z vody, takmer sa triasol. Zrazu bol ten 
tvrdý mládenec namäkko...

„Neviem. Nedokážem vypovedať, aký 
je to pocit. Spomínam si na všetkých 
doma, ktorí mi držali palce a  pomá-
hali, najmä na mamu. Veľmi sa teším 
domov,“ súkal zo seba rozochveným 
hlasom útržkové vety. 

Až keď sa trochu spamätal, bol 
schopný zhodnotiť svoje premiérové 
olympijské vystúpenie. „Po prvej jazde 
som bol nahnevaný. Najmä som pria-
mo nezašiel jedenástu bránku, ako sme 

sa predtým dohodli s  otcom. Napriek 
náskoku som veril, že sa dá prvého 
Pollerta predstihnúť.“

Podarilo sa. „Povedal som si, že ak 
chcem medailu, musím to risknúť. 
Všetko mi vyšlo, diváci boli fantastickí. 
V cieli mi bolo jasné, že to bolo dobré. 
Ale že dosiahnem až na zlato, som ne-
čakal.“

Môže byť pre otca-trénera väčšia ra-
dosť, než mať zo syna a zverenca olym-
pijského víťaza  „Iste, ak máte šťastnú 
rodinu a zdravie. Ale vás pravdepodob-
ne zaujíma šport. no, aj v ňom môže 
byť ešte väčšie šťastie, než prežívame 
s  Michalom teraz – byť viacnásobný 
olympijský víťaz,“ zasníval sa Jozef 
Martikán.

Keby tak vedel...

SYDNEY 2000:
VÍŤAZNÁ PREMIÉRA 
HOCHSCHORNEROVCOV

vodná zlatá medaila slovenskej olym-
pijskej výpravy sa v austrálskom Sydney 
zrodila zásluhou bratislavských dvoji-
čiek Pavla a Petra Hochschornerovcov. 

TEXT: LUCIA ANTOLOVÁ, FOTO: JÁN SÚKUP

KEĎ SLOVENSKO VLÁDLO SVETU

Úspechy našich vodných 
slalomárov (nielen)
na olympijských hrách predstavujú 
výrazné míľniky v histórii 
slovenského športu. Spomienky 
na ne sú dodnes živé a aj mnoho 
rokov „po“ potešia nejedného 
športovéhoodborníka i zanietenca.
Pätnásť olympijských medailí, 
z toho osem zlatých, si 
bezpochyby zaslúži obdiv, úctu 
a pokoru. Slovensko je v tomto 
odvetví historicky najúspešnejšia 
krajina pod piatimi kruhmi.

TOP OSOBNOSTI NAŠICH 30 OLYMPIJSKÝCH ROKOV

SEDEMNÁSŤROČNÝ MICHAL MARTIKÁN NA 
CESTE K OLYMPIJSKÉMU ZLATU 1996 – PRE 

SAMOSTATNÉ SLOVENSKO BOLO PRVÉ 
V HISTÓRII! ZISK MEDAILY SI ZOPAKOVAL EŠTE 
ŠTYRIKRÁT, V PEKINGU 2008 ZNOVU VYSTÚPIL 

NA NAJVYŠŠÍ STUPEŇ.

MICHAL MARTIKÁN
Nar. 18. mája 1979 v Liptovskom 
Mikuláši. Člen VŠC Dukla Banská 
Bystrica a KTK Liptovský Mikuláš, 
tréner Jozef Martikán. Päťnásobný 
účastník OH (1996 – 2012) v C1, 
v Atlante 1996 zlatý, v Sydney 
2000 strieborný, v Aténach 2004 
strieborný, v Pekingu 2008 zlatý 
a v Londýne 2012 bronzový.
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Po prvej jazde mali čunovskí odcho-
vanci hlavu v smútku. „Hneval nás ťuk, 
ktorý sme nespravili, ale pripísali nám 
ho. Dokonca sme sa preň na chvíľu po-
chytili, pretože sme sa nevedeli dohod-

núť, kde vlastne bol,“ povedal Pavol 
a  Peter, otec a  tréner v  jednej osobe, 
doplnil  „Bránku rozhýbala vlna. Po-
dali sme protest, ale nepochodili sme.“ 

V  druhej jazde však nebolo o  naj-
rýchlejších medzi divokými vlnami 
austrálskeho Penrithu pochýb. „Aj  te-
raz by sme našli drobné nedostatky. 
Či to bola životná jazda, neviem. 
V každom prípade bola zlatá...“ skon-
štatoval skromne Peter a  pokračoval  
„Je to neuveriteľné, som veľmi šťast-
ný. V  živote som niečo také nezažil. 
Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí 
nám držali palce. Celému Slovensku  
Teraz pôjdeme do Slovenského domu 
a dáme si halušky. Doma pokračujeme 
v príprave. Bolo by pekné to v Aténach 
2004 zopakovať.“

Keby len v Aténach...

ATÉNY 2004:
ZLATÍ „HOCHŠÍCI“ AJ KALISKÁ
O štyri roky v Aténach dosiahla na po-
myselný Olymp najskôr kajakárka Ele-
na Kaliská. „ ivotný úspech. Veľmi sa 
teším, že mi konečne prialo športové 
šťastie,“ usmievala sa „Elen“, ktorá sa 
stala vôbec prvou ženskou olympijskou 
víťazkou zo Slovenska. 

ažko však hovoriť o  šťastí, keďže 
v  gréckej metropole pádlovala „inú 

ligu“. „Snažila som sa poriadne skon-
centrovať na druhú jazdu, pretože po 
prvej som nemala až taký veľký náskok. 
Podarilo sa, bol to môj deň D.“

V  roku 2004 bola Elena oprávnene 
pasovaná za kráľovnú divokej vody 
– vyhrala olympiádu, majstrovstvá 
Európy i  štvoro pretekov Svetového 
pohára. Kaliskej medaila bola zároveň 
prvá kajakárska pre Slovensko, dovtedy 
brali cenné kovy len kanoisti.

Zlatú šnúru v hellenikonskom olym-
pijskom areáli vodného slalomu so sla-
nou vodou natiahli deblkanoisti Pavol 
a Peter Hochschornerovci. Obhajcovia 
zlata zo Sydney 2000 sa stali prvými 
slovenskými športovcami s  dvoma 
najvzácnejšími úlovkami spod piatich 
kruhov. 

Najdramatickejší moment fi ná-
le nezažili bratislavské dvojičky na 
vode, ale ešte pred štartom. Ten totiž 
takmer nestihli... „Poplietol som čas. 
Pozerali sme v  prestávke na videu 
jazdy kajakárov. Chalani nechceli se-
dieť dlho v lodi a stále sme si hovorili, 
že máme čas. Napokon ledva dobehli 
na štart. Bolo 11 35 h, keď som zistil, 
že sa pred piatimi minútami začalo 
fi nále a  my sme mali jazdu napláno-
vanú na 11 47 h. Ani sa poriadne ne-
stihli rozjazdiť. Chvalabohu, že mali 
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V ATÉNACH 2004 SA ELENA KALISKÁ STALA PRVOU ŽENOU ZO SLOVENSKA 
S OLYMPIJSKÝM ZLATOM, V PEKINGU 2008 HO SUVERÉNNE OBHÁJILA.

MARTIKÁN STRIEBORNÝ, 
MINČÍK BRONZOVÝ

Hry XXVII. olympiády v Sydney 2000 sa 
zapísali do histórie slovenského špor-
tu žiarivým písmom. Nikdy predtým 

totiž slovenskí športovci neukoristili v jed-
nej olympijskej súťaži až dva cenné kovy! 
Striebro Michala Martikána a bronz Juraja 
Minčíka má čestné miesto v  športových 
archívoch. „Striebro nepovažujem vôbec 
za sklamanie, hoci to tak možno vyzerá,“ 
hodnotil v tom čase 21-ročný mladý muž 
z  Liptovského Mikuláša. Jeho bronzový 
kolega Juraj Minčík mal očividne nesmier-
nu radosť. „Je to geniálne, keď sú dvaja 
Slováci v prvej trojke! Keď sme deň pred 
odchodom do Sydney skladali na Brati-
slavskom hrade olympijský sľub a  z  úst 
premiéra som počul, že získať olympijskú 
medailu znamená priblížiť sa k  bohom, 
akosi mi to utkvelo v  pamäti,“ vyznal sa 
dnešný riaditeľ Športového centra polície 
Bratislava.

MARTIKÁN STRIEBORNÝ, 
MINČÍK BRONZOVÝ

ZO ZLATEJ RADOSTI 
STRIEBORNÉ SKLAMANIE

Smutný hrdina aténskych OH 2004 
bol bezpochyby Michal Martikán. 
Zlatá eufória rodáka z  Liptovské-

ho Mikuláša trvala len krátko. S  takmer 
polhodinovým oneskorením sa pri jeho 
mene objavila vo výsledkoch dvojsekun-
dová penalizácia za údajný dotyk sied-
mej bránky v  druhej jazde. A  z  jasného 
olympijského víťazstva o  1,88  s  ostala 
prehra s Francúzom Tonym Estanguetom 
o mizerných dvanásť stotín sekundy... „Je 
to asi najväčšie športové sklamanie, aké 
som v živote zažil. Je super mať striebro, 
ale naozaj som chcel získať zlato a veľmi 
som sa z  neho tešil. Ešte dlho mi bude 
trvať, kým sa mi to uloží v hlave.“ Ani ofi-
ciálne protesty nepomohli. Zostal priestor 
len na gestá. Masér Zdeněk Ďuriš šiel do 
šatne po Michalovu prilbu, aby ju bratia 
Hochschornerovci zobrali a  položili pod 
stupeň víťazov...

ZO ZLATEJ RADOSTI 
ELENA KALISKÁ
Nar. 19. januára 1972 vo 
Zvolene. Počas kariéry 
členka VŠC Dukla Banská 
Bystrica a KTK Liptovský 
Mikuláš, tréner Peter Mráz. 
Štvornásobná účastníčka OH 
(1996 – 2008) v K1, v Atlante 
1999 na 19. priečke, v Sydney 
2000 štvrtá, zlatá v Aténach 
2004 a Pekingu 2008.
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z prvej jazdy dostatočný náskok, inak 
by to bolo bojové,“ kajal sa otec a tré-
ner v  jednej osobe Peter Hochschor-
ner starší. Syn Pavol už so zlatom na 
krku dodal  „Aspoň sme nemuseli 
dlho čakať.“

Ako sa zvykne hovoriť, obhajoba je 
náročnejšia ako prvý zisk. „Nedá sa po-
vedať, že do Sydney sme šli ako outsi-
deri. Ale neboli sme kandidáti na zlato. 
Teraz od nás všetci čakali, že vyhráme. 
Niektorí nám dokonca hovorili, že 
s druhým miestom ani nemáme chodiť 
domov. O  to viac ma teší, že nám to 
vyšlo,“ poznamenal Peter. Pavol prita-
kal  „Každý chcel zlato a počuť hymnu. 
Všetci nám dávali najavo, že nám síce 
veľmi držia palce, ale máme len zví-
ťaziť. Po prvej jazde sme mali veľký 
náskok, čo tiež nebolo jednoduché na 
psychiku. Človek potom znervóznie, 
začne taktizovať a  špekulovať, čo sa 
môže vypomstiť. Bolo to ťažšie ako 
v Sydney. A zároveň bol pocit víťazstva 
intenzívnejší.“

PEKING 2008:
TRI TRIUMFY, DVA V JEDEN DEŇ!
V  čínskej metropole v  areáli v  Šun-ťi 
nastal absolútny vrchol slovenskej do-
minancie na divokej vode. Trojnásobná 
zlatá radosť z  triumfov Michal Marti-
kána v C1, Eleny Kaliskej v K1 a bratov 
Pavla a Petra Hochschornerovcov v C2 
predstavujú najjagavejšiu stopu v his-
tórii našej najúspešnejšej olympijskej 
disciplíny.

Po zlatom striebre z Atén boli pre-
javy radosti z  olympijského triumfu 
v  podaní Michala Martikána veľmi 
zdržanlivé. Hádam až na samotnom 
stupni víťazov bolo vidieť typický 
úsmev s polmesiačikmi v lícnych jam-
kách. „S pribúdajúcimi gratuláciami sa 
eufória predsa len stupňuje. Pekinskú 
a atlantskú olympiádu radím na rovna-
kú pozíciu, len je medzi nimi dvanásť 
rokov. V  oboch prípadoch to bolo ná-
ročné, skvelý pocit bol vtedy i teraz.“ 

Kajakárky a  deblkanoisti si museli 
na svoje čínske fi nálové vystúpenie 
pod piatimi kruhmi počkať. Pre ne-
priaznivé počasie presúvali organizá-
tori preteky o deň neskôr. V priebehu 
tridsiatich piatich minút získalo Slo-
vensko hneď dve zlaté medaily – záslu-
hou Hochschornerovcov a Kaliskej. 

„Zaradili ste sa medzi nesmrteľných, 
aspoň na Slovensku,“ povedal v  sláv-
nostnom príhovore vtedajší prezident 
Slovenského olympijského výboru 
František Chmelár a  rozdal kytice 
a bozky.

„Som nesmierne šťastná, že sa mi 
podarilo obhájiť zlato. Nikdy v  živote 
som nevyhrala takým rozdielom,“ vy-
znala sa dominátorka, ktorá zvalcovala 
konkurenciu o vyše štrnásť sekúnd.

Aj „Hochšíci“ dominovali a  v  tej 
chvíli si pripísali epiteton najúspeš-
nejších športovcov v slovenskej histó-
rii. „Je to príjemná skutočnosť,“ vravel 
Peter a  jeho otec-tréner doplnil, že 
olympijských kruhov je päť...

Triumfy Kaliskej aj Hochschorne-
rovcov sa odohrali v  rovnaký deň – 
15. augusta 2008.

„ZARADILI STE SA MEDZI 
NESMRTEĽNÝCH, ASPOŇ 
NA SLOVENSKU.“
PREZIDENT SOV FRANTIŠEK
CHMELÁR PO OH 2008

LONDÝNSKA DOBA BRONZOVÁ

Z  metropoly Veľkej Británie sa s bron-
zom na krku vrátili domov Michal 
Martikán i  bratia Pavol a  Peter 

Hochschornerovci. „Kráľ Michal“ natiahol 
v  Londýne 2012 obdivuhodnú šnúru – 
čo olympiáda, to medaila – na číslo päť. 
V histórii OH bol vôbec prvý muž na svete, 
ktorému sa to podarilo v rovnakej indivi-
duálnej disciplíne! „Niekde hlboko som 
určite šťastný, ale trochu som, samozrej-
me, aj sklamaný. Spokojnosť tak na 91 per-
cent,“ vyznal sa maximalista. Nebyť ťuku, 
siahli by na najvyšší stupienok aj bratia 
Hochschornerovci. „Ten dotyk sa mi bude 
premietať v hlave ešte ďalšie dva roky...“ 
priznal sa Pavol a dodal, že ak by mal vy-
jadriť spokojnosť v percentách, bolo by to 
dvadsaťjeden... a pol...

LONDÝNSKA DOBA BRONZOVÁ

PEKINSKÁ RADOSŤ BRATOV 
PAVLA (VPREDU) A PETRA 

HOCHSCHORNEROVCOV Z ICH 
TRETIEHO OLYMPIJSKÉHO ZLATA.

PAVOL A PETER 
HOCHSCHORNEROVCI
Nar. 7. septembra 1979 v Bratislave. 
Počas kariéry členovia ŠCP Bratislava 
a ŠKP Bratislava, tréner Peter 
Hochschorner st. Štvornásobní 
účastníci OH (2000 – 2012) v C2, 
zlatí v Sydney 2000, Aténach 2004 
a Pekingu 2008, bronzoví
v Londýne 2012.
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RIO DE JANEIRO 2016:
ŠKANTÁROVCI POSLEDNÍ
ŠAMPIÓNI V C2
K  piatemu olympijskému štartu čunov-
ských dvojičiek už nedošlo. Bratrancom 
Škantárovcom sa podarilo vystúpiť z tieňa 
legendárnych bratov Hochschornerovcov 
a pri vôbec poslednej možnej príležitosti, 
keďže ICF po OH v Riu vyradila kategóriu 
C2 z olympijského programu, siahli v are-
áli v Deodore na vrchol. Zlatý.

„Je to neuveriteľné, nedokážem 
popísať svoje pocity. Vyhrať olympiá-
du je niečo fantastické. Ani si neviem 
predstaviť, čo to vlastne znamená, 
uvedomíme si to až neskôr. Teraz som 
z toho naozaj úplne hotový,“ vyznal sa 
Peter. Jeho bratranec zo Spišskej Starej 
Vsi Ladislav, ktorému málokto povie 
inak ako Aťo, priznal, že na štarte mal 
v hlave aj „Hochšíkov“. „Ak mám prav-
du povedať, pomyslel som aj na bratov 

Hochschornerovcov. Tento rok som si 
viackrát pozrel všetky ich olympijské 
vystúpenia a veril som, že nám to dodá 
silu.“

A  hoci lobovali u  prezidenta Me-
dzinárodného olympijského výboru  
Thomasa Bacha za zachovanie deblo-
viek v  olympijskom programe, keďže 
im prišiel osobne zagratulovať hneď 
po vystúpení z  lode, zámer nevyšiel. 

I

OLYMPIJSKÉ MEDAILY SLOVENSKÝCH VODNÝCH SLALOMÁROV
Michal Martikán C1 5 (2-2-1)
Pavol a Peter Hochschornerovci C2 4 (3-0-1)
Elena Kaliská K1 2 (2-0-0)
Ladislav a Peter Škantárovci C2  1 (1-0-0)
Matej Beňuš C1 1 (0-1-0)
Jakub Grigar K1 1 (0-1-0)
Juraj Minčík C1 1 (0-0-1)

OLYMPIJSKÉ MEDAILY SLOVENSKÝCH VODNÝCH SLALOMÁROVBEŇUŠ STRIEBORNÝ, 
DUKÁTOVÁ „ZEMIAKOVÁ“, 
GRIGAR PIATY

Ako vnímal olympijské striebro v  Riu 
de Janeiro 2016 Matej Beňuš? „Me-
daila je ťažká, oveľa ťažšia, ako som 

čakal. Keď som v  cieli videl čas, ktorý 
bol lepší ako všetky semifinálové, veril 
som, že by to mohlo cinknúť. Som rád, 
že pokračujem v Michalových šľapajach 
a Slovensko nezostalo v singloch bez me-
daily,“ povedal Beňuš. Medzi „slovenské“ 
kanoistické medaily z  Ria sa čiastočne 
počíta aj bronz Takuju Hanedu, keďže 
Japonec študoval a trénoval pod Tatrami 
pod vedením Milana Kubáňa. Tesne pod 
stupienkami víťazov napokon skončili 
štvrtá kajakárka Jana Dukátová a  piaty 
kajakár Jakub Grigar.

BEŇUŠ STRIEBORNÝ, 

VÝNIMOČNÉ STRIEBRO Z POSUNUTÝCH HIER

S triebro kajakára Jakuba Grigara z Tokia 2020, ktoré pandémia koronavírusu posunula až 
do roku 2021, má pre slovenský vodný slalom punc výnimočnosti – bola totiž prvá v naj-
rýchlejšej disciplíne, mužskej K1. Predstihol ho len kamarát, Čech Jiří Prskavec. „Keď som 

prišiel do cieľa, vedel som, že za mnou sú ešte traja veľmi dobrí pretekári. Mohlo to vypáliť na 
zlato, aj na nepopulárnu štvrtú priečku. Keď už bol na štarte len Jirka, bol som nesmierne vďač-
ný, že prinajhoršom z toho bude striebro. A aj prinajlepšom,“ vyznal sa večne usmievavý Grigar.

VÝNIMOČNÉ STRIEBRO Z POSUNUTÝCH HIER

ZLATÁ RADOSŤ LADISLAVA (VĽAVO) A PETRA 
ŠKANTÁROVCOV NA OH 2016. ICH TRÉNER 

JURAJ MINČÍK AKO PRETEKÁR ZÍSKAL BRONZ 
V SYDNEY 2000, V RIU 2016 SA AKO TRÉNER 
PODIEĽAL OKREM ZLATA ŠKANTÁROVCOV AJ 

NA STRIEBRE BEŇUŠA.

LADISLAV A PETER 
ŠKANTÁROVCI
Peter nar. 20. júla 1982, Ladislav nar. 
11. februára 1983, obaja v Kežmarku. 
Počas kariéry členovia ŠCP Bratislava 
a ŠKP Bratislava, tréneri Peter 
Hochschorner st., Róbert Kleberc, 
Juraj Minčík. Účastníci OH 2016, v Riu 
boli zlatí v C2. 
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a každých z trojo hier, na kto-
rých štartovala, bola veľmi 
úspešná. Nasťa Kuzminová má 
fenomenálnu zbierku troch 
zlatých a  troch strieborných 
olympijských medailí. Je naj-
úspešnejšia slovenská olym-
pionička histórie. Okrem nej 
sa od nás tromi zlatými kovmi 
môžu pochváliť len vodno-
slalomárski bratia Pavol a Pe-
ter Hochschornerovci.

OD ŠIPULINOVEJ PO KUZMINOVÚ
Do Banskej Bystrice prišla Nasťa pred 
Vianocami 2007 spolu so synom Jeli-
sejom a  manželom Danielom. Rodáčka 
z  ruského mesta umeň vyrastala ako 
Nasťa Šipulinová v  rodine, kde boli 
vzormi trom deťom športovo založení 
rodičia. Ako štvorročná dostala Nasťa 
od nich základy v behu na lyžiach. Ako 
štrnásťročná podľahla čaru biatlonovej 
malokalibrovky. Začala zbierať juniorské 
medaily. Mala perspektívu aj pre ruskú 
seniorskú zbornú. Ale iba do istej chvíle. 

Jej životný príbeh sa zvrtol vo chvíli, 
keď pod ľadovcom Dachstein stretla 
v  októbri 2005 neskoršieho manžela 
Daniela, pochádzajúceho z  Kamčatky, 
reprezentujúceho v  behu na lyžiach 

Izrael. Keď sa okolnosti vyvinuli tak, že 
Nasťa už mala rodinu a  syna Jeliseja, 
stala sa neperspektívna pre ruských tré-
nerov, avšak mimoriadne potrebná pre 
slovenský biatlon. Ktovie, aký by bol bez 
desaťročia Nastiných úspechov

V BIATLONE PRVÁ NAŠA OLYMPIJSKÁ 
VÍŤAZKA AJ MAJSTERKA SVETA
Od prvej súťaže v slovenskej kombinéze 
vynikala. Na začiatku roku 2009, krátko 
po nadobudnutí slovenského občianstva 
na konci roka 2008, vybojovala strie-
bornú medailu v pretekoch na 12,5 km 
s hromadným štartom na MS v Kórejskej 
republike. Konkrétne v Pjongčangu, kde 
neskôr, v  roku 2018, zav šila jej tretie 
olympijské hry ziskom poslednej v  po-
radí, šiestej olympijskej medaily, zlatej 
v pretekoch s hromadným štartom. 

To však ešte nebolo všetko, pretože na 
záver kariéry si splnila ďalší sen ziskom 
titulu majsterky sveta v roku 2019, ktorý 
jej dovtedy chýbal. 

Nasťa sa stala prvou majsterkou sveta 
v biatlone zo Slovenska. 

Nuž a korunu všetkému dala triumfom 
vo fi nále Svetového pohára v  Holmen-
kollene v  marci 2019, keď si na pažbu 
svojej malokalibrovky zavesila posledný 
skalp, ktorý jej chýbal a to bola súťaž so 

štyrmi streľbami, v ktorých by trafi la všet-
kých dvadsať terčíkov stojacich pred jej 
muškou. Viete si predstaviť obrovský ná-
skok v cieli po predchádzajúcom triumfe 
v  šprinte, keď v  stíhacích pretekoch ne-
musela odbočiť ani raz na trestný okruh 
(1 35 minúty pred druhou v cieli).

O deň neskôr jej manžel Daniel vložil 
do vlasov korunku, po behu s  hromad-

N

TRIKRÁT 
POZLÁTENÁ
AJ POSTRIEBRENÁ 
NASŤA
Biatlonistka Anastasia Kuzminová si podmanila 
srdcia Slovákov a Sloveniek svojou ľudskou 
úprimnosťou – popri svojich fenomenálnych 
výkonoch – napriek tomu, že sa nenarodila pod 
Tatrami, ale na Sibíri. Korunu všetkým svojím 
úspechom nasadzovala pravidelne na zimných 
olympijských hrách.

ANASTASIA KUZMINOVÁ
Nar. 28. augusta 1984 v Ťumeni 
(Rusko). Bývalá členka VŠC Dukla 
Banská Bystrica, tréneri počas 
vrcholnej kariéry Peter Zelinka, 
Ladislav Mundil, Milan Gašperčík, 
Juraj Sanitra, Alexander Chlusovič, 
Daniel Kuzmin, Tomáš Kos. 
Trojnásobná účastníčka ZOH (2010 - 
2018), vo Vancouvri 2010 zlatá na 7,5 
km, strieborná v stíhacích pretekoch 
na 10 km a siedma na 12,5 km 
s hromadným štartom, v Soči 2014 
zlatá na 7,5 km, členka 4. miešanej 
štafety a a šiesta v stíhacích pretekoch 
na 10 km, v Pjongčangu 2018 zlatá 
v behu na 12,5 km s hromadným 
štartom, strieborná na 15 km aj 
v stíhacích pretekoch na 10 km 
a členka piatej ženskej štafety. 
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KUZMINOVEJ 
MEDAILOVÁ 
RADOSŤ VO 
VANCOUVRI 

2010.
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ným štartom, lebo mali takú predtu-
chu, že to budú posledné Nastine veľké 
preteky. Plakali, boli to slzy šťastia. Na 
pritiľahlom kopci odpálili nórski organi-
zátori ohňostroj. 

Nasťa zvíťazila celkovo 18-krát v pre-
tekoch Svetového pohára, 36-krát bola 
na medailovom pódiu. V  olympijskej 
sezóne 2017/2018 jej o  tri body ušiel 
veľký glóbus v  tesnom súboji s  Fínkou 
Mäkäräinenovou. Je držiteľka troch ma-
lých glóbusov. 

Slovenskému športu a  olympioniz-
mu pripravila nezabudnuteľné chvíle. 
Nasťa Kuzminová je naša, pretože žije 
a  cíti s  nami. S  manželom Danielom 
vychovávajú svoje deti na Slovensku. 
A  od októbra 2021 je aj členka výkon-
ného výboru Slovenského olympijského 
a športového výboru.

TRI OLYMPIJSKÉ VYSTÚPENIA
Zvlášť sa hodno pristaviť pri jej šiestich 
olympijských medailách.

Do Vancouvru 2010 necestovala ako 
favoritka, ale svetový biatlon už o nej ve-
del. Na tratiach vo histleri mala skvelú 
olympijskú premiéru - prvý štart a hneď 
zlatá medaila v rýchlostných pretekoch  
Krátko na to pridala striebro v stíhacích 
pretekoch na 10 km.

V Soči na ZOH 2014 v areáli Laura ob-
hájila olympijské zlato v šprinte ako prvá 
biatlonistka v  histórii. Na záverečnom 
ceremoniáli niesla slovenskú zástavu. 
V  Prezidentskom paláci v  Bratislave si 
prevzala štátne vyznamenanie Rad u-
dovíta Štúra I. triedy. 

ZOH 2018 v  Pjongčangu sa pre ňu 
nezačali najlepšie  na 7,5 km nepridala 
tretie zlato po Vancouvri a Soči. Od štartu 
stíhacích pretekov však rozbehla fantas-

tickú jazdu po striebro. To isté aj vo vytr-
valostných pretekoch. Ale to všetko bola 
iba „rozcvička“ na fenomenálny zlatý 
beh na 12,5 km s hromadným štartom.

Bolo úžasné sledovať, ako vedela 
Kuzminová zapáliť športové srdce Slo-
venska na každých ZOH a majstrovstvách 
sveta, ako stúpalo napätie pri každom jej 
štarte vo Svetovom pohári. Za sebou má 
veľkú kariéru aj v  medzinárodnom, ob-
zvlášť v olympijskom kontexte.  I
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SENZAČNÉ MEDAILY ŽIDEKA AJ HURAJTA

Najcennejšími kovmi sa na zimných olympijských hrách v ére slovenskej samostatnosti 
mohli pochváliť len dve dámy, ale cenné kovy si v individuálnych disciplínach vybojovali aj 
dvaja muži. A v oboch prípadoch to znamenalo senzáciu.

Na ZOH 2006 v Turíne prežil snoubordista Radoslav Židek svoju hviezdnu hodinu. Pri olympij-
skej premiére snoubordkrosu bol po spackanej prvej kvalifikačnej jazde posledný, ale napokon 
postúpil z deviateho miesta. Potom vyhral osemifinálovú, štvrťfinálovú a nečakane aj semifiná-
lovú jazdu. A napriek tomu, že v pretekoch Svetového pohára sa nikdy predtým (a ani potom) 
neprebojoval na medailový stupeň, v štvorčlennom finále v Bardonecchii zajazdil životnú jazdu 
a dlhší čas v pretekoch viedol. Tesne ho stíhal úradujúci majster sveta Seth Wescott z USA, ktorý 
napokon v jednej zákrute využil chybu nášho pretekára a predstihol ho. Žilinčan sa zaňho síce 
tesne „zavesil“, ale skúsený súper mu nedal šancu prebiť sa znovu na čelo. Židek sa senzačným 
striebrom zaslúžil o historickú prvú slovenskú medailu zo ZOH v ére našej štátnej samostatnosti. 

O štyri roky neskôr vo Vancouvri zase do nebývalých výšin vystúpal Pavol Hurajt. Na biatlo-
nových tratiach v Callaghanskom údolí vo Whistleri rodák zo Štrby vo veku 32 rokov zužitkoval 
všetky svoje skúsenosti a dosiahol najlepšie výsledky slovenského mužského biatlonu v his-
tórii. Najprv na 10 km skončil siedmy, potom na 20 km piaty a v záverečných pretekoch na 15 
km s hromadným štartom podal životný bežecký aj strelecký výkon. Strieľal ako stroj – sklopil 
všetkých 20 terčov! K tomu výborne bežal. Po prvej aj druhej streľbe bol tretí, po tretej dokonca 
viedol! Až na poslednom okruhu sa dostal pred neho najprv Rus Usťugov a potom aj Francúz 
Fourcade. Hurajt získal bronz. (sou)

SENZAČNÉ MEDAILY ŽIDEKA AJ HURAJTA

NA NAJVYŠŠOM STUPNI PO RÝCHLOSTNÝCH 
PRETEKOCH V SOČI 2014 – SO SLZAMI 
V OČIACH A SO SLOVENSKOU HYMNOU NA 
PERÁCH.

V PRETEKOCH S HROMADNÝM ŠTARTOM NA ZOH 2018 V PJONGČANGU SI 
ANASTASIA KUZMINOVÁ VO FINIŠI MOHLA VYCHUTNAŤ ZLATÚ RADOSŤ SO 
SLOVENSKOU VLAJKOU V RUKÁCH.
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odno pripomenúť, že pri slo-
venskej letnej premiére pod 
piatimi kruhmi sa o historický 
prvý tzv. olympijský bod samo-
statného Slovenska na OH po-
staral šiestym miestom v trape 
29-ročný Vladimír Slamka, 
ktorého starší brat Branislav 
je trénersky podpísaný pod 
všetkými tromi olympijský-
mi medailami Zuzany Rehák 
Štefečekovej, ale aj pod titulmi 

majstrov sveta, ktoré získali Erik Varga 
aj Marián Kovačócy. Pravda, náš prvý bod 
sa už zakrátko ocitol v tieni prvej medai-
ly... 

GÖNCIHO BRONZOVÁ DUPĽA
Prvé olympijské preteky Jozefa Gönciho
v  Atlante 1996 nedopadli slávne. Na 
strelnici vo olf Creeku vo vzduchov-
ke síce patril k favoritom, ale obsadil až 
28. miesto. Bral to ako nováčikovskú daň. 
Nervozita z neho opadla a vynahradil si 

to v ľubovoľnej malokalibrovke 60. V nej 
skončil 22-ročný Košičan tretí. Pre Slo-
vensko získal 25. júla 1996 vôbec prvú 
olympijskú medailu, v  tomto smere ho 
už nepredbehne nikto. 

V kvalifi kácii netrafi l desiatku iba jedi-
ný raz, výkon 599 bodov znamenal preňho 
nový osobný i slovenský rekord. Do osem-
členného fi nále sa prestrieľal z  druhej 
priečky. Po šiestom výstrele bol druhý, 
potom však strelil iba 9,5 bodu a klesol na 
tretie miesto. Pred posledným výstrelom 
mal pred Španielom onzalesom náskok 
0,9 bodu. Trafi l 10,1 a bronz si poistil.

„Stále neverím, že som tretí. Neustále 
si musím ohmatkávať medailu, či je to na-
ozaj pravda,“ opakoval akoby neveriacky 
ešte dlho po súťaži. „Mal som slzy na kra-
jíčku a v tej chvíli by zo mňa nik nedostal 
ani hlásku. Celé preteky som myslel na 
mamu, ktorá určite vo chvíľach, keď som 
stál na stupni víťazov, doma v Košiciach 
plakala,“ vravel.

Boli to preňho prelomové olympijské 
hry. K perfekcionizmu, ktorý budoval den-
ným desaťhodinovým drilom na strelnici, 
sa pridalo aj sebavedomie. Strelecký šport 
preslávil u  nás ako nikto iný pred ním. 
Každý športový fanúšik vedel, kto získal 

TEXT: PAVOL KUBIŠ, FOTO: JÁN SÚKUP

H

SLOVENSKÍ OSTROSTRELCI
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JOZEF GÖNCI

Nar. 18. marca 1974 v Košiciach. Počas vrcholnej kariéry 
člen VŠC Dukla Banská Bystrica, tréneri na OH Anton 
Beľák, Martin Babík, Ivana Švecová a Vlastimil Veselka. 
Päťnásobný účastník OH (1996 – 2012), v Atlante 1996 
tretí v ľubovoľnej malokalibrovke 60 poležiačky a piaty 
v ľubovoľnej malokalibrovke 3x40, v Sydney 2000 ôsmy 
v ľubovoľnej malokalibrovke 3x40, v Aténach 2004 tretí vo 
vzduchovej puške 60, štvrtý v ľubovoľnej malokalibrovke 
60 a deviaty v ľubovoľnej malokalibrovke 3x40.

JOZEF GÖNCI 
S BRONZOM Z OH 
V ATLANTE 1996, 
ČO BOLA VÔBEC 
PRVÁ OLYMPIJSKÁ 
MEDAILA 
SAMOSTATNÉHO 
SLOVENSKA.

DRUHÁ MEDAILOVÁ RADOSŤ JOZEFA 
GÖNCIHO V ATÉNACH 2004.

V ére samostatnosti prispeli slovenskí strelci do našej olympijskej 
zbierky šiestimi medailami. Trapistka Zuzana Rehák Štefečeková
si vystrieľala zlato a dve striebra, puškár Jozef Gönci pridal dva 
a skeetarka Danka Barteková jeden bronz .
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pre Slovensko prvú olympijskú medailu. 
K nej potom pridal titul majstra sveta aj 
viac titulov majstra Európy a  množstvo 
triumfov v pretekoch Svetového pohára, 
vrátane fi nálových. Na OH 2000 v Sydney 
však prežil obrovské sklamanie – jeho 
maximom bolo ôsme miesto.

V  Aténach 2004 svoju olympijskú 
medailovú zbierku zdupľoval, keď vo 
vzduchovej puške 60 postúpil do fi nále 
zo štvrtého miesta. Štvrtým fi nálovým 
zásahom sa dostal na bronzovú pozíciu, 
z ktorej však pred posledným výstrelom 
spadol. Posledný fi nálový výstrel 10,4, 
ktorý rozhodol o bronze, je azda jeho naj-
pamätnejší v  kariére. Kórejčan Min-ho 
Čeon, ktorý nakoniec zostal bez medaily, 
sa tomu čuduje azda dodnes. Na cenný 
kov siahal aj v ľubovoľnej malokalibrov-
ke 60, ale skončil štvrtý. nci súťažil 
dohromady na piatich olympiádach - aj 
v Sydney 2000, Pekingu 2008 a v Londý-
ne 2012. V Austrálii ako topfavorit zápasil 
so zdravotnými problémami, pri olym-
pijskej rozlúčke už azda aj sám so sebou.

ČO OLYMPIÁDA, TO MEDAILA
Na medailu premenila Zuzana Rehák 
Štefečeková každú zo svojich troch dote-
rajších olympijských účastí. Chýbala iba 
v  Riu de Janeiro 2016, kam ako čerstvá 
mama napriek vystrieľanej miestenke 
necestovala. Dala prednosť rodine, ktorá 
je pre ňu nad všetky medaily. 

Prvé striebro si v Pekingu vystrieľala 
v pondelok 11. augusta 2008 v deň svo-
jich menín. „Medailu venujem mame, 
ktorá teraz pred televíznou obrazovkou 

plače, a  tatovi, ktorý určite fajčí štyri 
cigarety naraz,“ po svojom komentovala 
svoj veľký úspech pár minút po pekinskej 
súťaži. Striebro mala isté po 23. z 25 fi ná-
lových výstrelov. Presnejšiu mušku mala 
iba Fínka Satu Mäkeläová-Nummelová. 
O dva terče. 

Obhajoba v Londýne 2012 bola pre ňu 
o to náročnejšia, že ju zaskočila chrípka. 
Ani tá ju však nezlomila a vo fi nálovom 
trileri o  striebornú medailu zdolala sú-
perky, Francúzku Reauovú a  Sanmarín-
čanku Perilliovú. „V  Pekingu odo mňa 

nikto nič nečakal. V  Londýne som už 
cítila tlak okolia a  navyše som vedela, 
že v hľadisku mám najbližších. Nechcela 
som ich sklamať nejakým slabým výsled-
kom,“ vravela.

Z  kvalifi kácie postúpila z  druhého 
miesta, keď ju o dva body predstihla iba 

VLANI NA OH V TOKIU ZUZANA REHÁK ŠTEFEČEKOVÁ V KVALIFIKÁCII SÚŤAŽE 
TRAPISTIEK UTVORILA ABSOLÚTNY SVETOVÝ REKORD A VO FINÁLE SA 
TEŠILA ZO ZLATEJ MEDAILY.

ZUZANA ŠTEFEČEKOVÁ PRI STRIEBORNEJ „PAĽBE“ NA OH 2012 V LONDÝNE.

ZUZANA REHÁK ŠTEFEČEKOVÁ
Nar. 15. januára 1984 v Nitre. Členka ŠCP 
Bratislava, tréner počas vrcholnej kariéry na 
OH Branislav Slamka. Trojnásobná účastníčka 
OH, v Pekingu 2008 a v Londýne 2012 v trape 
druhá a v Tokiu 2020 prvá. V Tokiu štartovala 
i v tímovom mixe, spolu s Erikom Vargom 
v ňom skončili štvrtí.

„MEDAILU VENUJEM 
MAME, KTORÁ TERAZ 
PRED TELEVÍZNOU 
OBRAZOVKOU PLAČE, 
A TATOVI, KTORÝ URČITE 
FAJČÍ ŠTYRI CIGARETY 
NARAZ.“
ZUZANA ŠTEFEČEKOVÁ
PO PRVEJ OLYMPIJSKEJ MEDAILE
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bezchybná Talianka Jessica Rossiová. Tá 
si vlastnú súťaž urobila i  z fi nále, ktoré 
vyhrala o šesť terčov. O poradí na druhej 
až  štvrtej priečke sa nakoniec rozhodlo 
v k. o. rozstrele. 

Vlani do Tokia po deviatich rokoch 
od druhého striebra cestovala už ako 
dvojnásobná mama synčekov Nathana 
a  Noaha. Tí jej spolu s  manželom 
Martinom držali palce na diaľku. Na 
svojej tretej olympiáde sa predstavila 
po deviatich rokoch. K dvom striebram 
pridala najcennejší kov a iba podčiarkla 
svoju výnimočnosť. Jej zlatá jazda bola 
bravúrna. Najskôr prvý súťažný deň 
zlikvidovala všetkých 75 terčov, počas 
druhého kvalifi kačného dňa pridala 
ďalších 50, čo znamenalo dohromady 
absolútny svetový rekord

Dramatické fi nále vyšperkovala olym-
pijským rekordom. „Po základnej časti 
som si vravela, že akokoľvek to dopadne, 
nikto mi nezoberie svetový rekord. Keď 
ho aj niektorá trapistka vyrovná, vždy 
tam bude aj moje meno. Od fi nále som 
nemala očakávanie, neviem ho strieľať. 
Snažila som sa robiť to isté, čo v základ-
nej časti,“ opisovala svoju zlatú cestu 
Zuzana, ktorá sa po vodnej slalomárke 
Elene Kaliskej a  biatlonistke Anastasii 
Kuzminovej stala našou treťou zlatou 
olympioničkou v histórii.

Zuzka je hviezda svetovej streľby. 
K trom olympijským kovom doteraz pri-
dala aj po tri tituly majsterky sveta i Eu-
rópy (po dva v trape a po jednom v mix 
trape). A  na jeseň si bronzom na MS 
v trape vybojovala olympijskú miestenku 
aj do Paríža 2024.

DVOJNÁSOBNÝ ÚSPECH V LONDÝNE
Danke Bartekovej učaroval Londýn hneď 
pri prvej návšteve. Koncom apríla 2012 
si na tamojšej strelnici v pretekoch Sve-
tového pohára vybojovala striebro. O tri 
mesiace neskôr síce vystúpila na o jeden 
stupienok nižšie, ale vôbec jej to neva-
dilo. Pre Slovensko to bola vôbec prvá 
londýnska medaila. Historicky prvá aj 
pre náš skeet. 

Boli to však poriadne nervy. Barteko-
vá i Ruska Marina Belikovová nastrieľali 
rovnako po 90 terčov a  tak o  bronzovú 
medailu súperili v k. o. rozstrele. V ňom 
4 3 uspela Slovenka a  ihneď skončila 
v náručí trénera Juraja Sedláka, pri kto-
rom s dvojičkou Lenkou začínali. Bola to 
oslava a korunovácia štrnásťročnej driny. 
„Od rána som mala pocit, že to dopadne 
dobre. Snažila som sa zo seba vysielať 
celý čas pozitívnu energiu, rozmýšľala 
som pozitívne. Medaila je dnes moja 
a  trénerova, ale patrí aj mojej rodine,“ 
ďakovala Danka.

O  niekoľko dní v  Londýne pridala 
i ďalší – už diplomatický úspech. Zvolili 
ju do komisie športovcov MOV, keď vo 
voľbách dostala od olympionikov z ce-
lého sveta najviac hlasov. O rok neskôr 
ju zvolili aj do samotného MOV, v kto-

rom bola ako zástupkyňa športovcov 
osem rokov.

Zo štyroch olympijských účastí to bola 
pre Bartekovú jediná medailová pamiat-
ka. Do Pekingu 2008 na svoju premiéru 
cestovala ako čerstvá majsterka Európy 
a svetová rekordérka, ale zaplatila nová-
čikovskú daň a skončila ôsma. Pred Riom 
2016 sa dlhšie trápila, čomu zodpovedala 
šestnásta priečka. V  Tokiu 2020, kde sa 
už podľa nových pravidiel v  kvalifi ká-
cii strieľalo namiesto na 75 už na 125 
terčov, bola po prvom súťažnom dni 
deviata. V priebehu druhého bola blízko 
k rozstrelu o fi nále, ale nakoniec skončila 
trinásta.

Mimoriadne sa jej však darilo na maj-
strovstvách Európy, v  skeete získala už 
štyri individuálne tituly, plus ďalších päť 
s tímom.  I

DANKA BARTEKOVÁ A JEJ BRONZOVÁ RADOSŤ NA OH 2012 V LONDÝNE.

DANKA BARTEKOVÁ
Nar. 19. októbra 1984 v Trenčíne. 
Členka ŠCP Bratislava, tréneri počas 
vrcholnej kariéry na OH Juraj Sedlák 
a Sandro Bellini. Štvornásobná 
účastníčka OH, v skeete v Pekingu 
2008 ôsma a v Londýne 2012 
bronzová. 

AJ TRI „ZEMIAKOVÉ“ MEDAILY

Okrem zisku šiestich medailí mali 
strelci na olympiáde veľmi blízko 
aj k minimálne ďalším trom, keď sa 

trikrát museli zmieriť s nepopulárnou 
„zemiakovou“ priečkou. Puškár Jozef 
Gönci ju obsadil v malokalibrovkovej 
„ležačke“ v Aténach 2004, pištoliar Juraj 
Tužinský vo vzduchovej pištoli v Riu de 
Janeiro 2016 a dvojica Zuzana Rehák 
Štefečeková a Erik Varga pri premiére 
tímového mixu v trape v Tokiu 2020. 
V ňom v boji o bronz nad USA viedli 
aj o tri body, ale nakoniec z druhej 
tokijskej medaily pre Zuzanu a túžobne 
očakávanej prvej v kariére pre Erika 
zostala iba vidina.

AJ TRI „ZEMIAKOVÉ“ MEDAILY
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a zjazdovkách lyžovala rodáč-
ka z  Liptovského Mikuláša 
odmala. Jej rodičia prevádz-
kovali bufety v  lyžiarskom 
stredisku Jasná. Najprv Petin 
starší brat Boris a  potom aj 
ona sa teda logicky preháňa-
li na svahoch. Keď sa neskôr 
ukázalo, že Petra má mimo-
riadny lyžiarsky talent, špor-
tová kariéra jej brata ustúpila 
vynútene do úzadia.

Vlhová už v žiackom veku nachádzala 
premožiteľku len v zahraničí. O tri me-
siace staršia Mikaela Shiffrinová z  USA 
s  podstatne lepšími podmienkami na 
prípravu bola ešte lepšia. Ich obrovská 
rivalita trvá už 16 rokov...

V roku 2012 Vlhová pod vedením Iva-
na Iľanovského ako 16-ročná suverénne 
zvíťazila v slalome na I. zimných olym-
pijských hrách mládeže v Innsbrucku, na 
juniorských MS v Roccarasse bola tretia. 
Koncom decembra toho istého roka de-
butovala 11. miestom v seriáli Svetového 
pohára (SP) v slalome v rakúskom Sem-
meringu.

Na ZOH 2014 v Soči sa s vyššími čís-
lami na mäkkých tratiach nepresadila. 
Krátko nato získala v Jasnej titul junior-
skej majsterky sveta. Defi nitívne prera-
zila aj medzi ženami v sezóne 2015/16, 
keď v Aare vyhrala slalom SP. V ďalšej 
sezóne už pod trénerským vedením 
Livia Magoniho v  celkovom poradí SP 
skončila desiata.

A  potom výrazne prekonala svoju 
predchodkyňu Veroniku Zuzulovú, ktorá 
jej pomohla v určitej fáze kariéry. Na roz-
diel od nej sa zaradila do špičky nielen 
v  slalome, ale aj v  obrovskom slalome, 
postupne aj v  kombinácii a  v  super- . 
A solídne zvládala aj zjazd. 

V  sezóne 2017/18 sa Vlhová eta-
blovala už v absolútnej svetovej špičke. 
V  celkovom poradí SP skončila piata, 
v  klasifi kácii slalomu štvrtá. Na ZOH 
2018 v  Pjongčangu prišla so statusom 
hviezdy. Na extrémne ľadových a  str-
mých tratiach v  Jangpchjongu však 
prežila sklamanie. V  slalome skončila 
trinásta, takisto ako v  obrovskom sla-
lome. Chuť si trochu napravila piatym 
miestom v alpskej kombinácii.

V ďalších sezónach sa štyrikrát Vlhová 
v celkovom poradí SP umiestila v prvej 
trojke, plus získala tri malé glóbusy za 
triumfy v  jednotlivých disciplínach  
V seriáli SP do konca sezóny 2021/22 zís-
kala spolu 26 víťazstiev – 17 v slalome, 
6 v obrovskom slalome a 3 v paralelných 
disciplínach. Dovedna 57-krát sa pre-
bojovala na stupeň víťaziek v pretekoch 
SP. V ročníku 2020/21 si ako vôbec prvá 
slovenská športovkyňa vybojovala veľký 
glóbus za celkové prvenstvo v SP

Výrazne presadila aj na vrcholných 
podujatiach. Na majstrovstvách sveta 
nazbierala už päť individuálnych cen-
ných kovov. Najlepšie jej vyšli MS 2019 
vo švédskom Aare. Triumfovala tam 
v  obrovskom slalome, druhá skončila 
v kombinácii a  tretia v slalome. Na MS 
2021 v  Cortine d Ampezzo bola druhá 
v kombinácii aj v slalome.

Na ZOH 2022 v  Pekingu sa už pod 
vedením Maura Piniho dočkala aj olym-

pijského zlata. vodný obrovský slalom 
jej na atypickom snehu v  Jen-čchingu 
síce nevyšiel (14. miesto), ale v slalome 
už istá držiteľka malého glóbusu pred-
viedla fantastické druhé kolo. Po prvom 
bola až ôsma. V druhom jej tréner Pini 
vytýčil kurz najmä v strmej spodnej čas-
ti trate tak náročne, aby Vlhová vynikla 
v  tom, v čom jej najsilnejšia. Výsledok 
bol nad očakávanie. V  mimoriadne 
dramatických pretekoch Liptáčka tesne 
triumfovala

„Ukázala som, že som veľký bojovník. 
Bez podpory môjho tímu by som to však 
nedokázala. Každý člen bol pri mne, opa-
kovali mi, že som silná, najlepšia a doká-
žem aj nemožné. Tým, že Mauro staval 
trať druhého kola, musel to postaviť ná-
ročnejšie, aby sa moja strata zmenšila,“ 
vyznávala sa po mimoriadne emotívnom 
zisku zlata.  I

N

KRÁĽOVNÁ SVAHOV
Zjazdárka Petra Vlhová vystúpala do výšin, 
o akých sa žiadnemu slovenskému lyžiarovi 
predtým nesnívalo. Stala sa našou prvou 
majsterkou sveta, prvou celkovou víťazkou 
Svetového pohára a v Pekingu 2022
aj olympijskou víťazkou v slalome.

PETRA VLHOVÁ

Nar. 13. jún 1995 v Liptovskom 
Mikuláši. Členka Vlha Ski Team a VŠC 
Dukla Banská Bystrica, tréneri počas 
vrcholnej kariéry Ivan Iľanovský, 
Livio Magoni a aktuálne Mauro Pini. 
Trojnásobná účastníčka ZOH (2014 
– 2022), v Pjongčangu 2018 piata 
v alpskej kombinácii, v Pekingu 2022 
prvá v slalome.
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PETRA VLHOVÁ 
S OLYMPIJSKÝM 

ZLATOM.

TEXT: ĽUBOMÍR SOUČEK, FOTO: JAKUB SÚKUP
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aši reprezentanti v  tomto 
športe prišli z  olympijských 
hier bez medaily iba zo Sydney 
2000 a Londýna 2012, z ďalších 
piatich OH majú peknú zbier-
ku 0 – 3 – 2, pričom z  tohto 
počtu sa o  štyri kovy v  hod-
notách dve strieborné a  dve 
bronzové medaily zaslúžil 
mužský štvorkajak. Právom 
sa dlhodobo pýši prívlastkom 
vlajková loď slovenskej rých-
lostnej kanoistiky. 

DEBUT ŠTVRT ÝM MIESTOM
Pri premiére Slovenska na letnej olym-
piáde v Atlante 1996 náš štvorkajak pre-
kvapujúco chýbal. Nečakane preto, že 
v  poslednej spoločnej československej 
výprave v Barcelone 1992 sa na španiel-
skej vode predstavila v  tejto disciplíne 
čisto slovenská zostava. Kvarteto Jo-
zef Turza, Juraj Kadnár, Róbert Erban 
a  Attila Szabó fi nišovalo tak dobre, že 

krátko po dojazde týchto najrýchlejších 
lodí fi gurovala skratka TCH vtedajšieho 
nášho spoločného štátu na tretej me-
dailovej pozícii. Skončilo síce vzápätí 
na reálne peknom štvrtom mieste, ale 
nasledovníkov o štyri roky neskôr v tej-
to disciplíne na americkej vode nemalo.

Až v  Sydney 2000 sa začala pozo-
ruhodná éra slovenského štvorkajaka 

na sviatkoch pod piatimi kruhmi. Ne-
bola síce vždy ozdobená medailou, ale 
prívlastok úspešná jej právom patrí. 
Veď najhorší výsledok je 6. miesto. Na-
vyše vždy bola spätá s takým velikánom 
našej olympijskej histórie, ako je Erik 
Vlček, ktorý v takejto lodi nikdy nechý-
bal. Dvakrát si pridal aj iné štarty v K2 
na kilometri. V Londýne 2012 s Petrom 

ellem a Riu de Janeiro 2016 s Jurajom 
Tarrom skončil vždy na 8. mieste.

Býva zvykom a azda aj nepísaným pra-
vidlom, že na OH cestujú predovšetkým 
športovci, ktorí si vybojujú miestenky, 
ak taký postupový kľúč existuje. Tak to 

TEXT: TOMÁŠ GROSMANN, FOTO: JÁN SÚKUP

N

O PRVÚ MEDAILU ŠTVORKAJAKA – BRONZOVÚ – SA V ATÉNACH 2004 ZASLÚŽILO KVARTETO V ZLOŽENÍ 
RICHARD RISZDORFER, MICHAL RISZDORFER, ERIK VLČEK A JURAJ BAČA.

AJ BÚRKAMI OŠĽAHANÁ VLAJKOVÁ LOĎ
Slovenská rýchlostná kanoistika sa zo svetových a európskych 
šampionátov vracia bez medaily iba výnimočne. Platí to aj o jej 
vystúpeniach na sviatkoch pod piatimi kruhmi, osobitne o štvorkajakoch. 

SLOVENSKÝ ŠTVORKAJAK NA OH
SYDNEY 2000 4. miesto Richard Riszdorfer, Juraj Tarr, Erik Vlček, Róbert Erban
ATÉNY 2004 3. miesto Richard Riszdorfer, Michal Riszdorfer, Erik Vlček, Juraj Bača
PEKING 2008 2. miesto Richard Riszdorfer, Michal Riszdorfer, Erik Vlček, Juraj Tarr
LONDÝN 2012 6. miesto Peter Gelle, Martin Jankovec, Erik Vlček, Juraj Tarr  
RIO DE JANEIRO 2016 2. miesto Denis Myšák, Erik Vlček, Juraj Tarr, Tibor Linka
TOKIO 2020 3. miesto Samuel Baláž, Denis Myšák, Erik Vlček, Adam Botek

POZNÁMKA: Až do Ria de Janeiro (vrátane) súťažili mužské štvorkajaky na OH na kilometrovej trati. Potom sa 
olympijskou vzdialenosťou stal polkilometer.

SLOVENSKÝ ŠTVORKAJAK NA OH
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štvorkajakoch. štvorkajakoch. 
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malo byť aj v  prípade štvorice Rastislav 
Kužel, Juraj Kadnár, Andrej iebauer 
a Martin Chorváth, ktorá si 7. miestom na 
MS v  Miláne 1999 priam kúpila letenky 
do Sydney 2000. Lenže výkony tejto lode 
v  olympijskom roku neboli presvedčivé. 
V  úsilí vyburcovať jej členov postavili 
tréneri na čele s Pavlom Blahom aj druhý 
štvorkajak.

Do lode si sadli Richard Riszdorfer, 
Erik Vlček, Juraj Tarr a Róbert Erban. Títo 
kajakári zvíťazili v  domácej kvalifi kácii, 
dostali letenky do Sydney a na tamojšej 
vode nesklamali. Ich výborné 4. miesto 
na týchto hrách však zatienili medailové 
zisky iných športovcov, súťažiacich na 
vode či vo vode.

BRONZOVÉ „SKLAMANIE“
I STRIEBRO
Medailová éra K4 pod piatimi kruh-
mi odštartovala v  Aténach 2004. Pod 
Akropolu išli v  tejto disciplíne Slováci 
v  úlohe najväčšieho favorita. Veď ko-
márňanská štvorica Richard Riszdorfer, 
Michal Riszdorfer, Erik Vlček a  Juraj 
Bača v  dvoch predolympijských rokoch 
nikde nenašla premožiteľa – ani na 1000 
m, ani na neolympijskej päťstovke. Aj na 
svetovom šampionáte v americkom ai-
nesville 2003, kde sa „rozdávali“ olym-
pijské miestenky, jasne triumfovala. 

Až tretie miesto v  Aténach týchto 
kajakárov, ako aj ich trénerov Tibora 
Soósa i  Pavla Blaha, očividne sklama-
lo. Vzápätí si však všetci uvedomili, 

že olympijská medaila nie je žiadna 
maličkosť. Priznali, že víťazní Maďari 
ich najlepšou možnou zostavou i  vý-
konom zaskočili. Súčasne ich mrzelo, 
že v cieli ich predstihli aj Nemci. Vtedy 
síce hľadali i našli utešujúce slová, ale 
s odstupom rokov nám Erik Vlček jasne 
povedal, že bronzová medaila bola po 
predchádzajúcich zlatých úspechoch 
sklamaním.

S  tradičnými vysokými ambíciami, 
ale už nie v úlohe najväčších favoritov 
sa Slováci predstavili v  K4 v  Pekingu 
2008. V  porovnaní s  Aténami už ne-
pádloval v  lodi na zadnej pozícii Juraj 
Bača, ale iný známy i tu už spomínaný 
ďalší Komárňan Juraj Tarr. Štvorica 
v  zložení Riszdorferovci, Vlček a  Tarr 
vyhrala síce na MS v  Duisburgu 2007 
päťstovku, ale na olympiádu ju posu-
nulo 3. miesto z  1000-metrovej trate. 
A ich pozornosť sa sústredila na výko-
ny najväčších možných konkurentov, 
Maďarov a Nemcov. Všetkých však ne-
čakane zaskočili Bielorusi. Triumfovali 
pred našimi kajakármi, ktorí v  porov-
naní s  predchádzajúcimi OH postúpili 
o  krôčik vyššie a  očividne sa radovali 
zo striebra. Najviac Juraj Tarr, keďže sa 
na OH vrátil po ôsmich rokoch, pričom 
získal svoju prvú olympijskú medailu.

VZBĹKLI KONTROVERZIE
V  tých rokoch sa zdiaľky zdalo, že čle-
novia štvorkajaka nažívajú ako ideálna 
rodina. Lenže nad vlajkovou loďou sa za-

čali zhromažďovať prvé mračná, logicky 
prýštiace z  nedostatočnej výkonnosti. 
Na MS v Poznani 2010 sa z Pekingu strie-
borné olympijské kvarteto nedostalo do 
A-fi nále a v tom istom roku skončilo na 
ME v španielskej Trasone štvrté. To pod-
nietilo obavy, či sa na OH do Londýna 
2012 vôbec prebojuje.

Erik Vlček si otváral zadné dvierka 
v K2, čo sa znepáčilo Michalovi Riszdor-
ferovi, ktorý od neho požadoval, aby sa 
sústredil iba na K4. „Tvrdohlavý“ Erik 
neposlúchol a na MS v Szegede 2011 sa 
šokujúco stal s Petrom ellem majstrom 
sveta v K2 na 1000 m a súčasne pomo-
hol štvorkajaku, ktorý dopádloval štvrtý, 
k olympijskej miestenke.

Tieto pekné výsledky však vzb knuté 
kontroverzie neuhasili. Michal Riszdor-
fer sa s črtajúcou pozíciou olympijského 
„náhradníka“ nezmieril. Zo solidarity 
s ním vystúpil z lode aj mladší brat Ri-
chard, a  tak sa v  Londýne predstavila 
viac-menej pozliepaná K4 v  zložení 
Peter elle, Martin Jankovec, Erik Vlček 
a Juraj Tarr. Napriek enormnému úsiliu 
skončila až šiesta. Po dvoch predchádza-
júcich medailách pod piatimi kruhmi pre 
Slovensko nedostatočný výsledok.

REKORDÉR VLČEK

Z lanského tokijského bronzu štvor-
kajaka mal asi najväčšiu radosť 
39-ročný Komárňan Erik Vlček. Po-

tvrdil oprávnenosť svojho zaradenia do 
lode a súčasne sa stal so šiestimi štartmi 
pod piatimi kruhmi absolútnym sloven-
ským olympijským rekordérom. A nie ho-
cijakým, ale ozdobeným všetkými štyrmi 
našimi medailami z OH v tejto disciplíne. 
Zaslúžene obdivuhodné i historické.

Šiestou účasťou na OH sa Vlček odpú-
tal od exkluzívnej partie našich päťnásob-
ných olympionikov, v  ktorej sú plavkyňa 
Martina Moravcová, vodný slalomár Mi-
chal Martikán, strelec Jozef Gönci, atlét 
Matej Tóth, biatlonistka Martina Halináro-
vá-Schwarzbacherová-Jašicová, sánkari 
Mária Jasenčáková, Jozef Ninis, plus bežci 
na lyžiach Ivan Bátory,  Martin Bajčičák 
a  Alena Procházková. Šesť olympijských 
účastí (štyri vo vzpieraní a dva v boboch) 
si vybojoval aj Martin Tešovič, reálne však 
nastúpil len na štvoro hrách. Z  týchto 
olympionikov len Jasenčáková a  Mo-
ravcová štartovali pod piatimi kruhmi aj 
v československých farbách.

REKORDÉR VLČEK

STRIEBORNÉ KVARTETO Z PEKINGU 2008 – ZĽAVA RICHARD RISZDORFER, MICHAL 
RISZDORFER, ERIK VLČEK A JURAJ TARR.
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TOP OSOBNOSTI...

V RIU PO ÔSMICH ROKOCH
ZNOVU STRIEBRO
Už v  tom čase sa začala na juniorskej 
vode presadzovať mladučká dvojica De-
nis Myšák, Tibor Linka, ktorá zakrátko 
výborne doplnila v  K4 „veteránov“ Vl-
čeka a Tarra. Takáto dvojgeneračná loď 
šokujúco jasne triumfovala v K4 na MS 
v Miláne 2015, čím si vybojovala účasť 
v olympijskom Riu de Janeiro 2016. Na 
brazílskej vode potvrdila, že nešlo o ná-
hodu. Na slovenskú olympijskú me-
dailovú reťaz pridala jagavé strieborné 
ohnivko, keď nad jej sily bolo v tom čase 
jasne dominujúce nemecké kvarteto. 

SKRÁTENÁ TRAŤ
Nasledujúca skrátenie olympijskej trate 
pre štvorkajaky z  kilometra na päťsto 
metrov našim vodákom veľa radosti 
neprinieslo. Niekoľkí mali vo väčšej ob-
ľube 1000-metrovú vzdialenosť a  stalo 
sa objektívnou skutočnosťou, že na pol-
kilometrovej trati konkurencia vzrástla. 
Prehupnúť sa do päťstovky mohli aj 
predchádzajúci šprintéri. Na Sloven-
sku, našťastie, hoci podmienky na tento 
šport nie sú vôbec ideálne, vždy vyras-
tali šikovní kajakári. Boj o  Tokio 2020 
zvládla na svetovom šampionáte v Sze-
gede 2019 vynovená osádka Samuel 
Baláž, Erik Vlček, Csaba Zalka a Adam 
Botek. Už v  tom čase sa zviechal po 
operáciách oboch ramien Denis Myšák 
a svojou výkonnosťou vzápätí potvrdil, 
že by sa do K4 mal vrátiť.

V posunutom olympijskom roku 2021 
bolo päť vyrovnaných kandidátov do 
lode, čo znovu rozbúrilo hladkú vodu. 
Pôvodne mal na túto situáciu doplatiť 
už takmer štyridsiatnik Vlček, ale iba pre 

„vysoký“ vek. Nie pre svoje schopnosti. 
Tie boli stále výborné. Vynechali ho však 
zo zostavy, ktorá sa mala predstaviť na 
júnových ME v Poznani. Predolympijská 
skúška dopadla výborne, štvorica Ba-
láž, Myšák, Zalka a Botek si vybojovala 
jagavé striebro. Tým však boj o podobu 
tokijskej lode neustal. 

Sám Vlček prejavoval svoju oprávne-
nú ambíciu. Loboval zaňho tréner Peter 
Likér a naklonení mu boli aj iní funkcio-
nári tohto športu. Napokon priam v uta-
jení, keďže o tom nevedeli ani médiá, sa 
uskutočnil rozstrelový súboj na Zemníku 
medzi Vlčekom a  Zalkom. Obe jazdy 
tesne vyhral starší kajakár. Do Japonska 
cestovali všetci piati športovci, Zalka vraj 
ako náhradník, ale ofi ciálne vo výpra-

ve ako tréner, ktorý napokon (logicky) 
v  súťaži neštartoval. Štvorica Baláž, 
Myšák, Vlček a Botek situáciu i náročné 
podmienky zvládla veľmi dobre a dopád-
lovala na treťom mieste. I

PRVÝ S MEDAILOU
BOL KŇAZOVICKÝ

Z ásluhu na kompletnej slovenskej me-
dailovej zbierke na Hrách XXVI. olym-
piády v Atlante 1996 mal aj kanoista 

Slavomír Kňazovický. Robustný muž, čo 
sa už vekom blížil k tridsiatke (nar. 3. mája 
1967), niekoľko predchádzajúcich sezón 
síce potvrdzoval s jednolistovým pádlom 
príslušnosť ku svetovej špičke, ale na me-
dailu nikde nedosiahol. Na Lake Lanier 
však išiel s  maximálnymi ambíciami, čo 
bolo uňho zvykom. Vo finiši 500-metrovej 
trate nestačil iba na Čecha Martina Dok-
tora. Je pamätné, že svoju loď „vykopol“ 
do strieborného cieľa a nedobrovoľne 
sa po maximálním úsilí okúpal. Bol prvý 
reprezentant Slovenska z rýchlostnej ka-
noistiky s olympijskou medailou. Získal ju 
v C1 na 500 metrov.

KŇAZOVICKÉHO VÝSLEDKY NA OH
BARCELONA 1992  4. miesto 
ATLANTA 1996 2. miesto
SYDNEY 2000 5. miesto

PRVÝ S MEDAILOU

V RIU DE JANEIRO 2016 STRIEBORNÁ RADOSŤ DENISA MYŠÁKA, ERIKA VLČEKA, JURAJA 
TARRA A TIBORA LINKU.

VLANI V TOKIU SI ŠTVORICA SAMUEL BALÁŽ, DENIS MYŠÁK, ERIK VLČEK A ADAM BOTEK 
VYBOJOVALA BRONZ.
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 malého chlapca z Nitry sa stal 
olympijský víťaz v  chôdzi na 
50 km. V  Kristových rokoch 
– a  symbolicky pod Kristo-
vou sochou v  Riu de Janeiro. 
Matej Tóth na dvojkilomet-
rovom okruhu v  štvrti Pontal 
pri Atlantiku nadchol tisíce 
Slovákov. Zlato bola zaslúžená 
odmena za všetko, čo chôdzi 
obetoval.

„V  troch hodinách a 41 mi-
nútach na trati zúročil celých dvadsať 
rokov svojej kariéry. V Riu siahol na dno 
síl, ba možno ešte hlbšie,“ vravel dojatý 
Tóthov prvý kouč v nitrianskom Stavbári 
Peter Mečiar. Mnohí, ktorí v  televízii 
naživo sledovali napínavú riodejaneir-
skú drámu, by si asi nikdy nepomysleli, 
že vydržia takmer štyri hodiny sledovať 
prenos z chodeckej päťdesiatky. 

V  hlavnej úlohe parádneho divadla 
s 80 účinkujúcimi, o ktorom experti tvr-
dia, že to boli najdramatickejšie preteky 
na 50 km v histórii chôdze, sa vystriedali 
svetový rekordér Diniz, Kanaďan Dun-
fee i  obhajca londýnskeho zlata Tallent 
z  Austrálie. Záverečný part drámy však 
patril Matejovi Tóthovi  Udrel dva kilo-
metre pred cieľom. „Bol to najmä tak-
tický boj, v ktorom hrali dôležitú úlohu 
skúsenosti,“ zdôraznil Matej.

Tóth dosiahol, čo jeho idol Pribi-
linec. Presne 2915 dní od chvíle, keď 

sa po 26. mieste na 20 km na OH 2008 
v  Pekingu defi nitívne rozhodol prejsť 
na chodecký maratón. V autobuse sme-
rujúcom do olympijskej dediny vtedy 
sedeli traja muži  exšéftréner SAZ Vla-
dimír Bezdíček, kouč Juraj Benčík a jeho 
sklamaný zverenec Matej Tóth. Vášnivo 
diskutovali a v jednej chvíli sa všetci ako 
keby naraz zhodli na osudovom závere  
nadišiel čas, aby si Matej vyskúšal 50 km.

Už v  roku 2010 dosiahol v  chodec-
kom maratóne prvý prenikavý úspech, 
ktorému sa však dostalo nezaslúžene 
málo pozornosti – v mexickej Chihuahue 
vyhral Svetový pohár. O dva roky neskôr 
na OH v Londýne dopochodoval do cieľa 
päťdesiatky ôsmy, ale po dodatočných 
diskvalifi káciách troch ruských súperov 
za doping sa posunul až na piate miesto. 
Medaily z  veľkého šampionátu (strieb-
ro na ME 2014 v  Z richu) sa dočkal až 
v 31 rokoch.

Okrem zmeny trate boli zlomovými 
v  Tóthovej kariére aj prechod z  Nitry 
do Dukly, prvý veľký seniorský úspech, 

6.  miesto na 20 km na ME 2006, či vý-
mena trénera Juraja Benčíka za Mateja 
Spišiaka po MS 2013.

V  roku 2015 sa Tóth v  Pekingu 
presvedčivo stal majstrom sveta, čo 
ho pasovalo za favorita aj v  olympij-
skej súťaži. Nechýbalo však veľa a  na 
OH 2016 do Ria by ani necestoval. Vo 
februári si na sústredení v  JAR pora-
nil ľavú holennú šľachu. Až do júla to 
s  ním vyzeralo zle-nedobre, no ne-
vzdal to. Aj vďaka skvelej práci svojho 
realizačného tímu sa stal napokon 
olympijským víťazom. Maťova cesta na 
vrchol nebola jednoduchá, no kráčal 
naň cieľavedome a  najmä – trpezlivo. 
Olympijské zlato získal až na svojej 
štvrtej olympiáde.

O dva roky neskôr pridal do svojej me-
dailovej zbierky striebro z ME v Berlíne. 
Piata účasť pod piatimi kruhmi – v tejto 
štatistike je atletický rekordér – dala vla-
ni defi nitívnu bodku za jeho úžasnou ka-
riérou. Presne po 26 rokoch, 3 mesiacoch 
a 8 dňoch.  I

TEXT: GABRIEL BOGDÁNYI, FOTO: JÁN SÚKUP

Z

TRPEZLIVO
AŽ NA VRCHOL
Od chvíle, keď sa 12-ročný 
Maťko Tóth dostal do chodeckej 
tréningovej skupiny Petra Mečiara 
a 29. apríla 1995 zažil v Trnave 
prvý raz atmosféru ozajstných 
chodeckých pretekov, krok
za krokom kráčal za svojím cieľom, 
až kým 19. augusta 2016 nevystúpil 
na športový Olymp. 

TOP OSOBNOSTI NAŠICH 30 OLYMPIJSKÝCH ROKOV

OPOJNÁ CHVÍĽA OLYMPIJSKÉHO TRIUMFU.

MATEJ TÓTH
Nar. 10. februára 1983 v Nitre. Člen 
ŠK Dukla o. z. a VŠC Dukla Banská 
Bystrica, trénovali ho Peter Mečiar, 
Juraj Benčík a Matej Spišiak. 
Päťnásobný účastník OH (2004 – 
2021), v chôdzi na 50 km v Londýne 
2012 piaty, v Riu 2016 prvý. 

Maťko TóthMaťko Tóth dostal do chodeckej  dostal do chodeckej  dostal do chodeckej 
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ripomeňme Moravcovej celko-
vý sumár veľkých medailí  OH 
0-2-0, MS v dlhom bazéne 0-3-
2, MS v krátkom bazéne 7-5-5, 
ME v  dlhom bazéne 3-10-1, 
ME v  krátkom bazéne 19-7-4. 
Okrem toho získala spolu päť 
víťazstiev na Svetových univer-
ziádach a štyri na Hrách dobrej 
vôle. V seriáli Svetového pohára 
v krátkom bazéne dosiahla 105 
triumfov a šesťkrát ju vyhlásili 

za Športovkyňu roka na Slovensku.
Vzhľadom na neutešené plavecké 

tréningové podmienky na Slovensku sa 
prienik piešťanskej rodáčky do absolút-
nej svetovej špičky dá považovať za zá-
zrak. Hoci ozajstnou hviezdou sa stala až 
po odchode na štúdium do amerického 
Dallasu v lete 1995, medzi svetovú špičku 
sa prebojovala ešte na Slovensku.

Moravcová o svojom talente pod tré-
nerským vedením V ry Čamborovej pre-
sviedčala už odmala. Na juniorských ME 
1991 bola druhá na krauliarskej stovke 
a na OH 1992 do Barcelony ju nominovali 
napriek tomu, že na limit jej chýbali neja-
ké stotinky. Vtedy bola najmladšia členka 
poslednej československej výpravy.

Na OH 1996 v Atlante prišla Martina 
Moravcová už ako medailistka z ME v dl-
hom bazéne aj z  MS v  krátkom bazéne 
s  vysokými ambíciami, ale vtedy ešte 

nebola dostatočne psychicky odolná. 
Jej maximom bolo víťazstvo v  B-fi ná-
le krauliarskej stovky – „áčko“ jej ušlo 
o deväť stotín. O štyri roky neskôr na OH 
v Sydney to bol už úplne iný príbeh. Ale 
nemusel...

Od Atlanty brala Martina medaily 
z každého vrcholného podujatia, mala na 
konte svetové i veľa európskych rekordov, 
no napriek tomu rok pred hrami visela celá 
jej kariéra na vlásku. Na jar 1999 ochorela 
na hyperaktívnu štítnu žľazu. Vzhľadom 
na krátkosť času do OH sa rozhodla pre 
radikálne riešenie – vyoperovanie celej 
štítnej žľazy a  doživotné dodávanie jej 
hormónov v tabletkovej podobe.

Našťastie, už niekoľko mesiacov po 
operácii bola Moravcová v  pôvodnej 
forme. A  v  Sydney, kde bolo práve plá-
vanie vrcholom hier, žiarila. Vo všetkých 
štyroch svojich disciplínach prekonala 
slovenské rekordy a  postúpila do A-fi -
nále. Hoci na delfi nárskej stovke i krau-
liarskej dvojstovke nastupovala ako piata 
žena svetových tabuliek, oba razy získala 
striebro  Na dlhšej trati náskok Austrál-
čanky O Neillovej vo fi niši sťahovala kaž-
dým tempom a napokon jej podľahla len 
o osem stotín. Na 50 i 100 m v. sp. pridala 
piate miesta.

„Dohmat si ani nepamätám, ledva 
som ťahala ruky, veľmi to bolelo. Keď som 
zistila, že som druhá, zacítila som takú 

eufóriu, ako nikdy predtým. Ešte nikdy 
som pri zisku medaily neplakala tak, ako 
teraz,“ povedala po zisku striebra na 100 
m motýlik. Po tesnej prehre na krauliar-
skej dvojstovke sa vyznávala  „Vo fi niši to 
bol súboj na päste. Tak rýchlo som na tej-
to trati ešte nikdy nefi nišovala. Prehrať 
o osem stotín je smola, ale nemôžem byť 
sklamaná.“

Po medailách túžila aj na OH 2004 
v Aténach, tam však s trénerom Stevom 
Collinsom nenačasovali správne formu. 
Šieste miesto na 100 m motýlik a siedme 
na 100 m v. sp. boli pre ňu sklamaním. 
A  pri piatom štarte na OH v  Pekingu 
2008 už špičkovú výkonnosť nemala. 
Neúspešne bojovala ešte aj o štart na OH 
2012 v Londýne.  I

TEXT: ĽUBOMÍR SOUČEK, FOTO: JÁN SÚKUP

P

HVIEZDA
Z BAZÉNA
Hoci jej plavecká kariéra sa 
skončila už pred desaťročím, 
Martina Moravcová stále 
patrí do prvej desiatky 
najdekorovanejších plavcov 
svetovej histórie. Medzi jej 68 
medailami z vrcholných súťaží 
majú osobitné miesta dve 
strieborné olympijské
zo Sydney 2000.

TOP OSOBNOSTI NAŠICH 30 OLYMPIJSKÝCH ROKOV

NAJEMOTÍVNEJŠÍ ZO VŠETKÝCH MORAVCOVEJ MEDAILÍ BOL ZISK PRVÉHO STRIEBRA NA OH 
V SYDNEY. PO DELFINÁRSKEJ STOVKE TAKTO PÓZOVALA MEDZI VÍŤAZNOU HOLANĎANKOU 
INGE DEBRUIJNOVOU A DAROU TORRESOVOU Z USA.

MARTINA MORAVCOVÁ
Nar. 16. januára 1976 v Piešťanoch. 
Členka ŠK plávania Kúpele Piešťany 
a SMU Lady Mustang Teamu Dallas, 
tréneri počas vrcholnej kariéry Věra 
Čamborová, Ladislav Hlavatý a Steve 
Collins. Päťnásobná účastníčka 
OH (1992 – 2008), v Sydney 2000 
strieborná na 100 m motýlik aj na 
200 m v. sp., piata na 50 i 100 m v. 
sp., v Aténach 2004 šiesta na 100 m 
motýlik a siedma na 100 m v. sp.

Martina MoravcováMartina Moravcová stále 
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lympijský príbeh slovenského 
hokeja sa začal písať takmer 
súčasne so vznikom samostat-
ného Slovenska, po rozpade 
spoločného štátu s  Čechmi. 
Hneď, ako v bulletine Medzi-
národnej hokejovej federácie 
(IIHF) vyšla v  januári 1993 
informácia, že nástupníctvo 
po ČSFR preberá v  hokeji 

Česko a Slováci začnú až v „céčku“, teda 
vzhľadom na naše hokejové tradície 
v „suteréne“, zavelila do útoku slovenská 
hokejová diplomacia. Jej cieľom bolo za-
bojovať o šancu hrať na zimných olym-
pijských hrách 1994 v Lillehammeri.

Manažér slovenskej hokejovej re-
prezentácie Dušan Pašek v  emotívnom 
prejave na kongrese IIHF v  Mníchove 
v  apríli 1993 zdôraznil, že podľa Olym-

pijskej charty má každý športovec právo 
uchádzať sa o  účasť na olympijských 
hrách. Výrazná väčšina delegátov (hlaso-
vanie dopadlo 59 14) odobrila štart Slo-
venska na turnaji olympijskej kvalifi kácie 
v Sheffi elde.

ŠTART V MESTE OCELE
Do mesta ocele odcestovali v  auguste 
1993 slovenskí hokejisti vedení trénerom 
Júliusom Šuplerom a kapitánom Petrom 
Šťastným v  pozícii favorita. Hoci sa ne-
vyhli zaváhaniu (remíza 4 4 s Poľskom), 
napokon 5. septembra oslavovali víťaz-
stvo v  kvalifi kácii, keď zdolali Japoncov 
7 2 a Lotyšov aj Britov zhodne 7 1. Vyslú-
žili si prémiu milión korún od sponzora, 
ale najmä miestenku na ZOH. „Ak raz 
budú písať zlatú knihu nášho hokeja, ten-
to historický zápas v nej nesmie chýbať,“ 
vravel po kľúčovom súboji proti Lotyšsku 
(7 1) Peter Šťastný, legenda NHL.

O  necelého pol roka priviedol Šťast-
ný s  vlajkou v  ruke slovenskú výpravu 
premiérovo pod päť kruhov a hokejistov 
s kapitánskym céčkom na drese prvý raz 
do súbojov proti svetovej elite.

ŽIVOT SA ZASTAVIL
O PÄŤ MINÚT DVANÁSŤ
Lillehammerské hry vošli do histórie 
vďaka jedinečnej atmosfére a  výbornej 
organizácii ako fantastické. Mnohí ich 
prirovnali k zimnej rozprávke. A nádych 
rozprávky mala dlho aj premiéra sloven-
ských hokejistov na veľkom podujatí. 
S  tromi víťazstvami a  dvoma remízami 
Slováci ovládli základnú B-skupinu. S ne-
skoršími víťazmi turnaja Švédmi remi-
zovali a  budúcich  fi nalistov z  Kanady 
dokonca zdolali. Získali si sympatie 
publika, aj uznanie hokejových expertov. 
Pre krajinu, ktorá bola na politickej mape 
sveta iba niečo vyše roka, to bola skvelá 
reklama.

Vo štvrťfi nále čakal zverencov Júliusa 
Šuplera ruský výber legendárneho tré-
nera Viktora Tichonova. Za stavu 2 2 zá-
pas dospel do pred ženia. Do jeho konca 
zostávalo 81 sekúnd, keď Vinogradov 
zničil slovenský sen o  medaile. Večne 
zachmúrený Tichonov od radosti krepčil 
na striedačke. Sklamaný Šupler kopol 
od zlosti do mantinelu a pokrčil v ruke 
papierik s piatimi menami hráčov, ktorí 
by šli na nájazdy  Šťastný, Pálffy, Petro-
vický, Jánoš a Šatan.

„V tej chvíli som sa pozrel na hodinky 
a  zdalo sa mi, že život na Slovensku sa 
skončil o päť minút dvanásť. Myslel som 
na desaťtisíce sklamaných fanúšikov pri 

TRIDSAŤROČNÝ OLYMPIJSKÝ PRÍBEH NÁŠHO HOKEJATEXT: BORIS VANYA, FOTO: JÁN SÚKUP,
TASR/MARTIN BAUMANN, JAROSLAV NOVÁK

O
NAJPRODUKTÍVNEJŠÍ HRÁČ ZOH 1994 V LILLEHAMMERI ŽIGMUND PÁLFFY.

ZO „SUTERÉNU“
AŽ K SENZAČNEJ MEDAILE
Žiadny iný šport nepúta na hrách takú pozornosť 
slovenských fanúšikov ako ľadový hokej. Žiadny iný šport 
v nich nevyvoláva také veľké emócie. Počas uplynulých 
bezmála 30 rokov nám pod piatimi kruhmi ponúkol 
nečakanú medailovú radosť , pocity hrdosti,
ale aj sklamanie a slzy smútku.

slovenských fanúšikov ako ľadový hokej. 

031-034 30 ro ov SOŠV - ho e .indd   31 30.11.2022   10:49



32   OLYMPIC.SK  JESEŇ / ZIMA 2022 WWW.OLYMPIC.SK

TRIDSAŤROČNÝ OLYMPIJSKÝ PRÍBEH...

televíznych obrazovkách, na rodiny na-
šich hráčov i na moju manželku a dcéru, 
ktoré sú v takýchto situáciách veľmi citli-
vé,“ súkal zo seba Šupler slová.

Napriek nešťastnej prehre vo vyraďo-
vacej fáze našiel slovenský hokej v  Lil-
lehammeri svoju identitu a aj budúceho 
lídra. Šatan mal v čase turnaja 19 rokov. 
Pôvodne mal hrať vo štvrtom útoku, tak-
že prvú tretinu úvodného zápasu proti 
Švédsku presedel zabalený v  deke na 
striedačke. Slováci ju prehrali 1 2 a Šupler 
sa rozhodol niečo zmeniť.

„Prišiel za mnou so slovami, nech 
sa pripravím, idem hrať. Trochu sa mi 
rozklepali kolená, pocítil som žalúdočnú 
nervozitu. Navyše, keď mi oznámil, že 
ma dáva do prvej formácie po boku Petra 
Šťastného, mal som dosť. Dostal som sa 
skoro do tranzu, vyskočil som na ľad a za 
jedenásť sekúnd som strelil gól. Takto od-
štartovala moja olympijská kariéra,“ spo-
mínal po rokoch pre Olympic.sk Šatan.

V Lillehammeri sa stal s deviatimi gól-
mi najlepším strelcom turnaja. igmund 
Pálffy zase s  10 bodmi jeho najproduk-
tívnejším hráčom. V prvej trojke produk-
tivity boli samí Slováci – Pálffy, Šatan 
a takisto deväťbodový Šťastný.

TRAUMA PO TURNAJI STOROČIA
Hokejový olympijský turnaj v  Nagane 
1998 bol výnimočný. Prvý raz v  histó-
rii sa na ňom predstavili aj hráči z NHL. 
V  Nagane sa mala servírovať ozajstná 
hokejová delikatesa. A  Slováci nechceli 
na tejto slávnosti chýbať. Lenže pozván-
ku na fi nálový turnaj dostalo len šesť 
rebríčkovo najvyššie postavených krajín 
– Kanada, USA, Švédsko, Fínsko, Rusko 
a Česko. alšie tímy súperili o zvyšné dve 
miestenky do fi nálového turnaja.

Slováci odohrali najskôr kvalifi káciu 
v  Oberhausene. Z  nej po remíze 3 3 so 
Švajčiarskom, víťazstve 4 1 nad Ukraji-

nou a prehre 2 3 s Nemeckom postúpili 
do predkola olympijského turnaja, ktorý 
sa uskutočnil už v  Japonsku. Slovensko 
v  ňom začínalo ešte bez posíl z  NHL, 
ktorú prerušili až tesne pred štartom fi -
nálového turnaja.

Po víťazstve nad Talianskom a remíze 
s Rakúskom potrebovali Slováci v posled-
nom zápase vyhrať nad Kazachstanom. 
Na dve voľné miesta na súpiske dopísali 
tréneri Ján Šterbák a  František Hossa 
obrancu Floridy Róberta Švehlu a útočné 
eso ashingtonu Petra Bondru. Ostatní 
hráči z  NHL – Jozef St mpel, igmund 
Pálffy, Richard Zedník, Pavol Demitra 
a Miroslav Šatan – mohli zápas sledovať 
len z tribúny. A videli prehru 3 4. Bol to 
šok. „Je to pre mňa tragédia, neviem, či 
sa mám skryť, alebo mám skrývať slzy 
sklamania,  vravel po zápase Bondra. 
Nagano sa stalo na nejaký čas traumou 

slovenského hokeja. Naopak, najväčší 
úspech v histórii oslavovali päť rokov po 
rozdelení spoločného štátu senzační ví-
ťazi turnaja Česi.

PO HANBE HISTORICKÝ ÚSPECH
Aj na ZOH 2002 v Salt Lake City hrali naj-
lepší hráči sveta, ale NHL prerušili len na 
týždeň počas hlavného turnaja a Slováci 
bojovali o miestenku v ňom už v predko-
le. Z  plejády hráčov pôsobiacich v  NHL 
mal tréner Ján Filc na striedačke len tých, 
ktorých na jednotlivé zápasy uvoľnili ich 
kluby.

Napriek tomu bol slovenský tím v po-
zícii favorita a  očakávania boli vysoké. 
„Ak by sme nepostúpili do hlavného tur-
naja, bol by som veľmi sklamaný,“ tvrdil 
Filc pred odchodom k Soľnému jazeru.

V zložitej situácii mali Slováci jedno-
duchý plán. Najsilnejšia zostava mala 
hrať proti Nemcom a  Lotyšom, zápas 
proti Rakúsku mal byť pri ideálnom sce-
nári iba formalita. Ale plán sa začal rúcať 
už v úvodnom súboji.

Po prehre 0 3 s Nemeckom by Slová-
kov udržala v hre len výhra aspoň o štyri 
góly proti Lotyšsku. Po dvoch tretinách 
bolo 6 3, na konci zápasu 6 6. Konečné 
13. miesto znamenalo ešte väčší pád 
než v  Nagane. „Zažil som tu najkrajšie 
i  najsmutnejšie chvíle. Na otváracom 
ceremoniáli som niesol slovenskú vlajku, 

ZOH 1994 LILLEHAMMER
Výsledky Slovákov, olympijský turnaj 
– B-skupina: 4:4 proti Švédsku, 3:3 
proti USA, 10:4 proti Taliansku, 3:1 
proti Kanade, 6:2 proti Francúzsku. 
Štvrťfinále: 2:3 po predĺžení proti 
Rusku, o 5.-8. miesto: 6:5 po predĺžení 
proti Nemecku, o 5. miesto: 1:7 proti 
Česku. Poradie: 6. Slovensko.

ZOH 1994 LILLEHAMMER

ZOH 1998 NAGANO
Výsledky Slovákov, olympijský turnaj – 
predkolo: 2:2 proti Rakúsku, 4:3 proti 
Taliansku, 3:4 proti Kazachstanu.
O 10. miesto: 2:4 proti Nemecku.
Poradie: 10. Slovensko

ZOH 1998 NAGANO

NA MOMENTKE Z TURÍNA 
2006 ZDENO CHÁRA 
A MARIÁN HOSSA.
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pociťoval som nesmiernu hrdosť. Neča-
kal som však, že sa s turnajom rozlúčime 
tak skoro a s  takou hanbou. Akoby sme 
hrali bez jednej ruky a  nohy,“ smútil
uslzený kapitán Róbert Petrovický.

Štyri roky po výbuchu v Nagane prišlo 
ďalšie, azda ešte trpkejšie sklamanie. 
Výkonný výbor SZ H podržal Jána Filca 
napriek neúspechu vo funkcii reprezen-
tačného trénera (pomer hlasov bol 6 1). 
O tri mesiace neskôr doviedol slovenský 
tím vo Švédsku k titulu majstrov sveta...

S PIATIMI VÍŤAZSTVAMI,
NO BEZ MEDAILY
V  Turíne 2006 sa hralo opäť s  hráčmi 
z  NHL a  už v  inom formáte. Trénerovi 
Františkovi Hossovi chýbala iba dvojica 
zranených – Michal Handzuš a Ladislav 
Nagy. Slováci sa odpichli k parádnej jaz-
de. Zdolali Rusko, Lotyšsko, USA, aj Ka-
zachstan. V poslednom zápase v skupine 
nastúpili proti Švédsku. Víťaz súboja šiel 
do štvrťfi nále proti Čechom, zdolaný tím 
proti Švajčiarom. Slováci nekalkulovali. 
Vyhrali 3 0 a  postúpili do vyraďovacej 
fázy z prvého miesta.

Štvrťfi nálovú prehru s Českom niesli 
slovenskí fanúšikovia veľmi ťažko. Nikdy 
predtým a azda ani nikdy potom nemalo 
Slovensko na zimnej olympiáde taký 
kvalitný hokejový tím. „Systém turnaja 
je krutý – s piatimi víťazstvami a jednou 
prehrou nebudeme hrať o medaily,“ hod-
notil tréner Hossa. Zlato získali Švédi.

DEMITROV VANCOUVER
Vo Vancouvri 2010 sa hokej vrátil ku 
koreňom. Záujem fanúšikov o  zápasy 
bol obrovský, atmosféra v hale elektri-
zujúca. A  v  tejto šou Slováci nehrali 
vedľajšiu rolu.

Bol to turnaj Pavla Demitru. Pre 
zranenie ramena v  olympijskej sezó-
ne dlho pauzoval. Do zápasov NHL 
naskočil len tesne pred začiatkom 
olympijského turnaja. Ale v  ňom žia-
ril. Bol najproduktívnejší hráč turnaja 
a vyslúžil si aj nomináciu do jeho All-
star tímu. 

Hrací model turnaja sa opäť menil 
a vydržal až do súčasnosti. V kvalifi ká-
cii o  štvrťfi nále Slováci po dráme vy-
radili Nórsko a potom aj ďalšieho, ešte 
náročnejšieho súpera – Švédsko. 

V  semifi nále vyzvali najväčšieho 
favorita na zlato – Kanadu. 

Jasná záležitosť  Kdeže  Domá-
ci síce viedli v  tretej tretine 3 0, ale 
v posledných sekundách s vypätím síl 
bránili tesný náskok. Keby tak Demitra 
vtedy nadvihol puk nad ležiaceho spo-

luhráča z Vancouvru Canucks Roberta 
Luonga... 

V  zápase o  bronz viedli zverenci 
Jána Filca nad Fínskom po dvoch tre-
tinách 3 1, no prehrali 3 5. „Nezvládli 
sme tretiu tretinu. V hlavách ani herne. 
Každý sa už videl s medailou na krku. 
Pritom pred turnajom v medailu nikto 
neveril. Neviem, či tému Vancouver 
niekedy rozdýcham,“ hovoril s  odstu-
pom rokov obranca ubomír Višňovský.

SPOR ŠATAN VS. CHÁRA
V  novembri 2012 v  zápase KHL medzi 
Levom Praha a Slovanom Bratislava za-
stavil Zdeno Chára z Leva prenikajúceho 
Miroslava Šatana. Rozhodcovia vyhod-
notili situáciu tak, že bola v rámci pravi-
diel. Šatan pre zranenie krčnej chrbtice 
dlho pauzoval. Medzi oboma hráčmi pre-
trvávalo napätie, ktoré ovplyvnilo aj 
nomináciu na zimnú olympiádu v Soči. 
Krátko pred jej uzatvorením sa Šatan 
dostal do výbornej streleckej formy, ale 
na olympijský turnaj necestoval. 

ZOH 2006 TURÍN
Výsledky Slovákov, olympijský turnaj – 
B-skupina: 5:3 proti Rusku, 6:3 proti 
Lotyšsku, 2:1 proti USA, 2:1 proti 
Kazachstanu, 3:0 proti Švédsku. 
Štvrťfinále: 1:3 proti Česku.
Poradie: 5. Slovensko.

ZOH 2006 TURÍN

ZOH 2010 VANCOUVER
Výsledky Slovákov, olympijský turnaj – 
B-skupina: 1:3 proti Česku, 2:1 sn proti 
Rusku, 6:0 proti Lotyšsku. Kvalifikácia:
4:3 proti Nórsku. Štvrťfinále: 4:3 proti 
Švédsku. Semifinále: 2:3 proti Kanade. 
O bronz: 3:5 proti Fínsku.
Poradie: 4. Slovensko.

ZOH 2010 VANCOUVER

ZOH 2002 SALT LAKE CITY
Výsledky Slovákov, olympijský turnaj – 
predkolo: 0:3 proti Nemecku, 6:6 proti 
Lotyšsku, 2:3 proti Rakúsku.
O 13. miesto: 7:1 proti Francúzsku. 
Poradie: 13. Slovensko.

ZOH 2002 SALT LAKE CITY

PAVOL DEMITRA NA ZOH VO VANCOUVRI ZAŽIARIL AKO HVIEZDA PRVEJ VEĽKOSTI. JEHO 
GÓL ZO SAMOSTATNÉHO NÁJAZDU RUSOVI BRYZGALOVOVI BOL NEZABUDNUTEĽNÝ.

ZOH 2014 SOČI
Výsledky Slovákov, olympijský 
turnaj – A-skupina: 1:7 proti USA, 0:3 
proti Slovinsku, 0:1 sn proti Rusku. 
Kvalifikácia: 3:5 proti Česku.
Poradie: 11. Slovensko.

ZOH 2014 SOČI
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„Usúdili sme, že menšie zlo bude, 
keď nomináciu necháme pôvodnú 
bez Mira. Do poslednej chvíle sme 
čakali na telefonát od jedného alebo 
druhého, že sa dohodli. Lenže tele-
fonát neprišiel. Je veľkým nešťastím, 
že dvaja lídri slovenského hokeja sa 
za 14 mesiacov nedokázali dohodnúť 
na urovnaní svojho sporu,“ komen-
toval český tréner slovenského tímu 
Vladimír V jtek. Atmosféra v  našej 
kabíne tým bola očividne negatívne 
poznačená a turnaj sa pre Slovákov aj 
s  esami z  NHL skončil neúspechom. 
Nevyhrali žiadny zápas a skončili na 
11. mieste.

DOBRÝ ZAČIATOK , ZLÝ KONIEC
V lete 2017 sa stal novým trénerom 
slovenskej hokejovej reprezentácie 
Kanaďan Craig Ramsay a  na ZOH 
v  Pjongčangu zažil krst na vrchol-

nom podujatí. Lepší začiatok na 
turnaji bez hráčov z  NHL si ani 
nemohol priať. Slováci zdolali naj-
väčšieho favorita na zlato, Olym-
pijských športovcov z  Ruska 3 2, 
hoci v  zápase rýchlo prehrávali 0 2. 
„Tento zápas bol typickým súbojom 

ulivera s  Liliputáncami. Slovákom 
zjavne pozícia outsidera vyhovovala. 
Ruskému tímu chýbal plán „B“. Kým 
naša mašina šla, bolo to v poriadku, 
no keď sa vykoľajila, všetci zosta-
li bezradní,“ hodnotil ruský portál 
championat.ru.

Na priamy postup do štvrťfi nále 
potrebovali Slováci ešte jedno víťaz-
stvo za tri body, no proti Američanom 
ani proti Slovincom ho nedosiahli. 
Opäť hrali kvalifi káciu a po prehre 1 5 
s USA sa lúčili. „Trápili sme sa a vôbec 
nám to nešlo,“ hodnotil najskúsenejší 
zo zostavy Ladislav Nagy.

MEDAILA ZA ODVAHU
primne, koľko by ste stavili na to, že 

sa z Pekingu 2022 vrátia slovenskí ho-
kejisti s medailou  

časť na olympijskom turnaji si 
Slováci museli vybojovať v  kvalifi-
kácii v  Bratislave. V nej postupne 
zdolali Rakúsko 2 1, Poľsko 5 1 a Bie-
lorusko 2 1.

Do Pekingu nominovali tréner Craig 
Ramsay a generálny manažér Miroslav 
Šatan aj dvoch 18-ročných mladíkov 
Juraja Slafkovského (osemnásť mal až 
po ZOH) a  Šimona Nemca, či 20-roč-
ného Samuela Kňažka. Odvážny ťah  
Možno. Základ tímu tvorili hráči z čes-
kej (11 hokejistov) a slovenskej extrali-
gy (5) a nepatril medzi kandidátov na 
popredné umiestenie. Tréner Ramsay 
však presvedčil hráčov, že si môžu trú-
fnuť na každého.

Po úvodných dvoch prehrách v sku-
pine Slováci naskočili na víťaznú vlnu 
a  zastavili ich až v  semifi nále Fíni. 
V  súboji o  bronz zdolali Ramsayho 
zverenci Švédov. „Za 50 rokov, čo som 
pri hokeji, som takýto tím nevidel,“ 
vravel dojatý Kanaďan.

Tínedžer Slafkovský sa stal so sied-
mimi gólmi najlepším strelcom turnaja 
a  napodobnil Šatana z  Lillehammeru 
1994. Bol aj lídrom tabuľky produktivi-
ty a vyhlásili ho aj za najužitočnejšieho 
hráča turnaja. alším naším esom bol 
brankár Patrik Rybár. Oboch vybrali do 
All-star tímu turnaja.  I

ZOH 2018 PJONGČANG
Výsledky Slovákov, olympijský turnaj 
– B-skupina: 3:2 proti Olympijským 
športovcom z Ruska, 1:2 proti USA, 2:3 
sn proti Slovinsku.
Kvalifikácia: 1:5 proti USA.
Poradie: 11. Slovensko.

ZOH 2018 PJONGČANG ZOH 2022 PEKING
Výsledky Slovákov, olympijský turnaj 
– C-skupina: 2:6 proti Fínsku, 1:4 
proti Švédsku, 5:2 proti Lotyšsku. 
Kvalifikácia: 4:0 proti Nemecku. 
Štvrťfinále: 3:2 sn proti USA.
Semifinále: 0:2 proti Fínsku.
O bronz: 4:0 proti Švédsku.
Poradie: 3. Slovensko.

ZOH 2022 PEKING

TRIDSAŤROČNÝ OLYMPIJSKÝ PRÍBEH NÁŠHO HOKEJA

SLOVENSKÁ BRONZOVÁ OLYMPIJSKÁ RADOSŤ V PEKINGU 2022.
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KEĎ V LIETADLE CANADIENS 
ROZVONIAVAJÚ PIROHY...

HOSŤ ČÍSLA JURAJ SLAFKOVSKÝ

Juraj Slafkovský postupne spoznáva, 
ako chutí život hokejových 
superhviezd v prestížnej NHL. 
Osemnásťročný útočník je unesený 
nielen z materiálno-technického 
zabezpečenia a športových 
podmienok , ktoré poskytuje 
organizácia Montrealu Canadiens. 
Príjemne ho prekvapilo široké 
portfólio ďalších detailov a výhod, 
ktoré má k dispozícii ako hráč klubu 
v najlepšej hokejovej lige na svete.

JURAJ SLAFKOVSKÝ 
SA UŽ UDOMÁCNIL 
V DRESE 
MONTREALU 
CANADIENS. 
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o  zisku bronzovej medaily 
a  titule najužitočnejšieho 
hráča hokejového turnaja na 
zimných olympijských hrách 
v  Pekingu 2022, etablovaní 
sa v slovenskej reprezentácii 
a historicky úspešnom drafte 
s  postom jednotky pokračo-
val rok 2022 pre košického 
rodáka vysneným pôsobe-
ním v kolotoči NHL. 

p Juraj, začneme na vianoč-
nú nôtu, keďže rozhovor robíme v  čase, 
keď sa blížia sviatky. Aký darček by vás 
najviac potešil?
Vcelku náročný začiatok (smiech). Mu-
sím porozmýšľať... Z vianočných želaní 
som už vyrástol. Nepotrpím si na dar-
čeky. Samozrejme, mám z nich radosť. 
Ale už nemám špeciálne požiadavky. 
Oveľa viac ma poteší, ak ja môžem nie-
koho obdarovať. Najmä v rodine.

p  Čiže atmosféru Vianoc si už neužívate 
ako kedysi? 
Vianoce mám stále rád, je to špeciálne 
obdobie v roku. Akurát už nevyznávam 

alebo nedodržiavam tradičné vianočné 
rituály ako v detstve. Dnes už nie som 
z Vianoc taký unesený. 

p  Možno aj preto, že vlani aj predvla-
ni ste netrávili sviatky s  rodinou, ale 
s reprezentačným tímom do 20 rokov na 
juniorskom šampionáte v Kanade. Prefe-
rujete scenár zopakovať si to aj v  roku 
2022 – juniorský šampionát hostia ka-
nadské mestá Halifax a Moncton – alebo 
dávate prednosť štedrovečernej večeri 
v Montreale? 
Reprezentovať Slovensko chodím vždy 
rád a s hrdosťou. Cítim však, že tento 
rok je výnimočný. Vďaka pozícii draf-
tovej jednotky som dostal príležitosť 
hrať v  NHL od začiatku sezóny. Tieto 
týždne sú skvelou príležitosťou udo-
mácniť sa v zostave Montrealu, získať 
si stabilnejšiu pozíciu v tíme a vypýtať 
si  viac priestoru na ľade. Naskytla sa 
mi životná šanca, chcem sa jej chopiť 
čo najlepšie. Aj preto by som preferoval 
druhý scenár so sviatkami v Montreale.

p  Do akej miery ovplyvní nakupovanie 
vianočných darčekov pokuta vyše 10-ti-

„V DOTERAJŠEJ 
HOKEJOVEJ KARIÉRE 
SOM MAL ŠŤASTIE 
NA PEKNÉ MESTÁ. 
Z KOŠÍC SOM ŠIEL 
DO TURKU, KDE SOM SI 
TO OBĽÚBIL A ODTIAĽ 
DO MONTREALU.“

HOSŤ ČÍSLA JURAJ SLAFKOVSKÝ

P

V PREMIÉROVEJ 
SEZÓNE NHL
SA UŽ TEŠIL
AJ Z VIACERÝCH 
GÓLOV. 
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síc dolárov z  prvej polovice novembra 
za tvrdý zákrok na Matta Luffa z  Detroi-
tu, ku ktorej ste vyfasovali aj stopku na 
dva zápasy?
Darčekov pre najbližšiu rodinu sa to, 
chvalabohu, nedotkne. Čo-to som si 
ušetril, takže aj po strhnutí pokuty 
z platu ich môžem obdarovať, pripraviť 
im nejaké prekvapenie. Obávam sa však, 
že pre mňa na darček už nezostane.

p  Keď už sme spomenuli rodinných prí-
slušníkov... Predpokladáme, že s rodinou 
v Košiciach ste v kontakte často. Ako pre-
bieha vaša komunikácia s domovom?
Spolu s rodičmi a sestrou máme rodin-
nú skupinu. Keď volám na Slovensko, 
ocino aj mamina zodvihnú vždy. Keď 
sú doma, na kameru sa príde ukázať 
aj sestra, čiže v  rámci videohovoru 
sa vždy vidím s  každým členom ro-
diny. Obaja rodičia ma boli pozrieť aj 
v  Mont reale. Otec prišiel na prvý zá-
pas, mama v prvej polovici novembra. 
Akurát v čase, keď som mal dvojzápa-
sový dištanc, takže si musela pred žiť 
pobyt, aby ma videla v  akcii. Bolo by 
super, keby prišli aj naraz, ale niekto 
z  nich vždy musí zostať doma, keďže 
sestra má trinásť, je plavkyňa a  musí 
dochádzať na tréningy či preteky.

DEVIATE NAJLEPŠIE MESTO NA ŽIVOT 

p  Pred príchodom do Kanady ste tri roky 
žili vo Fínsku, kde ste hrali za juniorský 
i  mužský tím TPS Turku. Akú zmenu ste 
pocítili po presťahovaní do Montrealu? 

ivot v Severnej Amerike je veľká zmena. 
Človek potrebuje zopár dní, aby si zvy-
kol, potom to ide ľahšie. Najväčší rozdiel 
som pocítil v stravovaní. Nešmakujú mi 
miestne prísady a korenia, nesedí mi do-
chutenie jednotlivých jedál. Niekto by si 
povedal, že to je vedľajšia záležitosť, ale 
pre mňa to bol vcelku veľký skok.

p  Do Montrealu ste pricestovali už v po-
lovici augusta, niečo vyše mesiaca po 
historicky úspešnom drafte, v  ktorom 
ste ako prvý Slovák získali post drafto-
vej jednotky. Kde ste sa usadili a ako vy-
zerali prvé dni v  meste s  takmer dvoma 
miliónmi obyvateľov? 
Do Kanady sme leteli spolu s Filipom 
Mešárom. Na privítanie sme od klubu 
dostali spoločný apartmán v  centre 
mesta. Priamo v  centre stoja tri mra-
kodrapy, ktoré sú spojené s našou aré-
nou Bell Centre a  vlastní ich majiteľ 
Canadiens. V  apartmáne sme pobudli 
zopár týždňov, čo bolo skvelé na za-
čiatok v  novom meste. Keď odštarto-

val hlavný kemp tímu pred začiatkom 
NHL, presťahovali sme sa do hotela 
v blízkosti tréningového centra. V ho-
telovej izbe som býval do začiatku 
ročníka, po nejakom treťom-štvrtom 
zápase ma klub presunul do takzvanej 
billet family, teda akejsi náhradnej ro-
diny. U  nej v  dome mám na poschodí 
vlastnú priestrannú izbu.

p  K  životu v  náhradnej rodine sa ešte 
dostaneme, ale pristavme sa nakrátko 
pri Filipovi Mešárovi. Vedenie Montrea-
lu ho draftovalo rovnako v 1. kole, avšak 
z 26. miesta. Ste dlhoroční a dobrí kama-
ráti, určite ste Montreal objavovali spo-
ločne. Čo zaujímavé ste v ňom našli?
Popravde, veľa sme neobjavovali. Ve-
novali sme sa prioritne hokeju, preto 
sme prileteli skôr. Väčšinu času sme 
trávili buď na štadióne, alebo v  špor-
tových a  rehabilitačných komplexoch. 
Samozrejme, večer sme z  času na čas 
zašli na večeru do nejakej reštaurácie. 
V  Montreale sa nachádza jedna veľká 
obchodná ulica, ktorú sme si prešli. 
Ja však nie som ten typ, ktorý sa zau-
jíma o historické či kultúrne pamiatky 
v mestách, ktoré navštívi. Nezvyknem 
ich objavovať. Voľný čas radšej trávim 
regeneráciou.
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Najlepší strelec, 
najproduktívnejší a zároveň 
najužitočnejší hráč 

tohtoročného olympijského 
hokejového turnaja v Pekingu 
Juraj Slafkovský získal v lete Cenu 
Piotra Nurowského pre druhého 
najlepšieho mladého športovca 
Európy v zimných športoch. Pri jeho 
návšteve na pôde Slovenského 
olympijského a športového výboru 
(SOŠV) mu ju odovzdal prezident 
SOŠV Anton Siekel.

Pre piatich najlepších mladých 
športovcov Európy v zimných 
športoch Cenu Piotra Nurowského 
každoročne udeľujú Európske 
olympijské výbory (EOV). Juraj 
Slafkovský bol vybraný do 
najlepšej pätice. V hlasovaní na 
51. valnom zhromaždení EOV 

v Skopje skončil druhý, keď ho 
predstihla len slovinská skokanka 
na lyžiach Nika Prevcová.

Cenu Piotra Nurowského 
získali všetci piati nominovaní 
športovci, líšila sa len výška 
ich finančnej prémie v podobe 
štipendia – víťazka dostala 15-tisíc 
eur, Slafkovský 8000, tretí v poradí 
5000 a zvyšní dvaja finalisti po 
3000 eur.

Slafkovský bol z nominovanej 
pätice jediný, ktorý sa na ZOH 
v Pekingu mohol pochváliť ziskom 
medaily. Pred hlasovaním bol 
preto považovaný za najväčšieho 
favorita. V jeho neprospech 
však zavážilo to, že na rozdiel 
od Prevcovej sa na valnom 
zhromaždení EOV nemohol 
zúčastniť..

Za Prevcovou a Slafkovským 
v prestížnej ankete EOV skončili 
nemecký snoubordista Leon 
Ulbricht, rakúska zjazdárka 

Victoria Olivierová a taliansky 
rýchlokorčuliar Lorenzo 
Previtali.

(sou)

DRUHÝ NAJLEPŠÍ MLADÝ ZIMNÝ 
ŠPORTOVEC EURÓPY

PREZIDENT SOŠV ANTON SIEKEL ODOVZDAL V AUGUSTE JURAJOVI 
SLAFKOVSKÉMU CENU PIOTRA NUROWSKÉHO PRE DRUHÉHO 
NAJLEPŠIEHO MLADÉHO ZIMNÉHO ŠPORTOVCA V EURÓPE.

HOSŤ ČÍSLA JURAJ SLAFKOVSKÝ

DRUHÝ NAJLEPŠÍ MLADÝ ZIMNÝ 
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p  Podľa indexu renomovaného portálu 
Time Out z  roku 2022 je Montreal 9. naj-
lepším mestom na svete spomedzi 20-ti-
síc hodnotených. Zrejme ste nenavštívili 
všetky, aby ste tieto výsledky dokáza-
li relevantne overiť. Ako však hodnotí-
te fakt, že bývate v  jednom z  najlepších 
miest tohto sveta? 
„ au, čo sa človek nedozvie... Zaujíma-
vé zistenie. Z toho, čo som videl, mu-
sím povedať, že Montreal je skutočne 
pekné mesto. Nečudujem sa vysokému 
hodnoteniu. V doterajšej hokejovej ka-
riére som mal šťastie na pekné mestá. 
Z Košíc som šiel do Turku, kde som si 
to obľúbil a odtiaľ do Montrealu. Toto 
mesto má niečo do seba. Veľmi mi vy-
hovuje, že nie je rušné ako Ne  York. 
Mám tu všetko, čo potrebujem. Môžem 
sa koncentrovať na hokej.

p  Montreal sa pýši viacerými prezýv-
kami. Mesto svätých (pre mnoho ulíc 
nesúcich mená svätých), Mesto sto veží 
(podľa frázy legendárneho spisovateľa 
Marka Twaina) či Hriešne mesto (z  dô-
vodu rozmachu erotizmu a  alkoholizmu 
v dvadsiatych rokoch minulého storočia 
po zavedení prohibície v  USA). Akú pre-
zývku by ste dali mestu vy?
Pozrel by som sa na to skôr z pozitívnej 
stránky a dal by som mu prezývku ho-
kejové mesto. udia hokej milujú, boli 
by schopní urobiť čokoľvek, prvé-po-
sledné bez ohľadu na to, koľko by ich 
to stálo, aby sme boli úspešní. Všetci 
v  meste snívajú, že Canadiens opäť 
vyhrajú Stanleyho pohár. Verím, že 
v budúcnosti dopomôžem k naplneniu 
tohto sna.

p  Ak by ste mali odporučiť slovenským 
fanúšikom, ktorí priletia na zápas NHL, 
zaručene kvalitný podnik v  Montreale, 
kam by ste ich poslali?
Rozhodne do jednej veľmi malej 
talianskej reštaurácie. Volá sa La 
Medusa, leží kúsok od Bell Centra 
a ponúka výborné jedlá. Nie je to mož-
no tradičná kanadská kuchyňa, ale 
mne v  prvom rade ide o  kvalitu jed-
la a  surovín, z  ktorých sa pripravuje. 
V  La Medusa mám záruku prvotried-
nej kvality a  vynikajúcej chuti. Vzal 
som tam každú návštevu, ktorá ku 
mne prišla a  spravidla som si objed-
nal fi let mignon (najkvalitnejšia časť 
mäsa z  hovädzej sviečkovej, pozn.). 
Stojí síce až 55 kanadských dolárov, čo 
je v prepočte asi 40 eur, keďže kanad-
ský dolár je slabší v porovnaní s ame-
rickým, ale je to skvostné jedlo.“

NÁHRADNÁ RODINA
LEPŠIA AKO HOTEL

p  Vráťme sa ešte k téme sťahovania, ktorú 
sme nechali pootvorenú. Koncom októbra 
vyšla správa, že z  hotela ste sa presunuli 
do náhradnej rodiny. Na čí popud?
Bol to nápad vedenia Montrealu. Dostal 
som ponuku ísť do náhradnej rodiny, 
aby som sa lepšie adaptoval a aklimati-
zoval na miestny život. Pobyt v rodine 
je predsa iný, osobnejší a  prívetivejší 
ako hotelová izba. Aspoň sa má človek 
s kým pozhovárať. Povedal som, že to 
môžeme vyskúšať – s dodatkom, že ak 
by sa mi to nepozdávalo, išiel by som 
do samostatného apartmánu. V  ná-
hradnej rodine bývam krátko, ale veľmi 
sa mi v nej páči.

p  Je všeobecne známe, že v  zámorí sa 
o  mladých hokejistov, ktorí nemajú vy-
budované vlastné zázemie, starajú tak-
zvané „billet families“.. Ako by ste 
opísali vašu náhradnú rodinu?
Pozostáva z  piatich členov. Rodičia 
majú troch synov, ktorí bývajú mimo 
domu. Dvaja majú vyše dvadsať ro-
kov a  budujú si vlastné zázemie, tretí 
študuje na univerzite. Momentálne 
bývajú v  dome len náhradní rodičia, 
ja a pani domáca, ktorá je veľmi milá. 
O  všetko sa stará. Každý z  nás má 
pritom vlastný program. Keď prídem 
domov, prehodím s  náhradnými ro-
dičmi zopár viet. Porozprávame sa asi 
štvrťhodinku o tom, čo sa dialo a čo nás 

HOSŤ ČÍSLA JURAJ SLAFKOVSKÝ

GALLAGHEROV UZOL

Možno si pamätáte, že jedna 
z kanadských televíznych 
produkcií prišla krátko po 

drafte v júli 2022 s dokumentárnym 
spracovaním veľkého dňa 
Juraja Slafkovského. Fragmenty 
z dokumentu prevzali a publikovali 
aj viaceré slovenské médiá. 
Osemnásťročný Slovák si v ňom 
nedokázal uviazať kravatu. Zavolal 
otcovi do vedľajšej izby, aby mu 
prišiel urobiť uzol. Po novom už 
nemusí.

„Raz po zápase ma Brendan 
Gallagher naučil viazať kravatu. 
Keď ma videl, ako sa trápim, 
prišiel, ukázal mi grif, ktorý som sa 
doteraz nemusel učiť, a odrazu to 
viem. Vďaka, Brandon,“ poďakoval 
sa 18-ročný Slafkovský o dvanásť 
rokov staršiemu útočnému 
kolegovi.  I

GALLAGHEROV UZOL

JEDEN Z NAJPAMÄTNEJŠÍCH MOMENTOV 
KARIÉRY, ZISK BRONZOVEJ MEDAILY NA 
ZOH V PEKINGU. 
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čaká, pozrieme si televíziu a po chvíli 
sa poberiem do svojej izby. Rešpektujú 
moje súkromie, netlačia na pílu. Je to 
rovnaké, ako keby som býval u svojich 
slovenských rodičov. Nečakajú, že by 
som s nimi trávil celé večery.

p  A chodia vás podporovať do Bell Cen-
tre na domáce zápasy Montrealu? 

Z času na čas. Väčšinou sledujú duely 
v  televízii. Keď prídem domov, baví 
ich so mnou rozoberať zápasy. Najmä 
náhradnú mamu, ktorá je sesternicou 
manželky majiteľa nášho klubu. Lásku 
k hokeju majú v rodine.

p  Aké benefity či povinnosti na druhej 
strane prináša život v náhradnej rodine?
Keďže v  rodine majú pani domácu, ne-
musia sa starať o  bežné domáce práce. 
Ani ja. Všetko je fantastické. Keď som raz 
bol s  tímom na tripe, náhradná mama 
mi napísala správu  „Ahoj, pani domáca 
ti oprala špinavú bielizeň, dúfam, že ti 
to nevadí.“ Pomyslel som si – prečo by 
malo  Vtipkujem, veľmi ma to potešilo. 
Poďakoval som sa. Kanaďania sú celko-
vo veľmi príjemní ľudia. Všetci v mojom 
okolí sú ochotní a starostliví, či sú to tré-
neri, či chlapci v kabíne, či členovia ná-
hradnej rodiny. Nielenže mi spríjemňujú 
pobyt v Montreale, ale svojím prístupom 
a  snahou mi uľahčujú život. Nemusím 
nič riešiť, koncentrujem sa iba na hokej.

p  Kde sa vám bývalo lepšie? V súčasnej 
kanadskej rodine alebo počas pôsobe-
nia vo Fínsku v jednej izbe so Samuelom 
Kňažkom, ktorý sa o  vás v  začiatkoch 
údajne dobre staral?
To tvrdí on  (smiech) Samka mám veľ-
mi rád, ale lepšie sa mi býva v Kanade. 
Dúfam, že mi to odpustí. Inak, mne sa 

býva takmer všade veľmi dobre. Vždy 
sa dokážem nastaviť a  prispôsobiť, 
aby sa mi dobre žilo. Dobre sa mám 
tu a  dobre som sa mal aj so Samkom 
vo Fínsku, kde som sa oňho staral ja. 
Ak tvrdí opak, je to blbosť. Ja som bol 
ten, kto mu varil, to je hlavné. Síce len 
kuracie mäso s  ryžou alebo hranolka-
mi, ale varil som. Ja som to robil

AUTO, ORGANIZÉR A PARKOVANIE
POD LIETADLOM

p  Kedy by ste sa chceli presťahovať do 
vlastného bytu?
Začnem o tom uvažovať zrejme až od 
ďalšej sezóny, ak sa mi podarí udržať 
sa v prvom tíme celý ročník. Po ňom by 
som chcel bývať sám. Možno s nejakým 
spoluhráčom, ale je fajn tvoriť si vlast-
né zázemie. Klub by mi určite pomohol 
s  vybavovaním bytu. Pracujú preň ľu-
dia, ktorí zas poznajú ďalších ľudí. Mne 
stačí zosumarizovať svoje preferencie, 
oni zariadia všetko ostatné.

p  Čo všetko okrem náhradnej rodiny 
vám zabezpečil klub na uľahčenie života 
v cudzom meste?
Všetko. Nie nadarmo je NHL najlepšia 
liga na svete. Ponúka špičkové pod-
mienky. Okolo hráčov v  Montreale sa 
pohybuje početný organizačný tím. 
Máme veľa kustódov, kondičných tré-
nerov, takých či onakých odborníkov. 
Dokonca máme človeka, ktorý vy-
konáva funkciu akéhosi sprievodcu, 
pomocníka či organizéra. Ak by som 
napríklad hľadal nejakú reštauráciu 
na večer, stačí mu napísať preferenciu. 
On mi pošle tri varianty na výber. Dám 
mu vedieť, ktorú si vyberám a  on mi 
urobí rezerváciu, vykoná všetko po-
trebné. Je to taký poradca pre všetko. 
Klub mi zabezpečil aj auto, ktorým sa 
presúvam po meste. Keď hráme vonku, 
prídem ním prakticky až k lietadlu, pod 
ktorým zaparkujem, vystúpim a  pred 
sebou mám schodíky na palubu. In-
teriér je neskutočne pohodlný, je celý 
v štandarde biznisovej triedy. K dispo-
zícii máme veľa jedla, sladkostí, bagiet, 
nápojov a  ďalšieho občerstvenia. Nič 
nám nechýba.

p  Čo je pravdy na tom, že vám minule 
v  lietadle pripravili niektoré z  typicky 
slovenských jedál? 
Je to tak. Keď sme odlietali z  inni-
pegu, našiel som v  menu bryndzové 
pirohy so slaninkou. Vraj to kúpili 
v  nejakom poľskom obchode. Dnu asi 

HOSŤ ČÍSLA JURAJ SLAFKOVSKÝ

„DOSTAL SOM PONUKU 
ÍSŤ DO NÁHRADNEJ 
RODINY, ABY SOM SA 
LEPŠIE ADAPTOVAL 
A AKLIMATIZOVAL NA 
MIESTNY ŽIVOT. POBYT 
V RODINE JE PREDSA 
INÝ, OSOBNEJŠÍ 
A PRÍVETIVEJŠÍ AKO 
HOTELOVÁ IZBA.“

NÁVRAT Z OLYMPIJSKÉHO PEKINGU SI JURAJ SLAFKOVSKÝ UŽÍVAL. 
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nebola bryndza, keďže to malo žltkastú 
farbu. Opýtal som sa letušiek, či to za-
bezpečili kvôli mne. Nebol to ich zá-
mer, ale vyčarilo mi to úsmev na tvári. 
Zápas mi nevyšiel podľa predstáv, tak 
som si cestou domov aspoň pochutil 
na dobrých pirohoch s cibuľkou a sla-
ninkou. Ako doma.

p  Keď sme opäť otvorili gastronomic-
kú tému, pripomeňme si, že kanadská 
kuchyňa neprináša prvotriedne gurmán-
ske zážitky. Vieme, že kombinácia kore-
nín, z  ktorých sú pripravované miestne 
jedlá, vám nešmakuje. Nájde sa v  nej aj 
niečo, čo vám chutí?
U  nás v  Montreale je vcelku známe 
jedlo pod názvom Poutine. Možno to 
poznajú aj ľudia na Slovensku. Sú to 
francúzske hranolky zapečené so sy-
rom s  takou hnedou omáčkou. Nie je 
to zdravé, ale zase je to veľmi chutné. 
Mám to rád. Ale keďže služby NHL sú 
na vysokej úrovni, vždy mám na výber 
viacero jedál.

p  Ste milovník tataráku nasurovo z  ho-
vädzej sviečkovice. Dá sa to zohnať aj 
v Montreale?

Dá. V  zámorí je možné objednať si 
tak zvaný beef tartar, čo môžeme voľ-
ne preložiť ako hovädzí tatarák. Len 
je inak dochutený. Aj inak vyzerá. 
V Mont reale krájajú hovädziu sviečko-
vicu na drobnučké kocky. Nie je to taká 

slovenská klasika, ktorú mám rád. Dá 
sa zjesť, dá sa dať na hrianku potretú 
cesnakom, ale chuť je iná.

RECEPT NA PREHNANÚ POZORNOSŤ 
A UČITEĽ MART Y 

p  Montreal je hokejové mesto s  nároč-
nými fanúšikmi, ktorí vždy očakáva-
jú maximum a  neodpúšťajú zaváhania. 
Ako draftová jednotka ste pod tlakom na 
každom kroku. Je psychicky náročné byť 
hráč Montrealu Canadiens?
V tomto smere je dôležitý postoj hrá-
ča. Ja sa snažím brať všetko pozitívne, 
nepripúšťam si negatívne hodnotenia, 
ktoré by ma mohli ovplyvniť. plne 
v pohode sa to dá zvládnuť. Samozrej-
me, človek sleduje dianie okolo seba. 
Na jednej strane bolo príjemné vidieť, 
že som všade. Uvedomoval som si, že 
asi robím niečo dobre. Na druhej stra-
ne, miestami to začalo byť otravné. Keď 
mi to prerástlo cez hlavu, ubral som 
a prestal som si veľa vecí všímať.

p  Na Slovensku neuplynie 24 hodín, 
aby sa v  médiách nevyskytlo priezvisko 
Slafkovský. Vnímate to zo zámoria?

NA KAŽDEJ FOTOGRAFII JE POTREBNÉ BYŤ 
DOBRE UPRAVENÝ. 

JURAJ SLAFKOVSKÝ 
SA V NHL CHCE 
V PREMIÉROVEJ 
SEZÓNE NAUČIŤ, AKO 
BYŤ ČO NAJLEPŠÍM 
HOKEJISTOM. 
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Vnímal som, a preto som si vymazal pro-
fi l na Facebooku. Už sa to nedalo zniesť. 
Chápem, že je o mňa záujem a som zaň 
rád, neuškodilo by však, keby o mne no-
vinári písali menej. Niekedy moju tému 
živia umelo. Preto som ich výstupy pre-
stal sledovať. Ostatné so ciálne siete som 
si ponechal. Asi najviac som aktívny na 
Instagrame, ktorý, chvalabohu, nefun-
guje na báze publikovania príspevkov, 
odkazov a  článkov o  mne. Ešte je tu 
T itter, kde ma nie je ľahké nájsť. Trá-
vim na ňom minimum času.

p  Hoci máte iba 18 rokov, z  vášho vy-
stupovania cítiť, že máte nadhľad a  do-
kážete sa vyrovnať s obrovským tlakom. 
Dostali ste sa napriek tomu do situácie, 
v  ktorej by ste si povedali, že to, čo sa 
deje okolo vás, je príliš nafúknuté?
Je pravda, že médiá občas niektoré veci 
nafúknu. Zopárkrát som si povedal, že to, 
čo robia, je prehnané, že by sa mi mohli 
venovať menej. Keď som to tak cítil, 
prestal som sa zaujímať o  dianie okolo 
seba. Pomohlo mi to. Uvedomujem si, že 
pozícia draftovej jednotky a  pôsobenie 
v NHL prináša so sebou enormne zvýše-
ný záujem médií. Rešpektujem to, vedel 
som, do čoho idem. Keď však mám toho 
dosť, snažím sa odosobniť čo najviac. 

p  Po prvom góle v  NHL, ktorý ste vsie-
tili 20. októbra 2022 proti Arizone pri ví-
ťazstve 6:2, ste fanúšikom v  Bell Centre 
poďakovali francúzskym výrazom: „Mer-
ci, Montréal“! Ako ste odvtedy pokročili 
v učení francúzštiny? 
Nijako (smiech). Viac som sa v uplynu-
lých týždňoch koncentroval na hokej. 
Francúzština išla bokom.

p  Montreal i  celá quebecká oblasť je 
epicentrom používania francúzštiny. 
Máte pocit, že je nutné naučiť sa po fran-
cúzsky, aby sa vám v meste žilo ľahšie?
Nepovedal by som, že je to nutnosť. 
História si pamätá viacerých skvelých 
hokejistov, ktorí hrali za Montreal 
a  nevedeli po francúzsky ani slovo. 
Ani sa nový cudzí jazyk neučili. Ak 
by som sa však naučil zopár fráz po 
francúzsky, rozhodne by to pôsobilo 
osobnejšie a  lepšie. Verím, že by som 
si viac získal aj našich fanúšikov. Skôr 
to vnímam ako gesto voči nim.

p  Aké sú ciele Juraja Slafkovského do 
zvyšného priebehu sezóny 2022/23?
Nemám stanovené konkrétne méty. 
Je to moja prvá sezóna v  Montreale, 
tie najlepšie ešte len prídu. Preto by 
som sa chcel naučiť čo najviac, stal sa 
lepším hokejistom. Všetko bude tak, 
ako má byť. Čaká ma náročná cesta, 
preto je potrebné učiť sa. Mám šťastie 
na najlepšieho učiteľa, akého som 
mohol dostať. Marty (tréner Martin 
St. Louis, pozn.) je fantastický. uďom 
by sa niekedy zastavil mozog z  toho, 
aké je jeho videnie hokeja, ako všetko, 
čo hovorí a  robí, dáva zmysel. Je nad 
vecou, vyžaruje z neho pokoj a poro-
zumenie. Cítim z jeho strany obrovskú 
podporu. Veľakrát si ma zavolal, aby 
mi poradil. Stále mi vraví, že keď bu-
dem dbať na detaily a robiť veci dobre, 
v budúcnosti sa mi to vráti a góly prí-
du. Možno nie hneď, ale možno práve 
vo chvíli, keď to bude najviac potreb-
né. Dôverujem mu, verím v to, čo robí. 
A  teší ma, že čoraz viac si získavam 
jeho dôveru aj ja. I

POLOČESKÝ
OCHRANCA WI-FI

Po presune Filipa Mešára 
vedením Montrealu do tímu 
Kitchener Rangers v juniorskej 

OHL si Juraj Slafkovský našiel 
v mužstve Canadiens nového 
parťáka. Stal sa ním Arber 
Xhekaj, 21-ročný obranca, rodený 
Kanaďan, ktorého otec pochádza 
z Albánska a matka z Českej 
republiky. „Je to tak, najviac času 
trávim s našim Wi-fim,“ prisvedčil 
slovenský útočník. 

Wi-fi je najznámejšia prezývka 
urasteného obrancu. Niektorí 
spoluhráči mu tak hovoria, pretože 
jeho priezvisko vyzerá ako dobre 
šifrované heslo k Wi-fi. A prečo 
si práve s ním Juraj Slafkovský 
najviac rozumie? „Keďže všetci 
naši spoluhráči sú zadaní, majú 
o program postarané. Aj Arber 
má priateľku, ale žije mimo mesta, 
takže keď práve nemá čo robiť, 
ideme spolu von.“

Keďže Xhekaj má české 
korene – dokonca i český pas – 
vďaka mame pozná niekoľko fráz 
v českom jazyku. „A neustále ich 
opakuje,“ hovorí Juraj Slakovský. 
„Keď si myslím, že už vyčerpal 
všetky české frázy, prekvapí ma 
novou. Najčastejšie mi hovorí: ‚Co 
děláš?‘ Keď je zase trošku zmätený, 
alebo sa dostane do zložitejšej 
situácie, sype v kuse z úst: ‚Nevíš, 
nevíš, nevíš...‘ Niekedy mi s tým 
lezie na nervy,“ dodáva slovenský 
mladík s úsmevom. 

Isté je, že na Xhekajovo 
kamarátstvo sa môže spoľahnúť aj 
na ľade. „Keď som dal hit Luffovi 
z Detroitu, za ktorý ma potrestali, 
priletel Arber do mely zozadu, 
pustil hokejku, schytil prvého 
chlapa, ale nič z toho nebolo. 
Nikto sa s ním nechce biť. Keďže 
má české korene a od prvého 
momentu sme si sadli, po príchode 
do Montrealu mi povedal, že sa 
nemusím báť. Keby sa niečo na 
ľade strhlo, ochráni ma. Vďaka 
nemu sa cítim istejšie,“ dodáva 
Juraj Slafkovský. 

POLOČESKÝ

O PODPIS JURAJA SLAFKOVSKÉHO JE VŽDY VEĽKÝ ZÁUJEM. 
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TEXT: PETER PAŠUTH, FOTO: ANDREJ GALICA, TASR/MARTIN BAUMANN

K eďže sa o  tejto téme roko-
valo už piatykrát a  vyjadrili 
sa k  nej už aj renomovaní 

právnici, veľká diskusia sa už ne-
odohrávala. Vzhľadom na roz-
hodnutie ministerstva školstva 
už existovala len snaha dať všet-

ko do stavu, aby bol v súlade so 
Stanovami SOŠV. 

Viac než dvojtretinová väčšina 
rozhodla o  zmenách v  zastupo-
vaní lyžiarskeho športu. „Musím 
priznať, že naša asociácia sa 
bude s týmto rozhodnutím veľmi 

ťažko stotožňovať. V  tejto chvíli 
ho rešpektujeme, ale mrzí ma, že 
sme nedostali priestor na obha-
jobu. Podľa nás sa všetko začalo 
nezákonným rozhodnutím mi-
nisterstva v decembri 2020, keď 
štátny tajomník pán Husár vyhlá-

sil, že už nie sme národný špor-
tový zväz. Prebieha správny súd 
a  veríme, že potvrdí náš názor 
a  pravda vyjde najavo,“ uviedol 
Jiří Jeřábek, viceprezident SLSA.

„Pri vzniku sme si dali za cieľ 
posúvať športovcov a  lyžiarsku 

VYÚSTENIE KONFLIKTOV A SPOROV 

LYŽIARSKY SPOR AJ NA PÔDE SOŠV

Od decembra 2020 bola na 
slovenskej športovej scéne 
„horúcou témou“ situácia 
v slovenskom lyžovaní. Dnes 
je už formálne celá situácia 
vyriešená, avšak stále nie 
je definitívne uzatvorená. 
Novým národným športovým 
zväzom pre lyžovanie sa stal 
Zväz slovenského lyžovania 
(ZSL). Slovenská lyžiarska 
a snowboardová asociácia 
(SLSA, predtým SLA) však 
proces napadla na správnom 
súde a ten do našej uzávierky 
nerozhodol. 

Situácia v slovenskom lyžovaní bola aj najsledovanejším bodom 63. valného zhromaždenia SOŠV, 
ktoré sa konalo 4. novembra. Napokon na ňom plénum vylúčilo zo svojich radov Slovenskú lyžiarsku 
a snowboardovú asociáciu a prijalo za člena Zväz slovenského lyžovania.

PROBLÉMY, NA KTORÉ POUKAZOVALI V MINULOSTI „ZUZULOVCI“, SA DLHODOBO NERIEŠILI 
A MALI SVOJE POKRAČOVANIE AJ U „VLHOVCOV“. OTEC PETRY VLHOVEJ IGOR (VĽAVO) BOL 
JEDNÝM ZO ZAKLADATEĽOV ZVÄZU SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA. 

BOJ LYŽIAROV  
 V BOXERSKOM RINGU V BOXERSKOM RINGU V BOXERSKOM RINGU

„horúcou témou“ situácia 
v slovenskom lyžovaní. Dnes 
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apätie v slovenskom lyžovaní 
sa rokmi postupne stupňo-
valo. Prvé vážne náznaky, 
že niečo nie je v poriadku, sa 
začali objavovať ešte počas 
aktívnej kariéry úspešnej 
zjazdárky Veroniky Velez 
Zuzulovej. Problémy, na kto-
ré poukazovali „zuzulovci“ 
a  potom „žampovci“, sa dl-
hodobo neriešili a mali svoje 
pokračovanie aj u „vlhovcov“. 

V  roku 2016 rezonoval 
kon  ikt úzkeho vede-

nia SLA s  jeho najväčším úsekom 
– alpských disciplín, ktorý vyvrcholil 
napríklad aj neprítomnosťou vtedaj-
šieho prezidenta Františka Repku na 
pretekoch Svetového pohára v  Jasnej. 
Dlhoročná animozita, ďalšie neustále 
hromadenie sa kon  iktov a  chýbajúci 
dialóg patria medzi príčiny vzniku 
ZSL, ktorý sa od začiatku profi loval ako 
alternatíva k SLA. Medzi zakladateľmi 
boli aj otcovia členov slovenskej lyžiar-
skej špičky Igor Vlha, Timotej Zuzula 
a Tomáš ampa.

ZJAZDÁRSKA KOMUNITA SA VYDALA 
NA VLASTNÚ CESTU
Keď nenašla komunita zjazdových ly-
žiarov partnerov vo vlastnom hnutí, 
rozhodla sa po štyroch rokoch defi ni-
tívne vydať na vlastnú cestu.

„Dlhodobé neriešenie, ignorova-
nie a  absencia skutočne korektného 
zásahu činiteľov štátu nás doviedli 
na okraj priepasti, do ktorej padá 
slovenské lyžovanie,“ konštatovala 
v  decembri 2020 Jana Palovičová, 
ktorá bola v  tom čase poverená ve-

dením úseku alpských disciplín v SLA 
a  spolu s  ďalšími alpskými lyžiarmi 
iniciovala prechod do ZSL. „Môžem 
s plnou vážnosťou a zodpovednosťou 
potvrdiť slová bývalého prezidenta 
SLA Františka Repku, ktorý ako dôvod 
svojej rezignácie uviedol, že v  rámci 
predsedníctva SLA dochádza k účelo-
vej manipulácii s  informáciami, tiež 
k  ovplyvňovaniu členov predsedníc-
tva SLA, a k presadzovaniu osobných 
názorov a  záujmov,“ vyhlásila Jana 
Palovičová na adresu pomerov vo 
vnútri SLA.

„Nechceme byť spájaní s praktikami 
a  spôsobmi, ktoré sa používajú v Slo-
venskej lyžiarskej asociácii. Náš tím je 
plne ochotný reprezentovať Slovensko, 
avšak prostredníctvom inej organizá-
cie ako SLA,“ povedal zasa Igor Vlha, 
otec Petry Vlhovej.

BOJ O ČLENSKÚ ZÁKLADŇU
Krátko pred koncom roka 2020 začalo 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 
a  športu SR (MŠVVŠ) konanie, kto-
rým odobralo osvedčenie národného 
športového zväzu SLA. Po zásahu

LYŽIARSKY SPOR AJ NA PÔDE SOŠV

N

obec, čo sa nám darí. Máme ich 
plnú dôveru a  pozeráme sa do-
predu,“ reagoval prezident ZSL 
Martin Paško.

Prezidenta SOŠV Antona 
Siekela stav v  slovenskom ly-
žovaní neteší, ale rozhodnutie 
pléna SOŠV bolo aj podľa neho 
nevyhnutné. Do budúcna vidí 
riešenie podobných sporov 
v  zriadení športového arbitráž-
neho tribunálu. 

„Rozhodnutie, ktoré ma neteší, 
ale museli sme ho už dnes uro-
biť, je vyústením konfliktov a ne-
zhôd, ktoré pretrvávali roky. Je to 

predovšetkým záležitosť sloven-
ského lyžovania. SOŠV dbal ako 
inštitúcia na to, aby sme dodržali 
všetky medzinárodné i  naše in-
terné predpisy a  slovenské zá-
kony. Iniciovali sme veľa krokov 
smerom k  riešeniu situácie. Do 
budúcnosti musíme postupovať 
aktívnejšie. Športový arbitrážny 
súd by mohol tieto veci riešiť 
oveľa viac v  predstihu ako na 
valnom zhromaždení,“ povedal 
Anton Siekel. 

Na 63. VZ SOŠV zároveň 
schválili aj úpravu Stanov SOŠV 
v  bode o  právach a  povinnos-

tiach výkonného výboru SOŠV 
tak, aby bola v súlade s novelou 
Zákona o  Fonde na podporu 
športu. 

V  slávnostnej časti rokovania 
si Zuzana Rehák Štefečeková 
prevzala Cenu Pavla Schmidta za 
najhodnotnejší výkon roka 2021 
a  dlhoroční športoví funkcionári 
Ladislav Asványi a  Ivan Cibák 
Zlaté odznaky SOŠV. 

Delegátom sa prihovoril aj 
nový minister školstva Ján Ho-
recký, ktorý všetkých ubezpečil, 
že šport bude patriť medzi prio-
ritné témy jeho rezortu.

Anton Siekel vo svojej správe 
o  činnosti pripomenul, že obdo-
bie, ktoré športové hnutie čaká 
v  nasledujúcom období, bude 
možno ešte náročnejšie ako to, 
ktoré prekonalo v  posledných 
dvoch rokoch. Členka MOV Danka 
Barteková zase priblížila aktuality 
z  medzinárodného olympijského 
hnutia a generálny sekretár SOŠV 
Jozef Liba a  výkonný riaditeľ or-
ganizačného výboru Európskeho 
olympijského festivalu mládeže 
2022 Banská Bystrica Peter Hamaj 
zhodnotili najväčšie multišportové 
podujatie u nás.  I

PREZIDENT ZSL MARTIN PAŠKO CHCE, ABY JEHO ORGANIZÁCIA MALA 12 AŽ 15-TISÍC 
ČLENOV A 4000 AKTÍVNYCH ŠPORTOVCOV.
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Medzinárodnej lyžiarskej federácie 
(FIS) už SLA nemohla od decembra 
2020 ani registrovať športovcov na sú-
ťaže a túto úlohu prebral SOŠV. 

Začal sa boj o  počet členov, keďže 
FIS akceptuje za svojho partnera v jed-
nej krajine vždy organizáciu s najvyš-
šou základňou. Obe strany sa snažili 
prezentovať, že majú viac členov. 

Zároveň sa spustil celý rad udalostí, 
aj keď situácia bola patová. Bolo zjav-
né, že národným športovým zväzom 
môže byť iba jeden. Karty boli rozdané 
– ZSL mala na svojej strane štát vráta-
ne štátneho tajomníka pre šport, mi-
nistrov fi nancií a obrany aj niekoľkých 
poslancov, i väčšinu alpských lyžiarov. 
SLA podporovali menšie úseky lyžo-
vania, čo bolo logické, lebo stanovený 
delegačný kľúč na konferencii im dával 
veľkú výhodu. Tri malé úseky, ktoré ani 
zďaleka nedosahovali členskú základ-
ňu a úspechy alpských lyžiarov, pokoj-
ne prevalcovali zjazdárov pri každom 
hlasovaní... 

SLA sa pred odobraním osvedčenia 
bránila obvineniami z  poškodzovania 
práv lyžiarov, obrátila sa tiež na súdy 
a urobila aj viaceré personálne zmeny. 
Vo funkcii prezidenta síce zotrval Ivan 
Ivanič, ale ďalší členovia vedenia či 
predsedovia komisií sa počas roka 2021 
vymenili. 

BEŽECKÉ LYŽOVANIE SA DOSTALO DO STAVU, ŽE JE NEDOSTATOK REPREZENTANTOV. 
JEDEN Z DOTERAJŠÍCH JÁN KORISTEK (NA SNÍMKE) UŽ UKONČIL KARIÉRU. 
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1. decembra 2020: Ministerstvo škol-
stva listom vtedajšieho štátneho 
tajomníka Ivana Husára oznámilo 
FIS, že väčšinu lyžiarov na Sloven-
sku už nezastupuje SLA, ale ZSL. 

2. decembra 2020: FIS pozastavila 
SLA členstvo a s tým aj súvisiace 
práva a povinnosti z neho vyplý-
vajúce. Zároveň informovala, že 
je pripravená spolupracovať so 
SOŠV ako s  dočasnou národnou 
lyžiarskou asociáciou. 

4. decembra 2020: SOŠV najmä 
v  záujme zabezpečenia ochrany 

a práv športovcov, ale aj úloh spo-
jených so športovou reprezentá-
ciou, akceptoval spoluprácu s FIS. 

14. decembra 2020: MŠVVŠ SR v sú-
lade so zákonom č. 440/2015 Z. 
z. o  športe a  o  zmene a  doplnení 
niektorých zákonov v  znení ne-
skorších predpisov odobralo SLA 
osvedčenie o  uznaní za národný 
športový zväz. Za dočasnú zodpo-
vednú autoritu pre lyžiarsky šport 
od tohto dátumu považovalo SOŠV. 

7. januára 2021: FIS prostredníc-
tvom svojho vtedajšieho pre-

zidenta Gian-Franca Kaspera 
potvrdila, že nechce zasahovať 
do sporu, ktorý považovala za čis-
to domáci problém. Všetky strany 
vyzvala, aby sa dohodli a  našli 
priateľské riešenie v  prospech 
slovenských lyžiarov. 

23. marca 2021: MŠVVŠ informova-
lo FIS, že za zástupcu Slovenska 
vo FIS je určený ZSL.

21. apríla 2021: Deväť osobností 
histórie slovenského lyžovania 
vyzvalo po stretnutí organizova-
nom SOŠV predstaviteľov SLA 
a  ZSL, aby spoločne hľadali 
cestu k zjednoteniu lyžovania na 
Slovensku.

30. apríla 2021: Na 58. valnom 
zhromaždení SOŠV sa neschvá-
lilo stanovisko SOŠV pre FIS 
s  odporúčaním uznania ZSL za 
organizáciu zodpovednú za lyžo-
vanie na Slovensku.

10. júna 2021: SOŠV zriadil pracov-
nú skupinu na vedenie diskusií so 
SLA a ZSL. 

1. júla 2021: Na 59. VZ SOŠV prijali 
uznesenie, podľa ktorého „valné 
zhromaždenie SOŠV schvaľuje 
na základe vyjadrenia MŠVVŠ 
stanovisko SOŠV pre FIS s odpo-
rúčaním uznania ZSL za organi-
záciu zodpovednú za lyžovanie 
na Slovensku.“

DÔLEŽITÉ DÁTUMY V SPORE
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„SLA si nie je vedomá žiadneho 
porušenia pravidiel FIS ani iných pra-
vidiel, a preto nevidí dôvod na to, že by 
nemala byť považovaná za pridružené-
ho člena FIS. Predsedníctvo SLA a šesť 
zo siedmich odvetví SLA sa dištancuje 
od zavádzajúcich vyjadrení štátneho 
tajomníka MŠVVŠ Ivana Husára a upo-
zorňujú všetkých členov asociácie, 
ale aj členov iných športových zväzov 
a  všetkých priaznivcov akýchkoľvek 
športov na skutočnosť, že takéto uplat-
ňovanie a demonštrácia politickej moci 
a  zasahovanie do autonómie športo-
vého zväzu vytvára precedens, ktorý 
nemá miesto v  demokratickej krajine 
a môže rovnako postihnúť ktorýkoľvek 
iný športový zväz v Slovenskej republi-
ke,“ reagovala v liste SLA. 

LYŽIARI PROBLÉMY NEVYRIEŠILI
NA SVOJEJ PÔDE
Bolo to ako zápas v boxerskom ringu. 
V jednom rohu stála dosluhujúca SLA, 
v druhom zasa ZSL a medzi nimi SOŠV 
ako rozhodca a  mediátor. Súperi roz-
dávali údery, bojovali o  svoje záujmy, 
vyhrážali sa súdnymi spormi a  žalo-
bami, písali listy na rôzne strany, vy-
dávali stanoviská. SOŠV sa snažil, aby 
kon  ikt čo najmenej zasiahol špor-
tovcov. Z  pohľadu Medzinárodného 
olympijského výboru (MOV) sú zásahy 
politikov a štátu do športu neakcepto-
vateľné.

FIS nechcela zasahovať do sporu, 
ktorý predstavoval čisto domáci prob-
lém, ale vyzývala všetky strany, aby 

sa dohodli a  našli priateľské riešenie 
v  prospech slovenských lyžiarov. Svo-
jimi krokmi signalizovala, že situácia 
slovenského lyžovania bola zabloko-
vaná vo štvoruholníku MŠVVŠ – SOŠV 
– SLA – ZSL. 

Lyžovanie nie je prvý šport, v kto-
rého národnom zväze vypukli roz-
broje – spomeňme trebárs basketbal, 
kanoistiku či plávanie. Naostatok 
však každý na rozdiel od lyžovania 
vnútorné problémy uzavrel na svojej 
pôde. Prezident SOŠV Anton Siekel 
intenzívne rokoval s prezidentom SLA 
Ivanom Ivaničom a  aj s najvyššími 
predstaviteľmi ZSL a  hľadal priestor 
na dohodu. Ozvali sa aj lyžiarske 
osobnosti, vznikli pracovné skupiny. 
Názory oboch strán boli diametrálne 
odlišné. 

„Teší ma, že SOŠV má dôveru na to, 
aby reagoval v situáciách, keď sa špor-
tovci cítia ohrození. Či už je to prípad 
Veroniky Velez Zuzulovej, Petry Vlho-
vej, sestier Fialkových či reprezentan-
tiek v  synchronizovanom plávaní. Na 
druhej strane chcem pripomenúť všet-
kým športovým funkcionárom, prečo 
vykonávajú prácu na zväzoch. Nemá 
ísť o  nap ňanie osobných ambícií, ale 
o  progres športovcov,“ hovoril Anton 
Siekel.

Rokovalo sa v zákulisí i na valných 
zhromaždeniach SOŠV. Postupom času 
však na základe odporúčaní MŠVVŠ 
i  pléna SOŠV prijala FIS nový subjekt 
ZSL najskôr za svojho provizórneho 
a  potom za stáleho člena. ZSL získal 

aj osvedčenie národného športového 
zväzu a  dnes je už aj členom SOŠV. 
Bodku za všetkým však povedia až 
súdy, keďže SLSA sa na ne obrátila 
a chce ešte zvrátiť súčasný stav. 

NEĽAHKÁ ÚLOHA ZSL
Pred ZSL stojí neľahká úloha – získať 
dôveru nielen zjazdárskej časti lyžiar-
skej rodiny, ale aj ostatných jej zložiek. 
Zjednotenie lyžovania bude ďalší ma-
ratónsky beh. Nový prezident zväzu 
Martin Paško chce výrazne rozšíriť 
členskú základňu a  začať budovať in-
fraštruktúru.

„Za uplynulých desať rokov máme 
špičkové výsledky, ale len vďaka fana-
tizmu v pozitívnom slova zmysle, tvr-
dohlavosti a  chceniu pár individualít. 
Výsledky, ktoré sa za uplynulé obdobie 
dosiahli, neboli vďaka zväzu a  s  pris-
pením zväzu. To je základ, čo chceme 
zmeniť, aby sme do pätnástich rokov 
boli schopní postaviť na podujatie Sve-
tového pohára – a  to je jedno, v  kto-
rom odvetví – štyri dievčatá a štyroch 
chalanov tak, aby sa vedeli dostať do 
druhého kola,“ povedal Paško. 

ZSL má v  súčasnosti podľa neho 
4600 členov. „Chceme sa porovnávať 
s  krajinami okolo nás. Keď má dnes 
Český lyžiarsky zväz 25-tisíc členov 
a  keď si zoberieme, koľko obyvateľov 
má Česko a  koľko má Slovensko, tak 
tu máme veľkú disproporciu. Cieľ je 
dostať sa na počet 12 – 15-tisíc členov 
a mať 4000 aktívnych športovcov,“ do-
plnil Paško.  I

MOMENTKA
ZO 63. VZ SOŠV
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MOMENTKA
ZO 63. VZ SOŠV

5. novembra 2021: Exekutíva FIS 
schválila provizórne členstvo ZSL. 

18. novembra 2021: SOŠV prestal 
vykonávať voči FIS činnosti ná-
rodnej lyžiarskej federácie, túto 
úlohu prevzal ZSL. 

9. mája 2022: ZSL získal osvedčenie 
o tom, že je národný športový zväz.

26. mája 2022: Kongres FIS schvá-
lil plnoprávne členstvo ZSL.

4. novembra 2022: 63. valné zhro-
maždenie SOŠV rozhodlo o vylú-
čení SLSA a o prijatí ZSL. 
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V biatlonovej 
reprezentácii figurujú 
dvaja muži, šesť žien 
a devätnásť mládežníkov.

M užský biatlon čaká 
ťažké obdobie. Na 
najvyššej úrovni nebudú 

v slovenskej reprezentácii 
pokračovať traja reprezentanti 
z tímu – Matej Baloga, Šimon 
Bartko a Tomáš Hasilla. 
Slovensko nebude môcť 

postaviť štafety vo Svetovom 
pohári. Aktuálne sú v ňom 
dvaja seniorskí reprezentanti 
Michal Šima a Tomáš Sklenárik, 
ktorých dopĺňajú dvaja juniori – 
Damián Cesnek a Filip Bury.

Účasť juniorov v pretekoch 
SP by bola možná, len ak 
by preukázali dostatočnú 
výkonnosť. Bez štafety v SP 
môže byť Slovensko nie 
jednu sezónu, ale skôr dve 
až tri. „Vedeli sme, že po 
skončení olympijského cyklu 
sa môže táto generačná 

medzera ukázať. Chýba nám 
jedna generácia mladých 
biatlonistov,“ povedal prezident 
Slovenského zväzu biatlonu 
Peter Vozár. 

Obrovský prísľub je Jakub 
Borguľa, ktorý sa stal na 
kadetskom šampionáte 
majstrom sveta v stíhacích 
pretekoch. Okrem zlata získal 
ďalšie dve strieborné medaily. 
Kým sa však zo špičkového 
kadeta môže stať špičkový 
seniorský pretekár, musia podľa 
Borguľu prejsť aspoň štyri roky...

STÁLICAMI
SÚ SESTRY
FIALKOVÉ
Najlepšie výkony očakáva 
zväz od Paulíny Bátovskej-
Fialkovej, ktorá sa rozlúčila 
s vlaňajšou sezónou tretím 
miesto v stíhacích pretekoch 
v Holmenkollene. Vrcholom 
sezóny budú majstrovstvá 
sveta v nemeckom Oberhofe. 
Zväz na nich očakáva od 
Paulíny umiestenie do 
6. miesta a u jej sestry Ivony 
do 10. miesta. 

BIATLONISTI BEZ ŠTAFETY

NAŠA ZIMA 2022/2023

Fanúšikovia zimných športov sa po troch rokoch vrátia na tribúny bez akýchkoľvek protipandemických 
opatrení a pripravia výbornú atmosféru ako v ére pred vypuknutím pandémie COVID-19 na jar 2020. 
Najviac si sľubujeme od zjazdového lyžovania.

PETRA VLHOVÁ CHCE 
K OLYMPIJSKÉMU ZLATU 
PRIDAŤ V NAJBLIŽŠEJ SEZÓNE 
AJ TITUL MAJSTERKY SVETA. VLHOVÁ TÚŽI

 PO SVETOVOM ZLATE
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lovenská reprezentácia v  ly-
žiarskych a snoubordingových
disciplínach má na začiat-
ku sezóny 2022/23 dokopy 
27 športovcov. Okrem seriálov 
Svetového pohára ju čakajú 
zimná univerziáda, majstrov-
stvá sveta juniorov, zimný 
Európsky olympijský festival 
mládeže a majstrovstvá sveta.

Ponúkame prehľad, čo dô-
ležité čaká Slovákov v lyžovaní a v snou-
bordingu počas tejto sezóny.

VLHOVÁ CHCE Z MS ZLATO V SLALOME
Pozornosť slovenských fanúšikov sa 
upiera najmä na výkony zjazdárky 
Petry Vlhovej, ktorá obhajuje malý 
krištáľový glóbus za slalom. Jej vr-
cholom budú majstrovstvá sveta vo 
francúzskych strediskách Courchevel 
a  Méribel, kde sa dvadsaťsedemroč-
ná reprezentantka pokúsi rozšíriť 
svoju medailovú zbierku. Doposiaľ 
získala päť individuálnych medailí
(1-3-1) a tiež má striebro z tímovej sú-
ťaže družstiev. 

Tím Vlhovej sa netají, že by na šam-
pionáte chcel získať titul majsterky 
sveta v  slalome, ktorý Slovenke zatiaľ 
chýba. Pred dvoma rokmi v  Cortine 
d Ampezzo obsadila druhé miesto za 
Katharinou Liensbergerovou, predtým 
v Aare 2019 bola tretia. 

Petra Vlhová na prahu zimy nazna-
čila, že jej program bude rovnaký ako 
minulý rok. „Priorita je slalom a  ob-

rovský slalom. Pôjdeme aj niektoré 
super-  a zjazdy, ale nie je to prvora-
dé. Jednu sezónu som išla všetky súťa-
že a bolo to naozaj náročné fyzicky aj 
psychicky. Vyhrala som veľký glóbus, 
ale potom som sa rozhodla, že chcem 
šetriť energiu. Možno v budúcnosti sa 
k tomu ešte vrátim, ale teraz nie,“ ob-
jasnila svoje plány. 

Počas letnej prípravy sa zamerala 
viac na obrovský slalom, v  ktorom by 

sa chcela posunúť vyššie ako vlani. Ro-
dáčka z Liptovského Mikuláša skončila 
minulý rok v hodnotení tejto disciplíny 
na štvrtom mieste. Pred ňou bola tro-
jica orleyová, Hectorová a Shiffrino-
vá. „Je tam priestor na zlepšenie o tri 
priečky,“ podotkla. Ambície potvrdil aj 
tréner Mauro Pini  „Bolo by skvelé, aby 
Petra skončila v  obrovskom slalome 
v najlepšej trojici. Najlepšie, ak by bola 
prvá.“

NAŠA ZIMA 2022/2023TEXT: NIKOLA BAĎOVÁ, FOTO: JAKUB SÚKUP, TASR/MARTIN BAUMANN

SLOVENSKÍ REPREZENTANTI V ZJAZDOVOM LYŽOVANÍ ZĽAVA TEO ŽAMPA, MARTIN HYŠKA, 
ADAM ŽAMPA A ANDREAS ŽAMPA.

S

„Pôjdem týždeň za týždňom, 
preteky za pretekmi a uvidíme, 
ako sa to bude vyvíjať. Nemám 
to nastavené tak, že na 
majstrovstvách sveta v Oberhofe 
chcem získať medailu, pretože 
takto to u mňa nefunguje," 
prezradila Paulína Bátovská 
Fialková.

Biatlonová reprezentácia 
sa pripravovala na sezónu 
2022/2023 v troch skupinách. 
Prvú tvorili sestry Fialkové 
s trénerom Tomášom Kosom, 
druhá bola pod taktovkou 

Lukáša Daubnera a Martina 
Očenáša s reprezentantmi 
Michalom Šimom, Tomášom 
Sklenárikom, Henrietou 
Horvátovou, Júliou 
Machyniakovou a Emou 
Kapustovou. A napokon tretia 
pod vedením Petra Kazára, 
v ktorej sú sestry Zuzana a Mária 
Remeňové a ďalší mládežníci. 
Väčšie problémy mala v príprave 
iba Henrieta Horvátová, ktorá pre 
postcovidový syndróm trénovala 
tri mesiace v obmedzenom 
režime.  I

PAULÍNA BÁTOVSKÁ 
FIALKOVÁ NEMÁ PRED 
SEZÓNOU ŽIADNE 
OČAKÁVANIA.
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ŽAMPOVCOM DODÁVA IMPULZ 
NAJMLADŠÍ SÚRODENEC
Bratia ampovci sa opäť sústredia pri-
márne na obrovský slalom. Počas leta 
sa spojili so skupinou lobal racing. 
Sú v  nej pretekári, ktorí v  minulosti 
dokázali bodovať vo Svetovom pohári. 
„V  medzinárodnom tíme je dvanásť 
lyžiarov. Je medzi nami zdravá rivalita, 
vzájomne sa ťaháme a  jazdíme pri-
bližne na rovnakej úrovni. Okolo seba 
mám mladých pretekárov, ktorí ma 
ženú vpred,“ prezradil o novej skupine 
Adam ampa.

Jeho výsledky v minulosti limitovali 
bolesti chrbta. Do novej sezóny však 
v októbri v S ldene vstúpil stopercent-
ne pripravený. „Je to výborný pocit, cí-
tim sa opäť mladý. roveň v mužskom 
lyžovaní je obrovská a  človek nikdy 
nevie, kedy motyka vystrelí. Som mo-
tivovaný, aby som ďalej drel. Dúfam, 
že vydržím čo najdlhšie,“ hovorí Adam 

ampa. Pre jeho mladšieho brata An-
dreasa je prioritou pravidelná dávka 
bodov z pretekov Svetového pohára. 

Starším súrodencom dýcha na chr-
bát najmladší, 20-ročný Teo ampa. 
V  lete na Novom Zélande dosiahol 
výrazný úspech, keď sa prepracoval do 
top 300 na svete a vo svojom ročníku 
sa zaradil medzi pätnásť najlepších. 
Z  najmladšieho brata majú radosť aj 
Adam s Andreasom, ktorí patria medzi 
stálice Svetového pohára.  „Teo nás 
často podpichuje a dáva mladú energiu 
do tímu. Verím, že sa mu na nás podarí 

dotiahnuť aj v pretekoch a budeme na 
štarte traja,“ tešil sa z bratových výko-
nov Adam.  Teovým vrcholom sezóny 
by mali byť MS juniorov v St. Antone, 
ale rád by sa prebojoval aj na seniorské 
majstrovstvá sveta. 

BENDIK PLÁNUJE VŠETKY ZJAZDY SP
Špecialista na rýchlostné disciplíny 
Martin Bendik vstupuje do svojej šies-
tej sezóny. Dvadsaťdeväťročný zjazdár 
si dal odvážny cieľ, s  ktorým sa chce 
zapísať do histórie slovenského lyžo-
vania. Tento ročník má v  pláne absol-
vovať všetky zjazdy Svetového pohára 
i majstrovstvá sveta. vodné podujatie 
v  Zermatte však museli organizátori 
pre nedostatok snehu zrušiť a náhrad-
ný termín FIS hľadať nebude. Podujatie 
pod monumentálnou horou Matter-
horn malo okoreniť kalendár Svetového 
pohára. Štart pretekov bol naplánovaný 
vo švajčiarskom Zermatte a  cieľ v  ta-
lianskej Cervinii. „Mrzí ma, že preteky 
v  Zermatte sme neodjazdili,“ povedal 
slovenský lyžiar pre Sportnet. 

Slovenská juniorská reprezentácia má 
od leta nového trénera Jerneja Koblara 
zo Slovinska. Popri junioroch (Sophia 
Polák, Sarah Libantová, Daniel Nosek 
a  Timo Botka) sú súčasťou tréningovej 
skupiny aj starší lyžiari (Petra Hromcová 
a  Filip Botka). Devätnásťročná Rebeka 
Jančová spolupracuje s medzinárodným 
tímom International Ski Racing Acade-
my, ktorého súčasťou je aj trojnásobná 
víťazka pretekov Svetového pohára Alice 

Robinsonová. Slalomár Martin Hyška ab-
solvoval prípravu so známym kondičným 
trénerom Róbertom Kresťankom, ktorý 
mal na starosti aj najlepšieho slovenské-
ho šprintéra Jána Volka. 

BEŽECKÉ LYŽOVANIE PRECHÁDZA 
OBMENOU 
Bežecké lyžovanie na Slovensku prechá-
dza veľkou generačnou obmenou. Do no-
vej sezóny vstupujú v  reprezentačných 
tímoch len juniori, päť mužov a  štyri 
ženy. Bežecký úsek Zväzu slovenského 
lyžovania sa tak sústredí na majstrov-
stvá sveta v tejto kategórii. „Oslovili sme 
všetkých doterajších reprezentantov, 
ale nemali záujem pokračovať. Družstvo 
sa tak formovalo z  juniorov. Začíname 
prakticky od nuly. Musíme sa zamerať na 
mládežnícke súťaže, ktoré potrebujeme 
konsolidovať,“ povedal generálny sekre-
tár ZSL Radovan Cagala. 

Aktuálne nemá nik zo slovenských 
reprezentantov splnenú kvótu na štart 
vo Svetovom pohári a otázny je aj štart 
na seniorských majstrovstvách sveta 
v Planici. Najstarším reprezentantom je 
22-ročný Andrej Renda, ktorého trénuje 
Nór eir Endre Rogn. Nóri v  bežeckom 
lyžovaní roky dominujú a Rogn je bývalý 
tréner ženskej reprezentácie. 

SKOKANSKÝ REŠTART S NÁDEJNOU 
MESÍKOVOU
Tradičný zimný šport – skoky na lyžiach 
– sa u nás snaží o reštart. Iba 16-ročná 
Tamara Mesíková sa ako prvá Slovenka 

HOKEJOVÝM VRCHOLOM
MS V RIGE A V TAMPERE
Ľadový hokej zaznamenal 
v predošlej sezóne historický 
úspech v podobe tretieho 
miesta v olympijskom turnaji 
v Pekingu. Potešilo aj štvrťfinále na 
majstrovstvách sveta vo Fínsku. 
Pri mužstve ako tréner pokračuje 
Craig Ramsay. „Nedosiahol som 
bod, v ktorom by som svoju misiu 
v slovenskom hokeji mohol ukončiť. 
Chcem pokračovať v tom, čo sme 
začali,“ povedal. 

Na novembrový Nemecký pohár 
na úvod novej sezóny nenominoval 

ani jedného hráča z bronzového 
olympijského tímu, šancu im dá 
neskôr. Ako test adeptov na dres 
so štátnym znakom nepochybne 
poslúžia aj ďalšie turnaje s účasťou 
tímu Slovenska. Vrcholom bude 
májový svetový šampionát, ktorý 
sa namiesto ruského Petrohradu 
uskutoční v lotyšskej Rige a vo 
fínskom Tampere. Dovtedy je však 
veľmi ďaleko.

ČERŇANSKÁ MÁ NOVÉ 
BRZDÁRKY
Aj v ľadovom koryte prišlo po 
olympijských hrách ku generačnej 

POHĽAD DO ĎALŠÍCH ZIMNÝCH ŠPORTOV

CRAIG RAMSAY CHCE EŠTE POKRAČOVAŤ V ZAČATEJ MISII.
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v histórii v marci premiérovo predstavila 
v hlavnej súťaži Svetového pohára v sko-
koch na lyžiach v nemeckom Oberhofe, 
kde obsadila 40. priečku.

Sezóna slovenskej reprezentantky 
bude mix podujatí vo viacerých kategó-
riách. Tamara Mesíková musí zbierať 
skúsenosti aj v  nižších súťažiach. „Zo 
všetkého by sme chceli niečo naplánovať. 
Zároveň sa pripravíme na MS juniorov 
v Kanade a MS dospelých v Planici,“ na-
črtol plány otec a tréner Marián Mesík.

ZRANENIE MEDLOVEJ, AMBÍCIE 
JAROŠA, ORAVEC AJ NA U-RAMPE
Moderné disciplíny sú mladým od-
vetvím, ktoré však môže mať masový 
zásah. „V dnešnej dobe je veľmi lákavý 
ich extrémy prvok. Navyše sú urče-
né pre inú skupinu ľudí – vychádzajú 
takpovediac z ulice. Vidíme v nich ob-
rovský potenciál a budeme sa snažiť 
podporovať budovanie infraštruktúry. 
Budúcnosť je vo freestylových a snou-
bordových kluboch a  tiež v  orientácii 
na deti a mládež. Našou snahou je pod-
chytiť tých, ktorí nie sú organizovaní,“ 
uviedol na predsezónnej tlačovke nový 
prezident Zväzu slovenského lyžova-
nia Martin Paško.

V  snoubordingu sa musíme zaobísť 
bez skúsenej 29-ročnej olympioničky 
a  bývalej medailistky z  MS Klaudie 
Medlovej. Koncom septembra sa pod-
robila operácii pravého kolena a sezónu 
vynechá. Naša najväčšia pozornosť sa 
tak sústredí na  Samuela Jaroša, ktorý 

má už dosť skúseností zo seriálu SP. 
Štarty v  najsilnejšej konkurencii by 
mal absolvovať aj Matej Bačo. Tréner 
Matej Matys prezradil, aké ambície má 
21-ročný Jaroš  „Cieľom je jazdiť Sve-
tové poháre a  prebojovať sa do fi nále. 
Ideálne by bolo, ak by sa umiestňoval 
v najlepšej desiatke.“ Vrcholom sú maj-
strovstvá sveta v gruzínskom stredisku 
Bakuriani.

Slovák by na medzinárodnej scéne ne-
mal chýbať ani v akrobatickom lyžovaní. 
Slovenská freestylová jednotka Michael 
Oravec okrem slopestyle a big air rozšíril 
svoj záber aj na U-rampu. V apríli 2021 
skončil štvrtý v big air a piaty v slope style 
na juniorských majstrovstvách sveta 
v Krasnojarsku. Má len 18 rokov, ale už 
by sa mohol začať presadzovať aj medzi 
mužmi.  I

BARBORA BALÁŽOVÁ 
S ĽUBOMÍROM 

PIŠTEJOM PATRIA 
V POSLEDNÝCH 

ROKOCH 
K NAJLEPŠÍM 

DVOJICIAM 
V EURÓPSKOM 

STOLNOM TENISE.

výmene. Mužská osádka úplne 
vypadla. Dvadsaťročná účastníčka 
ZOH v Pekingu Viktória Čerňanská 
sa predstaví v monoboboch aj 
v dvojboboch. Do tímu prijala dve 
nové brzdárky, ktoré by sa mali 
počas sezóny striedať. „Chcela 
by som obhájiť titul juniorskej 
majsterky sveta do 23 rokov. Na 
seniorských majstrovstvách sveta 
by som rada zaznamenala nejaký 
pekný výsledok do desiateho 
miesta,“ uviedla ciele Čerňanská. 
So súťažením v monoboboch 
začala v novej sezóne Patrícia 
Tajcnárová, ktorú čakajú rozvojové 
kempy a preteky Európskeho 
pohára. V bobovom zväze sú aj 
dvaja 16-roční skeletonisti Peter 
Jedinák a Martina Novotová. 

SÁNKARI S OSVEDČENÝMI 
MENAMI
V sánkarskom sektore pokračuje 
trojica mužov – veterán Jozef 
Ninis, vlaňajší juniorský majster 
Európy Marián Skupek a Jozef 
Hušla. Doplní ich dvojsedadlová 
osádka Tomáš Vaverčák a Matej 
Zmij a ženská reprezentantka 
Katarína Šimoňáková. Z tejto 
šestice piati štartovali na ZOH 
2022 v Pekingu. Vrcholom 
sezóny budú majstrovstvá sveta 
v Oberhofe.

KRASOKORČUĽOVANIU SA 
BLÝSKA NA LEPŠIE ČASY
V slovenskom krasokorčuľovaní 
sa blýska na lepšie časy. Kým 
v predošlom období štartoval 

na vrcholných podujatiach 
minimálny počet Slovákov, 
dnes sa o účasť uchádzajú 
viacerí z nastupujúcej generácie 
krasokorčuliarov. Šestnásťročný 
Adam Hagara už okúsil 
atmosféru veľkých podujatí a na 
januárových majstrovstvách 
Európy v Espoo i na marcových 
MS v Saitame by mohol útočiť 
na miesto v 24-člennom finále. 
Medzi ženami sa o účasť na 
šampionátoch uchádzajú piata 
z EYOF 2022 Alexandra Filcová, 
Vanesa Šelmeková a Ema 
Doboszová. Doteraz jedinému 
seniorskému páru Maria 
Sofia Pucherová a Nikita Lysak, 
ktorí sa pripravujú v skupine 
Barbary Fusarovej-Poliovej, 

chcú v tejto sezóne šliapať na 
päty Anna Šimová s Kirillom 
Aksenovom.

V ŠORTREKU POZORNOSŤ 
JUNIOROM
V šortreku z rôznych dôvodov 
ukončili činnosť medailistky 
zo zimného EYOF 2019 Petra 
Rusnáková aj Lucia Filipová, 
takže v tejto sezóne sa hlavná 
pozornosť sústredí na juniorov. 
Medailistka z tohtoročného 
zimného EYOF Tamara Tokárová 
sa dlhodobo pripravuje 
v Nemecku a aj keď sa plánujú 
aj nejaké jej štarty v seriáli 
Svetového pohára žien, hlavné 
by pre ňu malo byť úspešné 
vystúpenie na juniorských ME. I

TAMARA MESÍKOVÁ MÁ ZA SEBOU PREMIÉRU V ŽENSKOM SVETOVOM POHÁRI 
V SKOKOCH NA LYŽIACH.
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o  prvých mesiacoch kvali-
fi kačného procesu má Slo-
vensko zatiaľ dve miestenky, 
o ktoré sa postarali strelkyne 
Zuzana Rehák Štefečeková 
a  Vanessa Hocková. Me-
dailovými stálicami boli aj 
tento rok rýchlostní kanoisti 
a vodní slalomári, potešili aj 
niektorí ďalší jednotlivci. 

K STRELECKÝM STÁLICIAM
PRIBUDOL MLADÝ TALENT
Z  pohľadu získania olympijských mies-
teniek do Paríža bolo Slovensko na maj-
strovstvách sveta v streľbe z brokových 
zbraní v Osijeku po USA druhá najúspeš-
nejšia krajina. Američania získali tri, Slo-
váci dve miesta. 

Zuzana Rehák Štefečeková bola po 
augustovom európskom šampionáte 
v  Larnake, kde nepostúpila do fi nále, 
zdravo nabudená. Európa ju dala „do 
pozoru“ a  ešte viac sa vyburcovala 
po nevydarenom poslednom výstrele 
prvého dňa na MS, po ktorom klesla na 
12. priečku. Opäť ukázala, že zdravo na-
budená strieľa oveľa lepšie. Na strelnici 
v Osijeku, ktorá nepatrí medzi jej obľú-
bené, si potom pripomenula vlaňajšiu 
zlatú jazdu z Tokia. Strieľala suverénne, 
trafi la 102 terčov za sebou a minula až vo 
fi nále. Keďže už mala istotu miestenky 
na OH, ani sa veľmi nezlostila. Z MS si 
napokon odniesla šiestu medailu. 

„Najdôležitejšie pre mňa bolo do-
stať sa z  osemčlenného semifi nále do 
štvorčlenného fi nále. V ňom som chcela 

TEXT: PETER PAŠUTH, FOTO: ŠCP, SAZ/PAVOL UHRIN,
ETTU, SLOVENSKÁ KANOISTIKA

Prvé poolympijské leto 
po tokijských hrách bolo 
netradičné. Už počas neho sa 
začal v niektorých športoch 
kvalifikačný proces na 
olympijské hry 2024 v Paríži. PPrvé poolympijské leto 
po tokijských hrách bolo 

DVE MIESTENKY
DO PARÍŽA 2024 

POOLYMPIJSKÉ ŠPORTOVÉ LETO 2022

ZUZANA REHÁK ŠTEFEČEKOVÁ 
MÁ ISTOTU OLYMPIJSKEJ 
MIESTENKY UŽ DVA ROKY PRED 
HRAMI V PARÍŽI.
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taktiež uspieť a byť majsterka sveta, pod-
statné však pre mňa bolo, aby som v ňom 
nevypadla ako prvá. Koniec koncov, 
oslavovali sme miestenku, nie bronz,“ 
uviedla Zuzana Rehák Štefečeková. 

alším reprezentačným stáliciam 
v  trape sa nepodarilo postúpiť do veľ-
kého finále, avšak Erik Varga, Marián 
Kovačócy či Jana Špotáková výsledkami 
naznačujú, že by si mohli pripísať aj ďal-
šie olympijské účasti. 

V skeete na MS v Osijeku bolo výni-
močné, že zo 61-člennej kvalifikácie sa 
medzi osmičku najlepších prebojovali 
dve Slovenky. V  štvorčlennom súboji 
o  medaily nečakane strieľala 22-ročná 
Vanessa Hocková. Aj keď jej prvá veľká 
seniorská medaila pri premiére na MS 
napokon ušla, získala olympijskú mies-
tenku. Skeetarky zo SR v ére samostat-
nosti chýbali pod piatimi kruhmi iba 
v Atlante 1996. 

„Chcela som hlavne bojovať. Po dvoch 
súťažných dňoch som si hovorila, že po-
kiaľ sa dostanem do finále, musím sa po-
kúsiť o miestenku. Napokon ju mám, ale 
mala som aj blízko k medaile. Škoda, že 
sa do finále nedostala i Danka Barteková, 
ktorá skončila ôsma. Miestenku do Parí-
ža znamenalo aj 5. miesto, mohla z toho 
byť naša dvojnásobná radosť,“ povedala 
Vanessa Hocková. 

Danka Barteková mala blízko k  istote 
OH 2024 aj v Larnake na ME, kde získala 
bronz a  miestenka jej ušla o  jediný terč. 
Ak si zachová doterajšiu výkonnosť, piata 
olympijská účasť by jej minimálne na zá-
klade rebríčkového postavenia nemala ujsť. 

V prípade skeetu by sa mali v najbliž-
šom roku zlepšiť aj muži. V olympijskom 
programe totiž tímový trap nahradil
skeet, čo je ďalšia možnosť na získa-
nie miestenky na OH 2024. Ak by bol 
v programe skeet ženských družstiev, Slo-
vensko by mohlo pomýšľať na boj o me-
dailu. Veď trio Barteková, Kopčanová, 
Hocková získalo na ME v Larnake bronz 
a v zálohe sú aj ďalšie mladé skeetarky.

Ešte počas zimy sa darilo aj strelcom 
zo vzduchových zbraní. Patrik Jány vy-
hral ME v Hamare vo vzduchovej puške 
60 i  preteky SP v  Káhire v  ľubovoľnej 

malokalibrovke 3x20. Na svetovom 
šampionáte v Káhire však do finále ne-
prebojoval a  na olympijskú miestenku 
stále čaká. 

Rovnaký priebeh mala sezóna aj 
u  pištoliara Juraja Tužinského. Na ME 
v Hamare bral striebro a vyhral preteky 
SP v Riu de Janeiro, ale najdôležitejšie 
preteky roka v Egypte mu nevyšli podľa 
predstáv. 

Jány a  Tužinský patria renkingovo 
k špičke a miestenka na OH by im nema-
la uniknúť. 

SLAFKOVSKÝ ZAHÁŇA ÚVAHY O KONCI
Vodní slalomári majú za sebou ďalšiu 
sezónu ovenčenú medailami z majstrov-
stiev sveta i Európy. „Sezónu vidím po-
zitívne. Získali sme viacero medailí, či 
už z  mládežníckych alebo seniorských 
šampionátov, takže možno povedať, že 
slovenský vodný slalom je stále na dobrej 
ceste,“ hodnotil sezónu športový riaditeľ 
sekcie divokých vôd Slovenskej kanoisti-
ky Róbert Orokocký. 

Len pesimisti však očakávali, že doma 
to nebude medailový výlov. V  Liptov-
skom Mikuláši na ME sa radovali kano-
istky v hliadkach 3xC1 a kajakárka Eliška 
Mintálová, ktorá mala na stotinu sekun-
dy rovnaký čas ako Talianka Hornová. 

„Mám prvú medailu z veľkého podujatia 
a hneď je zlatá,“ tešila sa Mintálová, ktorá 
sa v K1 stala neskôr v Ivrei aj majsterkou 
sveta do 23 rokov. Jej ďalší reprezentač-
ní kolegovia už na Liptove cenný kov 
nepridali. Naprázdno vyšli aj kanoisti, 
ktorým sa to stáva málokedy. Smutný bol 
aj olympijský medailista Jakub rigar. 
V kajaku nepostúpil do finále, v extrém-
nom slalome skončil štvrtý. 

Na MS v  Augsburgu zahnal smútok 
z  domácej vody Alexander Slafkovský. 
V C1 mužov skončil druhý za domácim 
Tasiadisom, s  kolegami Matejom Be-
ňušom a  Markom Mirgorodským pridal 
aj striebro v  hliadkach. Zo svetových 
šampionátov má Slafkovský už šestnásť 
medailí. 

Tridsaťdeväťročný Lipták po neľah-
kom období zatiaľ zaháňa úvahy o konci 
kariéry. „Musím byť realista. Moje telo 
mi povie, keď mám prestať. Veď už dva 
roky mi hovorí, aby som si dával pozor,“ 
poznamenal skúsený kanoista.

Len 63 stotín sekundy delilo od me-
daily v  K1 mužov na MS v  Augsburgu 
napokon štvrtého Jakuba rigara. V  C1 
mužov unikol cenný kov piatemu Mate-
jovi Beňušovi o 64 stotín. 

Najväčším pozitívom poslednej sezó-
ny bol výkonnostný rast Zuzany Paňko-
vej, ktorej sa venujeme na stránkach 
tohto časopisu v  samostatnom texte. 
Vo veku 17 rokov sa suverénne predrala 
medzi najlepšie nielen medzi juniorkami, 
ale výsledkovo sa dobre ukazuje aj v se-
niorskej kategórii a v pretekoch SP v Pau 
skončila druhá. „Je veľmi šikovná a  ta-
lentovaná. S trénerom Petrom Murckom

POOLYMPIJSKÉ ŠPORTOVÉ LETO 2022

VANESSA HOCKOVÁ 
BOLA PO SVETOVOM 

ŠAMPIONÁTE V OSIJEKU 
VEĽMI SPOKOJNÁ. 

„MOJE TELO MI POVIE, 
KEĎ MÁM PRESTAŤ.“
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odviedla v  tomto roku veľmi dobrú prá-
cu,“ poznamenal Róbert Orokocký. 

V  Paríži 2024 bude mať premiéru 
aj extrémny slalom. Slováci sa s  touto 
disciplínou ešte stále zoznamujú a  na 
medaily nedosahujú. Nádejou však boli 
niektoré výsledky Jakuba rigara, Elišky 
Mintálovej či Sone Stanovskej na medzi-
národných podujatiach. 

PO MUŽOCH VYSIELA POZITÍVNE 
SIGNÁLY AJ ŽENSKÝ ŠTVORKAJAK 
Z  dvoch augustových vrcholných podu-
jatí rýchlostnej kanoistiky v  priebehu 
dvoch týždňov sa Slováci vrátili s jednou 
medailou. Na MS v Dartmouthe na cen-
ný kov nedosiahli. Najbližšie k  nej bol 
štvorkajak Samuel Baláž, Denis Myšák, 
Csaba Zalka a Adam Botek, ktorý na 500 
m fi nišoval štvrtý. V Mníchove na ME si 
„káštvorka“ vybojovala striebro. Slováci 
prehrali s  Nemcami iba o  0,595 s, čo je 
najmenší rozdiel medzi týmito loďami 
od zavedenia päťstovky ako olympijskej 
disciplíny. 

Porovnanie s vlaňajškom, keď Sloven-
sko získalo bronz na OH, striebro a bronz 
na MS v Kodani a dve striebra a bronz na 
ME v  Poznani, môže naznačovať ústup 
z  pozícií, ale nevystihuje úplne reálne 
situáciu. Viaceré postupy do A-fi nále na 
ME i MS mužov i žien naznačili, ako by to 
mohlo vyzerať s olympijskými vyhliadka-
mi slovenských lodí. 

ŠTVORKAJAK SAMUEL BALÁŽ, DENIS MYŠÁK, CSABA ZALKA A ADAM BOTEK ROZŠÍRIL 
ZBIERKU ÚSPECHOV SLOVENSKÝCH LODÍ NA ME. 
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P ríbeh Jána Volka dostal na 
ME v Mníchove nový rozmer 
a motivoval všetkých, že môžu 

súperiť s najlepšími. K viacerým 
prírastkom prvý Slovák pridal 
Ján Volko v Mníchove ďalší. Stal 
sa premiérovým slovenským 
finalistom v šprinte na 100 m na 
majstrovstvách Európy.

Do Bavorska nešiel s veľkými 
očami, keďže jeho sezónu 
ovplyvňovali zranenia. Na 100 m 
hladko postúpil z rozbehu ako 
víťaz (10,22), v semifinále vyrovnal 
slovenský rekord (10,13) a vo finále 
atakoval medailu. Od bronzu ho 
delili len tri stotiny (10,19). 

„Zemiaková medaila zo stovky 
má pre mňa chuť zlata. Je to jeden 
z mojich najcennejších výsledkov 

v kariére, ak nie vôbec najcennejší. 
Medaila síce nebola ďaleko, ale 
človek musí byť skromný. Keby mi 
niekto pred šampionátom povedal, 
že na stovke skončím štvrtý, asi by 
som sa len schuti zasmial a spýtal 
by som sa ho, aký mal deň a či si 
veľmi nevymýšľa. Keď sa pozriem, 
kto bol predo mnou a ešte viac, kto 
za mnou, tak nie je žiadny dôvod 
sa hnevať, smútiť a byť sklamaný,“ 
povedal Ján Volko, ktorý vynechal 
po zdravotných problémoch MS 
v Eugene a sústredil sa radšej na 
Mníchov. 

Už postup do finále bol pre Jána 
Volka veľkým úspechom. Jeho 
dovtedajším maximom na ME boli 
13. miesta na 100 i 200 m v Berlíne 
2018. 

Po úspechu na stovke na 
dvojnásobnej trati vyhral rozbeh 
a len o milimetre prišiel o finále. 
Napokon skončil na 9. pozícii.

Potešili aj ďalší atléti. Štyri 
umiestenia v prvej desiatke 
a päť účastí v semifinále na ME 
v Mníchove je omnoho viac, než 

sa čakalo. Výkonmi a výsledkami 
potešili chodci Miroslav Úradník 
(6.), Michal Morvay (7.), Ema 
Hačundová (14.), Hana Burzalová 
(18.) či Dominik Černý (14.) 
a prekážkari Viktória Forster (23.), 
Daniela Ledecká (19.) či Matej 
Baluch (23.). I

KEĎ MÁ 4. MIESTO PRÍCHUŤ ZLATA

ŠTVRTÉ MIESTO
NA 100 M NA ME MALO 
PRE JÁNA VOLKA
CENU ZLATA. 
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Na ME v Mníchove debutoval ženský 
štvorkajak na 500 m a hneď skončil piaty. 
Ak štvorica Ivana Kmeťová, Dagmar Ču-
lenová, Mariana Petrušová a  Lisa Maria 

amsjägerová udrží či ešte trochu vy-
stupňuje tempo, môže Slovensku zabez-
pečiť historickú olympijskú miestenku.

„Od našich kajakárok sme dostali 
veľmi pozitívne signály. Priam z nuly sa 
nový ženský štvorkajak dostal na piate 
miesto v Európe, čo nám ukazuje reálne 
olympijské ambície. Mužský štvorkajak 
dobre zvládol kombináciu štartu na MS 
a ME v krátkom časovom odstupe, čo sa 
viacerým iným krajinám nepodarilo,“ vy-
jadril sa športový riaditeľ sekcie hladkých 
vôd Slovenskej kanoistiky Filip Petrla. 

V  poslednej sezóne pokračoval v  ka-
riére 40-ročný najúspešnejší rýchlostný 
kanoista slovenskej histórie Erik Vlček. 
Výkonnostne na kontrolných testoch za 
bývalými kolegami zo štvorkajaka vôbec 
nezaostával, ale rozhodol sa pre K2 na 
500 m s  Adamom Botekom. V  Kanade 
skončili na 9. pozícii, v Nemecku fi nišo-
vali na 7. priečke. 

ZÁPASNÍCKA VEĽMOC
Zo Slovenska sa stala podľa výsledkov 
na MS v  Belehrade svetová zápasnícka 
veľmoc. Strieborní Tajmuraz Salkaza-
nov, Batyrbek Cakulov a bronzový Boris 
Makojev získali na šampionáte toľko me-
dailí, ako ešte nikdy predtým. Chýbalo už 
len vyrovnať titul majstra sveta Jozefa 
Lohyňu z roku 1990.

Zápasnícke hnutie už vyše 25 rokov 
naturalizuje športovcov zo zahraničia. 
Súčasná silná generácia postupne pri-
chádzala na Slovensko medzi rokmi 

2016 - 2021. Okrem medailového tria 
je v nej majster Európy 2021 Achsarbek 

ulajev. Všetci traja medailisti z  MS 
2022 sa stotožnili so Slovenskom, trávia 
tu veľa času. Popri nich pomaly rastú 
dvaja originálni Slováci Daniel Choma-
nič a  Denis Horváth, medzi ženami sa 
dobre ukazuje talentovaná Zsuzsanna 
Molnárová. 

RADOSŤ STOLNÝCH TENISTOV 
I PLAVCOV
Príslušnosť k európskej špičke potvrdi-
la na ME v Mníchove dvojica stolných 
tenistov ubomír Pištej, Barbora Ba-
lážová. Síce neobhájili v mixe striebro 
z vlaňajška, keďže prehrali v semifi nále 
s najlepším európskym párom ia-nan 
J an, Emmanuel Lebesson z  Francúz-
ska, ale aj bronz je úspechom. 

Na majstrovstvách sveta družstiev 
v stolnom tenise v Čcheng-tu nečakane 
prekvapili ženy. Trio Barbora Balážová, 
Tatiana Kukuľková a  Ema Labošová 
sa prebilo do štvrťfi nále. V  ňom sa 
zázrak nekonal a  Japonky už boli nad 
ich sily. Jeden z najmladších tímov na 
turnaji v Číne písal históriu výrazným 
spôsobom, veď v  osmičke boli len tri 
európske tímy. „Štvrťfi nále je obrovský 
a historický úspech pre nás všetkých,“ 
skonštatoval tréner Jaromír Truksa.

Z  medailového úspechu sa tešilo 
v lete aj slovenské plávanie. Súrodenci 
Jozef a Silvia Solymosyovci vylovili dva 
bronzy z bazéna v Ríme na ME v ume-
leckom plávaní. Radovali sa po fi nále 
voľných mixov i po technických zosta-
vách mixov. To sú však neolympijské 
disciplíny.  I

BARBORA BALÁŽOVÁ 
S ĽUBOMÍROM 

PIŠTEJOM PATRIA 
V POSLEDNÝCH 

ROKOCH 
K NAJLEPŠÍM 

DVOJICIAM 
V EURÓPSKOM 

STOLNOM TENISE.

V DOBROM SVETLE SA 
UKAZUJÚ AJ TALENTY

V iacerí mladí športovci počas 
roka naznačili, že v  olym-
pijských disciplínach nám 

ešte rastú talenty. O  budúcnosť 
kanoistického športu na Sloven-
sku sa netreba obávať, čo nazna-
čovala nielen vodná slalomárka 
Zuzana Paňková, ale aj rýchlostná 
kanoistka Bianka Sidová. Na MSJ 
v Szegede triumfovala v K1 na 1000 
m, na polovičnej trati i v K2 na 500 
m s Rékou Bugárovou brala strieb-
ro. Takúto bilanciu nemala doteraz 
žiadna slovenská rýchlostná kano-
istka. Poskytla dostatok dôkazov, že 
je mimoriadny talent.

Vzpierač Vladimír Macura kde 
štartoval, tam bral medailu. V  ka-
tegórii do 17 rokov ovládol MS 
v mexickom Leóne i ME v poľskom 
Raszyne, medzi juniormi do 20 ro-
kov získal jedno striebro a  dve 
bronzy. Ďalší silný mladík Sebastián 
Cabala dominoval vo váhe do 73 
kg na kontinentálnom šampionáte 
do 20 rokov v Drači. V kategórii do 
23 rokov bola v hmotnosti do 81 kg 
raz zlatá a dvakrát strieborná Nikola 
Seničová. 

Historické bronzové medaily na 
MSJ i na ME do 23 rokov získal pre 
slovenské veslovanie skifár Peter 
Strečanský. 

Talent ukazuje plavkyňa Lillian 
Slušná. Na MSJ v  Lime získala 
bronz na 50 m motýlik a  neskôr 
v  Šamoríne prekonala aj bradatý 
rekord Martiny Moravcovej na 
50 m voľný spôsob.  I

dvaja originálni Slováci Daniel Choma-
nič a  Denis Horváth, medzi ženami sa 
dobre ukazuje talentovaná Zsuzsanna 
Molnárová. 

RADOSŤ STOLNÝCH TENISTOV 

Príslušnosť k európskej špičke potvrdi-
la na ME v Mníchove dvojica stolných 
tenistov ubomír Pištej, Barbora Ba-
lážová. Síce neobhájili v mixe striebro 

RADOSŤ STOLNÝCH TENISTOV 

Príslušnosť k európskej špičke potvrdi-
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otto OH v  Paríži znie 
„Hry naširoko otvorené“. 
Naplniť ho má skutoč-
nosť, že olympijské dia-
nie bude naživo viditeľné 
pre mimoriadne vysoký 
počet divákov. Črtá sa, 
že predpokladaný počet 
predaných vstupeniek by 
mohol dosiahnuť cifru 
10 miliónov, čo by bolo 
takmer na úrovni dote-
raz rekordných OH 1996 
v  Atlante. Státisíce ďal-

ších divákov by však priamo mohli sledo-
vať dianie aj bezplatne.

OTVÁRACÍ CEREMONIÁL 
MÁ BYŤ JEDINEČNÝ
Až pre pol milióna priamych divákov má 
možnosť bezplatného živého sledovania 
ponúknuť unikátny otvárací ceremoniál 
hier. Organizátori plánujú jeho značnú 
časť uskutočniť s  využitím rieky Seina. 

Po nej sa na 160 lodiach s rôznou kapa-
citou (menšie výpravy budú loď zdieľať 
s inými) majú plaviť výpravy z viac než 
dvesto krajín.

Predpokladá sa, že na oboch stra-
nách šesťkilometrovej riečnej trasy a na 
Trocadére by sa na olympionikov malo 
pozerať až 600-tisíc divákov. Z toho len 
100-tisíc na najlepších pozíciách v  tes-
nej blízkosti rieky má byť platiacich.

„Nalodenie“ olympionikov sa usku-
toční pred Národnou knižnicou pri 
moste d Austerlitz a ich plavba sa skončí 
pri Jenskom moste (Pont d Iéna) pod 
Eiffelovou vežou. Lode sa budú plaviť 
neďaleko od mnohých historických 
monumentov Paríža, medzi ktorými vy-
nikajú katedrála Notre-Dame, múzeum 
Louvre, Svätá kaplnka, Justičný palác, 
Veľký palác, obelisk na námestí Svornos-
ti, Bourbonovský palác, Invalidovňa, či 
Múzeum moderného umenia. 

Protokolárna časť otváracieho cere-
moniálu bude na námestí a v záhradách 

Paríž bude od 26. júla do
11. augusta 2024 hostiť Hry 
XXXIII. olympiády. Francúzska 
metropola sa stane len druhým 
mestom sveta po Londýne, 
ktoré bude (po OH 1900 a OH 
1924) hostiť olympijské hry 
už po tretí raz . Teraz v októbri 
sme sa počas svetového 
tlačového bríf ingu mohli s ich 
prípravami zoznámiť naživo.

p

M
UNIKÁTNE OTVORENIE
VZBUDZUJE NAJVÄČŠIE OBAVY

PODĽA VIZUALIZÁCIE BY 
TO TAKTO MOHLO VYZERAŤ 
POČAS PROTOKOLÁRNEJ ČASTI 
SLÁVNOSTNÉHO OTVORENIA OH 
2024 NA TROCADÉRE.
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PRÍPRAVY OH 2024 V PARÍŽI

Trocadéra, oproti Eiffelovke na druhej 
strane Seiny. Organizátori už teraz upo-
zorňujú, že v tomto priestore bude v hľa-
disku menej miest, než bývalo zvykom 
pri tradičných otváracích ceremoniáloch 
OH na veľkých štadiónoch.

Marie-Catherine Ettoriová z  orga-
nizačného výboru Paríž 2024 na brí-
fi ngu informovala, že začiatok plavby 
lodí má byť 26. júla o  ôsmej večer. 
Samotné defi lé výprav na lodiach má 
trvať poldruha hodiny, šouprogram 
na Trocadére hodinu a  protokolárna 
časť otvorenia so vztyčovaním vlajok, 
zapálením olympijského ohňa, prísa-
hami športovcov, rozhodcov i  členov 
sprievodu a  so záverečným ohňostro-

jom 45 minút. Celý ceremoniál by sa 
mal skončiť o 23 15 h miestneho času, 
ktorý je totožný s naším.

Aby plavba výprav na lodiach bola 
pre divákov čo najzaujímavejšia, majú 
ju ozvláštňovať laserové svetelné efekty, 
tanečníci na strechách budov, balóny, 
umelecké vystúpenia na ďalších lodiach, 
športové vystúpenia na mostoch nad 
riekou, a podobne.

FRANCÚZI SA BOJA O BEZPEČNOSŤ, 
OSOBITNE PRI CEREMONIÁLI
Ak organizátorom ich zámer s  otvára-
cím ceremoniálom OH vyjde, bude to 
jedinečný zážitok. Myšlienku takto po-
ňatého otvorenia hier podľa októbrového 

prieskumu podporilo až 53 percent res-
pondentov. 

To, čo má byť historicky unikátne, 
však zároveň vzbudzuje v  hostiteľskej 
krajine hier aj najväčšie obavy. Fran-
cúzsko má predsa dosť trpkých skúse-
ností s teroristickými útokmi a takýto 
ceremoniál na veľkom priestore a  so 
600-tisíc divákmi sa môže stať vítaným 
terčom politických aj iných extrémis-
tov každého druhu.

V októbri zverejnili výsledky priesku-
mu, podľa ktorého až 58 percent respon-
dentov z Francúzska vyjadrilo obavy, že 
nielen počas OH 2024, ale ani počas maj-
strovstiev sveta 2023 v ragby (tento šport 
je v krajine veľmi populárny), vláda nedo-
káže zaistiť bezpečnosť. A za najrizikovej-
ší považujú práve otvárací ceremoniál.

Ako veľké varovanie sa v tomto smere 
črtá veľmi zlé zvládnutie bezpečnost-
ných opatrení počas tohtoročného fi ná-
lového zápasu futbalovej Ligy majstrov 
medzi Realom Madrid a FC Liverpool na 
Stade de France. Parížska polícia pred-
viedla chaotické pôsobenie. Dôsledkom 
toho bolo veľa výtržností aj zranení di-
vákov, ako aj množstvo krádeží.

Prieskum ďalej ukázal, že až 67  per-
cent respondentov si myslí, že bez-
pečnosť na MS v  ragby aj na OH bude 
slabá, pokiaľ ide o  prevenciu krádeží. 
A 62 percent očakáva slabú kontrolu nad 
snahami vynútiť si vstup na športovisko, 
nad hádzaním predmetov, aj nad rasis-
tickými chorálmi.

TEXT: ĽUBOMÍR SOUČEK, FOTO: PARIS 2024, ĽUBOMÍR SOUČEK

MARIÁN HOSSA ZDVIHOL STANLEYHO POHÁR NAD HLAVU TRIKRÁT.

p

RÔZNE MIESTA 
CEREMONIÁLOV

Miesta otváracích aj záverečných 
ceremoniálov olympijských i ná-
sledných paralympijských hier 

bývajú zvyčajne totožné, ale v Paríži to 
plánujú inak. Kým prvú časť otvorenia 
OH bude tvoriť plavba výprav po Sei-
ne a  protokolárna časť sa uskutoční 
na Trocadére, záverečný ceremoniál 
bude úplne inde – na Stade de Fran-
ce. Organizátori zatiaľ nemajú jasno 
v tom, či tam po otvorení hier prenesú 
čašu s olympijským ohňom, alebo či 
ju nechajú na  Trocadére a zhasnutie 
ohňa v nej na štadióne len premietnu.

Slávnostné otvorenie paralym-
pijských hier (tie sa uskutočnia od 
28. augusta do 8. septembra 2024) 
bude zase na úplne inom mieste – 
na námestí Svornosti (Place de la 
Concorde).  I

RÔZNE MIESTA 
CEREMONIÁLOV

STADE DE FRANCE BUDE DEJISKOM ATLETICKÝCH SÚŤAŽÍ A ZÁPASOV V RAGBY, ALE AJ 
ZÁVEREČNÉHO CEREMONIÁLU HIER.

CENTRÁLNY KURT TENISOVÉHO ŠTADIÓNA ROLANDA GARROSA BUDE SLÚŽIŤ NIELEN
PRE NAJLEPŠÍCH TENISTOV, ALE AJ AKO DEJISKO FINÁLOVÝCH ZÁPASOV V BOXE.
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Francúzsky minister vnútra érald 
Darmanin, ktorý za škandál počas fi nále 
Ligy majstrov „schytal“ veľkú kritiku, 
v snahe zmierniť obavy verejnosti teraz 
v októbri vyhlásil, že počas OH v Paríži 
bude každý deň v akcii 30-tisíc policajtov 
a  ľudí zo súkromných bezpečnostných 
služieb. A  na zabezpečenie otváracieho 
ceremoniálu využijú dokonca až 35-tisíc 
policajtov a tritisíc „esbeeskárov“.

Takmer tri štvrtiny účastníkov spo-
mínaného prieskumu sa vyjadrilo, že ak 
budú mať pochybnosti o  svojej bezpeč-
nosti, tak na MS v ragby ani na OH ako 
diváci neprídu.

V PARÍŽI VYUŽIJÚ VIACERÉ 
SVETOZNÁME ŠPORTOVISKÁ
Priamo v Paríži pre potreby hier využijú 
viaceré etablované svetoznáme športo-
viská. Medzi ne patrí napríklad futbalo-
vý štadión Stade de France. Bol postavený 
k MS 1998 vo futbale. Na jeho ploche sa 
budú konať olympijské atletické súťaže, 
turnaje v ragby aj záverečný ceremoniál 
OH. 

Futbalové zápasy sa však nebudú hrať 
na tomto štadióne pre 77-tisíc divákov, 
ktorý zvyčajne slúži na zápasy francúz-
skej reprezentácie, ale v  Parku princov,
čo je domovský stánok klubu Paríž St. 

ermain.
Medzi kultové športové stánky patrí 

aj tenisový areál Rolanda Garrosa s mnohými 
kurtmi, na ktorých sa každoročne hráva 
grandslamový turnaj. Hlavný dvorec 
Philippa Chatriera so zaťahovacou stre-
chou však počas OH bude slúžiť aj ako 
dejisko fi nálových zápasov v boxe.

Obrovská hala Bercy, preslávená na-
príklad aj ako dejisko halových šampio-
nátov v  atletike, bude dejiskom súťaží 
v športovej gymnastike a v skokoch na 
trampolíne, aj fi nálovej časti turnajov 
v basketbale.

Viacúčelová Aréna La Défense v moder-
nej časti Paríža ponesie počas hier názov 
Arena ́ 92. Bežne totiž slúži ako domovský 
stánok  ragbyového klubu Racing 92 
Paríž. Táto hala patrí medzi najväčšie 
v  Európe. Na OH má byť kapacita hľa-
diska 17-tisíc divákov, ale na koncerty sa 
tam zmestí až 40-tisíc ľudí. Počas našej 
návštevy slúžila ako dejisko kongresu, 
ale počas hier v nej budú dva bazény – 
jeden na plávanie a vodnopólové zápasy 
o medaily, druhý tréningový.

ĎALŠIE MIESTA HLAVNÉHO 
SLOVENSKÉHO ZÁUJMU 
V PARÍŽI A OKOLÍ
S výnimkou Parku princov (keďže naši 
futbalisti sa na OH nekvalifi kovali) by 
na uvedených športoviskách mali súťa-
žiť aj slovenskí reprezentanti. Povšim-
nime si, kde by sa ešte mali či mohli 
predstaviť, ak sa kvalifi kujú.

Neďaleko od Stade de France – vlast-
ne len cez cestu – stavajú Olympijské 
aquatické centrum, v  ktorom sa usku-
točnia súťaže v skokoch vo vody, ume-
leckom plávaní a súboje v základných 
skupinách vodnopólových turnajov. 

V  blízkosti monumentálnej Eiffel-
ovej veže v Grand Palais Ephemére, ktorý 
počas OH premenujú na Arenu Champ-
de-Mars, budú zápoliť džudisti aj zá-
pasníci.

V  parku medzi Invalidovňou a  mostom Ale-
xandra III. sa plánujú súťaže v lukostreľbe. 
Vo vlnách Seiny pod týmto mostom od-
štartujú súťaže triatlonistov i diaľkových 
plavcov. Tam bude aj cieľ bežeckého 
maratónu.

Pri Jenskom moste odštartujú preteky 
cestných cyklistov s  hromadným štar-
tom, aj súťaže chodcov, ktoré tam budú 
mať aj cieľ. Trať cyklistickej časovky sa 
začne pri Invalidovni a skončí sa pri moste 
Alexandra III.

Námestie Svornosti (Place de la Concorde),
najväčšie v  Paríži, sa premení na Arénu 
mestských športov. Stane sa centrom „mla-
dých“ či nových olympijských odvetví 
– basketbalu traja proti trom, breakingu 

NAPĹŇANIE POŽIADAVKY 
UDRŽATEĽNOSTI

K eď sa Paríž uchádzal o uspo-
riadanie OH 2024, jeho 
predstavitelia veľmi zdôrazňo-

vali, že mesto už disponuje veľkou 
väčšinou potrebných športovísk, 
z  ktorých len niektoré potrebujú 
renováciu. Teraz v  októbri prezen-
tovali, že 95 športovísk a  ďalších 
stavieb potrebných pre hry už 
majú k dispozícii, alebo budú slúžiť 
len ako dočasné. Tým organizátori 
napĺňajú požiadavku udržateľnosti 
hier, k čomu majú prispieť aj opa-
trenia na výraznú redukciu emisií 
kysličníka uhličitého.  I

UDRŽATEĽNOSTI

VIZUALIZÁCIA, AKO BY MALI VYZERAŤ DOČASNÉ OLYMPIJSKÉ ŠPORTOVISKÁ V PARÍŽI.
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(obe na La Concorde 1), BM  freestyle (la 
Concorde 2) aj skejtbordingových disciplín 
street a park (La Concorde 3, resp. 4). 

V  južnej časti Paríža vo výstavisku 
Paris Expo Porte de Versailles sa uskutočnia 
súťaže v  stolnom tenise (South Paris 
Arena 4),  vzpieraní (South Paris Arena 
6), aj vo volejbale (South Paris Arena 1).

Vo Vaires-sur-Marne sú dva vodné štadióny 
Nautical – jeden na rýchlostnú kanoistiku 
a veslovanie, druhý na vodný slalom. Na 
tom druhom krátko po našom pobyte 
v  Paríži trénovali slovenskí reprezen-
tanti. Ich športovisko sa im však príliš 
nepozdávalo, pretože voda v ňom nie je 
príliš „divoká“ a trať je ľahká.

V Porte de La Chapelle Arena budú súťažiť 
bedmintonisti aj moderné gymnastky. 
Je to veľmi blízko k Olympijskej dedine. 
Blízko tohto športoviska je aj Le Bourget 
Sport Climbing Venue (dejisko súťaží v špor-
tovom lezení).

V  regióne Ile-de-France pri Paríži 
sú športoviská St. Quentin-en-Yvelines BMX 
Stadium (dejisko časti súťaží v BM ) aj 
National Velodrome (dráhová cyklistika), 
ďalej Elancourt Hill (horská cyklistika) 
a Golf National (golf).

STRELCI AŽ 270 KM OD PARÍŽA
Hoci organizátori OH 2024 deklarujú, 
že ich projekt je kompaktný a  až 85 
percent športovcov bude mať dejiská 
súťaží do 30 minút jazdy z Olympijskej 
dediny vo štvrti St. Denis a že 22 z cel-
kového počtu 42 odvetví v  programe 
hier bude mať športoviská do 10 km od 
dediny, niektoré športy sú situované 
výrazne mimo Paríža.

Pre nás je šokujúce to, že súťaže 
v športovej streľbe, ktorá spolu s vod-
ným slalomom a  s  rýchlostnou kano-
istikou patrí k našim pýcham (o jediné 
dve naše doteraz získané olympijské 
miestenky sa zaslúžila práve streľba), 
sa budú konať až 270 km južne od Parí-
ža – v La Chateauroux.

Pôvodné plány výstavby novej 
strelnice priamo v  Paríži narazili na 
odpor ochranárov, takže olympijské 
súťaže presunuli na existujúce športo-
visko s  vyhovujúcou infraštruktúrou, 
len ďaleko od metropoly. Prepravný 
čas z parížskej dediny na strelnicu v La 
Chateauroux sa odhaduje až na štyri 
hodiny. To znamená, že strelci budú 
v  našej výprave tvoriť dislokovanú 
a úplne samostatnú enklávu.

Na ďalších mimoparížskych športo-
viskách sa účasť slovenských športovcov 
nepredpokladá.  p

PRÍPRAVY OH 2024 V PARÍŽI

NOVÉ ŠPORTY 
A DISCIPLÍNY NA OH 2024

V Paríži sa bude súťažiť v 28 tra-
dičných a 4 dodatkových špor -
toch – na OH 2020 v  Tokiu 

bolo dodatkových športov až päť. 
Celkový počet parížskych medai-
lových disciplín OH bude 329, čo 
je o desať menej, než bolo v Tokiu 
2021. Počet miešaných disciplín sa 
zvýši z 18 na 20.

Zo športov, v ktorých sa súťažilo 
v Tokiu, vypadli z programu karate 
(8 disciplín), bejzbal mužov a soft-
bal žien. Novým športom v progra-
me OH 2024 s  jednou mužskou 
i  ženskou disciplínou bude brea-
king, v minulosti známy pod ozna-
čením breakdance. Vo viacerých 
športoch došlo k  redukcii celko-
vého počtu účastníkov, čo by malo 
priniesť pokles z  tokijského počtu 
11  092 účastníkov na parížskych 
10 500.

V  atletike chodci namiesto 
50  km trate budú pochodovať na 
35 km a pribudne miešaná chodec-
ká súťaž. Novinkou na bežeckých 
tratiach od 100 až po 1500 metrov 
bude zavedenie opravných behov 
(repasáží). V boxe sa celkový počet 
súťaží nezmení, len ubudne jedna 
mužská a  pribudne jedna ženská. 
V kanoistike sa namiesto K1 mužov 
aj žien na 200 m v rýchlostnej ka-
noistike bude súťažiť v extrémnom 
slalome mužov aj žien. V  streľbe 
namiesto mix trapu bude mix
skeet. V jachtingu došlo k zmenám 
v  zaradení troch nových disciplín 
namiesto troch pôvodných..  I

NOVÉ ŠPORTY 
A DISCIPLÍNY NA OH 2024

PROTOKOLÁRNA 
ČASŤ OTVÁRACIEHO 
CEREMONIÁLU BUDE NA 
NÁMESTÍ A V ZÁHRADÁCH 
TROCADÉRA, OPROTI 
EIFFELOVKE NA DRUHEJ 
STRANE SEINY.

MOMENTKA Z VÝSTAVBY OLYMPIJSKÉHO AQUATICKÉHO CENTRA OPROTI STADE DE FRANCE.

„T ento kanál nepriniesol nič nové. 
Jeho náročnosť je ešte menšia 
ako vlani v  Tokiu. Niečo síce 

môžu znáročniť spôsobom postavenia 
prekážok, ale s dĺžkou a spádom trate ne-
spravia nič,“ komentoval v  rozhlasovom 
rozhovore pre RTVS slovenský repre-
zentačný šéftréner vodných slalomárov 
Róbert Orokocký. Naša tohtoročná maj-
sterka Európy v K1 Eliška Mintálová zase 
prezradila, že v areáli veľmi fúkalo a bola 
tam zima. Na druhej strane, ocenila krás-
ne a zelené prostredie. To však pre samot-
né súťaženie nie je dôležité.

CEREMONIÁLU BUDE NA 
NÁMESTÍ A V ZÁHRADÁCH 
TROCADÉRA, OPROTI 
EIFFELOVKE NA DRUHEJ 
STRANE SEINY.

PROTOKOLÁRNA 
ČASŤ OTVÁRACIEHO 
CEREMONIÁLU BUDE NA CEREMONIÁLU BUDE NA 
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vetové hry sú pre športovcov 
v  neolympijských športoch vr-
cholné podujatie. V  mnohom 
sa podobajú na olympijské hry. 
V niektorých aspektoch za nimi 
zaostávajú, v  niektorých ich 
prekonávajú. 

Na Svetové hry nominujú 
športovcov medzinárodné špor-
tové organizácie na základe 

výsledkov z majstrovstiev sveta alebo zo 
svetových rebríčkov. Vzhľadom na kapa-
citné obmedzenia je štartové pole obme-
dzené a v danej disciplíne súťažia naozaj 
iba tí najlepší z najlepších. 

ŠT YRI SLOVENSKÉ MEDAILY 
Šancu štartovať v slovenských farbách 
na základe nominácií svetových fede-
rácií malo 14 slovenských športovcov. 
Pre zranenie partnerky krátko pred 
odchodom neodcestovali do Birmin-
ghamu tanečníci Dušan Gruľa a  Giada 
Cragnoliniová, vážnejšie poranenie 
nohy na tréningu už v dejisku poduja-

TEXT: PETER PAŠUTH, FOTO: WGA, PETER PAŠUTH

Z jedenástich slovenských športovcov, ktorí sa predstavili na 11. svetových hrách v neolympijských športoch 
v alabamskom Birminghame (7. – 17. júla), sa až štyria vrátili s medailami. Ďalší atakovali medailové priečky a z pohľadu 
výsledkov môžeme toto podujatie hodnotiť ako úspešné. 

S
Z jedenástich slovenských športovcov, ktorí sa predstavili na 11. svetových hrách v neolympijských športoch 

 Ďalší atakovali medailové priečky a z pohľadu 

TEXT: PETER PAŠUTH, 

ŠTYRI MEDAILY Z OLYMPIÁDY 
NEOLYMPIJSKÝCH ŠPORTOV

SVETOVÉ HRY 2022 V BIRMINGHAME
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B irmingham sa počtom obyva-
teľov podobá na Košice. Vzhľa-
dom na možnosti pripravil 

kompaktné hry bez veľkých presu-
nov. Keďže v centre bývajú predo-

všetkým študenti, v čase podujatia 
boli ulice poloprázdne a  autobusy 
s účastníkmi nestáli v kolónach. 

Zo začiatku haprovala organizá-
cia, ale veľmi rýchlo sa zlepšovala. 

Ak by ste prišli do Birminghamu 
niekoľko dní pred podujatím, mali 
by ste veľké problémy zistiť, kde sa 
čo koná. Nič nefungovalo, v  akcii 
bolo len zopár dobrovoľníkov pri 
ubytovaní a  ani tí nemali dostatok 
informácií. 

ŠPORTOVCI SA STALI 
RODINOU JUŽANOV
Birmingham 2022 sa stal symbolom 
návratu divákov na tribúny. Prvýkrát 
od vypuknutia pandémie COVID-19 
sa veľké multišportové podujatie 
konalo bez diváckych obmedzení. 
Na 23 športoviskách sledovalo 

súťaže 375-tisíc divákov, približne 
tretina z nich boli turisti. Organizá-
tori boli spokojní, aj keď očakávali 
ešte viac cudzincov. 

„Vedzte, že ako správni Južania 
sa nestretávame s cudzími ľuďmi, 
ale len s  rodinou. Vy ste teraz 
naša rodina,“ povedal nadšene 
starosta Birminghamu Randall 
Woodfin. 

Svetové hry sa mali pôvodne 
konať už v  roku 2021. Pre kolíziu 
s  olympijskými hrami v  Tokiu ich 
po vypuknutí pandémie COVID-19 
presunuli o  dvanásť mesiacov 
neskôr. Aj preto prezident Asociácie 

Svetové hry sú podujatie o čosi väčšie ako zimné
olympijské hry a tretinové v porovnaní s letnými. 
Organizovať ich môžu aj menšie mestá bez veľkých investícií 
do infraštruktúry a bolo by ich možné, v prípade dostatku 
finančných prostriedkov,  pripraviť aj na Slovensku. 

HRY NÁVRATU UKÁZALI CESTU

MONIKA 
CHOCHLÍKOVÁ 
(VPRAVO) BOLA 
V KAŽDOM 
ZO SÚBOJOV 
V THAJSKOM BOXE 
V BIRMINGHAME 
AKTÍVNEJŠIA. 

Z jedenástich slovenských športovcov, ktorí sa predstavili na 11. svetových hrách v neolympijských športoch Z jedenástich slovenských športovcov, ktorí sa predstavili na 11. svetových hrách v neolympijských športoch Z jedenástich slovenských športovcov, ktorí sa predstavili na 11. svetových hrách v neolympijských športoch 
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tia nedovolilo nastúpiť rýchlostnému 
kanoistovi Martinovi Nemčekovi.

V samotných súťažiach si zlato vy-
bojovala v thajskom boxe do 51 kg Mo-
nika Chochlíková, striebro v kickboxe do 
70 kg Alexandra Filipová a bronz v karate 
do 61 kg Ingrida Suchánková a  v  plut-
vovom plávaní na 100 m BF Zuzana 
Hrašková.

Monika Chochlíková bola v  roku 
2017 v  poľskom Vroclave strieborná 
v  kickboxe. V  ňom sa predstavila aj 
v Birminghame, po kontroverznom vý-
roku rozhodcov však vypadla vo štvrť-
fi nále. „Zlatá medaila z thajského boxu 
je pre mňa veľká satisfakcia za kickbox. 

Ten ma veľmi mrzel a  bola som skla-
maná,“ priznala. 

Aj keď vo svojej kariére už získala 
veľa víťazstiev a úspechov, prvenstvo na 
Svetových hrách radí Monika Chochlí-
ková najvyššie v  kariére. Za zlatom je 
dlhá cesta, ktorú musela prekonať.

Veľkú radosť z  úspešného vystúpe-
nia mala aj kickboxerka Alexandra Fili-
pová. „Pre športovca z neolympijského 
športu nie je nič viac ako zisk medaily 
zo Svetových hier. Preto je to pre mňa 
najväčší úspech,“ priznala Filipová. 
Na Svetových hrách ešte nepovedala 
posledné slovo. Už teraz myslí na účasť 
na ďalšom multišportovom podujatí, 
ktoré bude v  roku 2025 hostiť čínske 
mesto Čcheng-tu.

„Keďže som teraz nezískala zlato, 
na ďalších Svetových hrách ho chcem 

vybojovať. Verím, že mi bude slúžiť 
zdravie, aby som tento cieľ splnila,“ 
dodala Alexandra Filipová.

Vďaka Zuzane Hraškovej sa stalo 
plutvové plávanie ôsmym slovenským 
športom, ktorého zástupcovia získali 
cenný kov na Svetových hrách v  ne-
olympijských športoch. Medaila zo 
šprintérskej  disciplíny BiFin s  dvoma 
plutvami bude mať čestné miesto v sú-
kromnej sieni slávy. 

„Verím, že zo steny nespadne a  ná-
stenka to prežije. Je totiž dosť ťažká. Ten-
to bronz je pre mňa odmena za pätnásť 
rokov, počas ktorých sa venujem tomuto 
športu,“ povedala Zuzana Hrašková. 

Už druhú medailu zo Svetových 
hier v kariére získala karatistka Ingri-
da Suchánková. K  bronzu z  Vroclavu 
2017 pridala kov rovnakej hodnoty 

SVETOVÉ HRY 2022 V BIRMINGHAME
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Svetových hier José Perureňa, ktorý 
mimochodom na záverečnom ce-
remoniáli zabudol povedať predpí-
sanú formulku o ukončení podujatia 
a  po vystúpení umelcov sa musel 
na pódium neplánovane vrátiť, ho-
voril o  Hrách návratu a  o  spojení 
rodiny Svetových hier. 

„Vrátili sme sa na scénu po dlhom 
čakaní. Bol to skvelý festival športu 
a demonštrácia schopností ľudstva 
tvrdo bojovať na súťažnej scéne 
a  popritom žiť spoločne v  mieri
a  harmónii,“ povedal Perureňa, 
ktorý bol prezident Medzinárodnej 
kanoistickej federácie.

VYNIKAJÚCA 
INFRAŠTRUKTÚRA
Organizátori využili skvelú športovú 
infraštruktúru Alabamskej univerzi-
ty a do športovísk nemuseli inves-
tovať veľké prostriedky. 

Okrem univerzitných športo-
vísk sa súťažilo aj vo výstavných 
halách či v  miestnych parkoch na 
dočasných plochách pre jednotlivé 
disciplíny. V parku Avondale vznik-
la improvizovaná lukostrelnica, 
vo štvrti Sloss na mieste bývalej, 
dnes už uzatvorenej, oceliarne zase 
park pre plážovú hádzanú, parkúr 
a  športové lezenie. Preťahovanie 

lanom umiestnili organizátori do 
stredu tréningového atletického 
štadióna, lakros na univerzitný 
futbalový štadión, petang a  ďalšie 
guľové disciplíny na lúku neďaleko 
neho.

Prvýkrát v  histórii organizátori 
ubytovali športovcov na jednom 
mieste. V minulosti boli rozmiestne-
ní v rôznych hoteloch po športoch. 
Tentoraz ich organizátori sústredili 
do dedín v  rámci internátov Ala-
bamskej univerzity a  Birmingham 
Southern College.

Na rozdiel od olympijských hier 
však nebývali športovci spolu s kra-

janmi, ale do izieb a častí internátov 
ich rozdelili podľa športov. Členovia 
ich podporných tímov preto museli 
bývať aj v okolitých hoteloch. 

Špecifikom Svetových hier bolo 
aj to, že športovec mohol prísť ma-
ximálne tri dni pred svojou súťažou 
a väčšinou na ďalší deň po jej skon-
čení musel odcestovať domov.

Ďalšou odlišnosťou v  porovna-
ní s  OH bolo stravovanie. Jedálne 
neboli otvorené nonstop, ale mali 
presne určené časy pre raňajky, 
obedy a večere. Ak sa niekomu kon-
čila súťaž neskoro večer, mal smolu, 
teplú stravu už nedostal.

ALEXANDRA FILIPOVÁ (V ČERVENOM) 
CHCELA Z BIRMINGHAMU ZLATO, PO 
STRIEBRE MYSLÍ NA ĎALŠIE SVETOVÉ HRY. VĎAKA ZUZANE 

HRAŠKOVEJ 
JE PLUTVOVÉ 

PLÁVANIE 
ĎALŠÍM 

SLOVENSKÝM 
ŠPORTOM 

S MEDAILOU 
ZO SVETOVÝCH 

HIER. 
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z Birminghamu. Po piatich rokoch boli 
v kumite do 61 kg totožné medailist-
ky ako v  Poľsku. Zlato však tentoraz 
získala Anita Seroginová z  Ukraji-
ny a  striebro Alexandra randeová 
z Peru. 

„Mám za sebou úspešný rok. Na 
majstrovstvách Európy v  Turecku mi 
po víťazstve prvýkrát v  živote zahrali 
slovenskú hymnu, poriadne som si ju 
užila. Teraz som zase získala medailu 
z  olympiády neolympijských športov. 
Mám z oboch kovov veľkú radosť,“ ho-
vorila slovenská karatistka. 

Z jej výrazu tváre však bolo cítiť, že 
by najradšej získala kov vyššej hodno-

ty. V  rozhovore to aj sama potvrdila  
„Chcela som v Birminghame celý tur-
naj vyhrať, veď bronz už mám.“

POZITÍVNE HODNOTENIE 
SLOVENSKÉHO VYSTÚPENIA
Desať z jedenástich slovenských športov-
cov, ktorí súťažili, skončilo do 9. miesta. 
Popri medailistoch výkonmi i vystupova-
ním zaujali divákov v Alabame lukostre-
lec Jozef Bošanský (7. miesto) a parašutista 
Roman Dubský (9.), kvalitný slalom pred-
viedol vodný lyžiar Martin Bartalský (5.). 
S ťažkými činkami sa napriek hendikepu 
úspešne popasovala silová trojbojárka Iva-
na Horná (7.). Thajský boxer Lukáš Mandinec 

(5.) bojoval, ale vo štvrťfi nále nestačil na 
svojho súpera, lukostrelkyňa Denisa Barán-
ková (9.) bola len zopár šípov od postupu 
medzi najlepšiu osmičku. Smolu mala 
duatlonistka Nikola Čorbová. Organizátori 
sa nevyznamenali, trasu neoznačili dobre 
a  polovica pretekárok vrátane Slovenky 
bola po súťaži diskvalifi kovaná za pred -
ženie trate. Nepomohli ani protesty. 

„Vystúpenie slovenských športov-
cov na Svetových hrách môžeme jed-
noznačne hodnotiť veľmi pozitívne. 
Štyri medaily sú viac, ako sme oča-
kávali. Mali sme viac kandidátov na 
cenný kov. Bola to naozaj úspešná 
výprava. Všetci jej členovia potvrdili, 
že vo svojich disciplínach patria k sve-
tovej špičke,“ hodnotil vedúci výpravy 
SR Roman Buček.  I

60   OLYMPIC.SK  JESEŇ / ZIMA 2022 WWW.OLYMPIC.SK

LEN ZBEŽNÉ
BEZPEČNOSTNÉ KONTROLY
Prekvapením však bola bezpečnosť. 
V  USA by sme pri podobne veľkých po-
dujatiach očakávali na každom kroku 
a pri každom vstupe na športovisko veľké 
bezpečnostné prehliadky. Rovnaká os-
tražitosť je aj na olympijských hrách bez 
ohľadu na to, kde sa konajú. V Birmingha-
me však boli kontroly zväčša len zbežné.

Organizátori vybudovali v centre mesta 
Námestie Svetových hier. Pod diaľničným 
privádzačom umiestnili zopár stánkov, je-

den obchod s fanúšikovskými predmetmi, 
vozíky s  občerstvením a  veľké pódium. 
V priestore sa konali každý deň rôzne ak-
cie a koncerty, ktoré podporovali záujem 
miestnych obyvateľov o podujatie.

V  porovnaní s  olympijskými hrami 
na tých Svetových pokrivkával obchod 
s  fanúšikovskými predmetmi. K  dispozícii 
bolo len zopár tričiek, mikín a  šiltoviek 
nižšej kvality za vyššie ceny. Chýbali na-
príklad na olympijských hrách populárne 
plyšové postavičky maskotov, odznaky či 
iné zberateľské predmety.  I

NAJÚSPEŠNEJŠOU 
KRAJINOU NEMECKO

P očas desiatich júlových dní
sa na športoviskách v Birmin-
ghame predstavilo 3550 špor -

tovcov. V programe bolo 34 špor-
tov, udelili celkovo 223  zlatých 
medailí. Najúspešnejšou kraji-
nou 11. svetových hier sa stalo 
Nemecko, ktorého reprezentanti 
vybojovali v Alabame 24 zlatých, 
7 strieborných a  16 bronzových 
medailí. O  dva cenné kovy viac 
získali Taliani, avšak v medailovej 
bilancii skončili až štvrtí, keďže 
mali „iba“ 13 zlatých medailistov. 
Dostali sa pred nich Američania 
(24 – 7 – 16) aj Ukrajinci (16 – 12 
– 17). Slovensko skončilo v  me-
dailovej tabuľke na 39. priečke 
(1 – 1 – 2). 

Zlatú medailu získalo v  Bir-
minghame 51 krajín, niektorý 
z kovov 73 výprav. V jednotlivých 
športoch a  kategóriách štarto-
vali len tí najlepší a  absolútna 
špička.  I

ZLOŽENIE PÓDIA V KARATE DO 61 KG ŽIEN BOLO 
ROVNAKÉ AKO VO VROCLAVE 2017, BRONZ 
OPÄŤ PATRIL INGRIDE SUCHÁNKOVEJ. ZLATO 
VŠAK TENTORAZ ZÍSKALA ANITA SEROGINOVÁ 
Z UKRAJINY A STRIEBRO ALEXANDRA 
GRANDEOVÁ Z PERU.

majstrovstvách Európy v  Turecku mi 
po víťazstve prvýkrát v  živote zahrali 
slovenskú hymnu, poriadne som si ju 
užila. Teraz som zase získala medailu 
z  olympiády neolympijských športov. 
Mám z oboch kovov veľkú radosť,“ ho-
vorila slovenská karatistka. 

Z jej výrazu tváre však bolo cítiť, že 
by najradšej získala kov vyššej hodno-

z Birminghamu. Po piatich rokoch boli 
v kumite do 61 kg totožné medailist-
ky ako v  Poľsku. Zlato však tentoraz 
získala Anita Seroginová z  Ukraji-
ny a  striebro Alexandra randeová 
z Peru. 

„Mám za sebou úspešný rok. Na 
majstrovstvách Európy v  Turecku mi 
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ráťme sa o  trochu späť 
v  čase. V  americkom 
Birminghame sa 7.  júla 
začali Svetové hry 2022. 
Na miestnom štadióne 
určenom pre americký 
futbal odštartoval sprie-
vod jednotlivých výprav. 
Na čele tej slovenskej bola 
Monika Chochlíková. Pred 
samotným začiatkom po-
dujatia sa práve o nej ho-
vorilo najviac. Rozhodla 
sa totiž štartovať vo dvoch 
rôznych športoch – v thaj-

skom boxe a  v  kickboxe K1. A  v  oboch 
mala medailové ambície.

„Niesla som vlajku, bola to pre mňa 
česť. No cítila som, že je na mňa vyvíja-

ný veľký tlak. Bola som jediný športovec, 
ktorý súťažil vo dvoch športoch. Každý 
očakával, že nejakú medailu domov pri-
nesiem. Slovenskú vlajku som niesla už 
na otvorení Svetových hier vo Vroclave 
2017. Birminghamský ceremoniál bol 
väčší, sledovalo ho aj oveľa viac ľudí,“ 
spomína Chochlíková. 

V  Poľsku vtedy v  kickboxe získala vo 
váhe do 52 kg striebornú medailu, keď vo 
fi nále prehrala s Ruskou Annou Poskre-
byševovou. Od roku 2017 sa jej medai-
lová zbierka utešene rozrástla. Stala sa 
majsterkou sveta (2019) aj Európy (2016, 
2018) v  kickboxe, historicky prvou slo-
venskou majsterkou Európy v  thajskom 
boxe (2018) a  vlani v  thajskom boxe aj 
majsterkou sveta. Okrem thajského boxu 
a kickboxu už privoňala aj k populárnemu 

MMA či už v domácej organizácií Okta-
gon MMA alebo vo svetovom Bellatore. 

SEN O DVOCH ŠPORTOCH
SA RÝCHLO ROZPLYNUL
Keďže ani jeden z jej športov zatiaľ nemá 
prívlastok olympijský, pre Trenčianku bol 
dlhodobým cieľom triumf na Svetových 
hrách. Jej birminghamský príbeh sa však 
nezačal najlepšie. V programe kickboxe-
riek sa jej púť skončila už vo štvrťfi nále. 
Rozhodcovia sa tesne priklonili na stranu 
jej súperky, Češky Kláry Strnadovej. 

„Štvrťfi nále bolo vyrovnané. Kickbox 
má nevýhodu v bodovaní. Body sa ude-
ľujú za predvedenú techniku, ktorá sp ňa 
určité parametre. Musí byť dobre pred-
vedená, mať efekt na súpera a podobne. 
Keďže o tom rozhodujú rozhodcovia, je to 

VÍŤAZKA SVETOVÝCH HIERTEXT: STANISLAV KRŠKO, FOTO: ANDREJ GALICA, PETER PAŠUTH, ARCHÍV (MCH)

Čo nevyšlo v roku 2017 
vo Vroclave, napravila 
v Birminghame 2022. 
Všestranná bojovníčka 
Monika Chochlíková sa 
konečne dočkala cenného 
triumfu na Svetových 
hrách. Bola to medaila, 
ktorá majsterke sveta 
aj Európy v kickboxe 
aj v thajskom boxe ešte 
chýbala do zbierky.

V

RADOSŤ MONIKY 
CHOCHLÍKOVEJ PO 
FINÁLE THAJSKÉHO 
BOXU
NA SVETOVÝCH 
HRÁCH 
V BIRMINGHAME.

ráťme sa o  trochu späť 
v  čase. V  americkom 
Birminghame sa 7.  júla 
začali Svetové hry 2022. 
Na miestnom štadióne 
určenom pre americký 
futbal odštartoval sprie-V

NAJCENNEJŠIA ZLATÁ  
MEDAILA V KARIÉRE

Monika Chochlíková sa 
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VÍŤAZKA SVETOVÝCH HIER MONIKA CHOCHLÍKOVÁ

veľmi individuálne. Najhoršie je, že hoci-
kedy môže rozhodca kliknúť, pridať bod 
a odôvodniť si ho. Nebodovali mi takmer 
žiadne kopy na stehná - lo kicky. Tie 
bývajú najviac oceňované. Mojej súperke 
dávali body viacmenej za všetko. V prvom 
kole som ju lo kickom trafi la možno 
sedemkrát. No u  jedného rozhodcu som 
v  prvom kole nedostala ani jeden bod,“ 
vysvetľuje členka Victory ym Trenčín.

Na konci zápasu jeden rozhodca výhru 
prisúdil Chochlíkovej a jeden Strnadovej. 
Tretí dal remízu, nakoniec sa však rozho-
dol pre Češku. „Tesnejšie sa prehrať neda-
lo. Pri takomto bodovaní sa nezohľadňuje, 
kto v zápase tlačí, kto má kontrolu ringu, 
kto je agresívnejší. Tieto parametre sa 
nedajú vtesnať do bodovania.“

PREHRA JEJ POMOHLA UŠETRIŤ SILY
S odstupom času však napriek počiatoč-
nému sklamaniu hodnotí, že prehra jej 
pomohla sústrediť sa len na thajský box. 
„Dopadlo to najlepšie, ako mohlo. Štvrť-
fi nále v thajskom boxe bolo veľmi fyzicky 
náročné. Ak by som vyhrala aj v kickboxe, 

znamenalo by to, že by ma čakali zápasy 
každý deň. Je dosť možné, že by som ne-
mala dosť síl. Chcela som získať aspoň 
jedno zlato, nechcela som skončiť horšie 
ako v roku 2017.“

Hoci ju na Svetových hrách po rýchlej 
prehre čakal už „iba“ jeden šport, opäť 
prišli problémy. „Ostarla som asi o  tri 
roky. Keď som prehrala zápas v kickboxe, 
hoci to bola smoliarska prehra, bála som 
sa, že prehrám aj v  thajskom boxe. Vo 
štvrťfi nále som dostala veľmi šikovnú 
súperku z USA, ktorá sa v zápasoch stá-
le tlačí dopredu, môže kopnúť či udrieť
hocikam. Prvé kolo som vyhrala ja, druhé 
ona, malo teda rozhodnúť tretie kolo. Na-
šťastie som ho vyhrala.“

V  semifi nále sa stretla s  Rakúšankou 
Rebeccou H dlovou. Duel s  aktuálnou 
vicemajsterkou Európy začala Monika ak-
tívne a od prvej sekundy v súboji domino-
vala. U rozhodcov vyhrala každé z troch 
kôl, v  druhom musela ringová rozhod-
kyňa Rakúšanku napomínať. Po dvoch 
kolách nebolo o víťazke a postupujúcej do 
semifi nále pochýb. Monika Chochlíková 
vyhrala súboj na body 30 27. 

V ŽIVOTE NEBOLA TAK BLÍZKO 
K UKONČENIU ZÁPASU
Po semifi nále, ktoré bolo popoludní, malo 
byť fi nále v birminghamskej hale na druhý 
deň okolo obeda. Už po semifi nálovom 
zápase sa však slovenská reprezentantka 
necítila dobre. „Prišla na mňa únava, či už 
z diéty, alebo z predchádzajúcich zápasov. 
Večer som z váhy zhadzovala pol kila, čo 
je dosť málo. Dávala som ju dole asi len 
dve hodiny. V deň fi nále som sa odvážila, 
doplnila tekutiny a... Asi 5 minút pred od-
chodom do haly som zvracala. Všetko, čo 
som dostala ako jedlo či pitie do seba, som 
vyvrátila. Stále ma napínalo, nevedela som 
ani rovno kráčať, mala som k če v bruchu. 
Rozmýšľali sme, či vôbec nastúpiť na zá-
pas. V živote som nebola tak blízko k pred-
časnému vzdaniu sa ako vtedy. Nakoniec 
sme to riskli a čím viac sa blížil čas duelu, 
tým menej som sa cítila zle,  spomína si. 

DVE MAJSTERKY SVETA VO FINÁLE
V dôsledku pandémie nového koronavíru-
su sa menili programy väčšiny športových 
podujatí. Inak to nebolo ani pri majstrov-
stvách sveta v thajskom boxe. Preto sa vo 
fi nále Svetových hier 2022 proti sebe po-
stavili dve majsterky sveta za posledného 
pol roka. „Ja som sa stala majsterkou sveta 
v  decembri 2021, moja fi nálová súperka 
Meriem El Moubariková z Maroka ovládla 
MS v máji 2022. Na ten šampionát som ne-
šla, pretože som sa pripravovala na Svetové 

ORGANIZAČNÝ VÝBOR SA POSTUPNE ROZRASTÁ.

PRED FINÁLE PROTI MERIEM EL 
MOUBARIKOVEJ Z MAROKA HROZILO, 
ŽE MONIKA CHOCHLÍKOVÁ ANI 
NENASTÚPI, NAPOKON V RINGU 
DOMINOVALA. 

TRI ŠPORTY,
TROJO PRAVIDIEL

K ickbox, thajský box, MMA. 
Tri rôzne bojové športy, 
tri rôzne sady pravidiel. 

Prepínať medzi nimi musí byť 
poriadne náročné, Chochlíková 
sa však nesťažuje. „Viem si to 
v hlave usporiadať a viem, čo 
sa môže a čo nie. Problém majú 
skôr moji tréneri Tomáš Tadlánek 
a Jakub Müller. Ja počas súbojov 
veľa kopem. Musím si však 
dávať pozor, aby mi nechytili 
nohy a nezvalili ma na zem. V K1 
sa nohy chytať vôbec nemôžu, 
v thajskom boxe zase áno. 
Naučím sa nejakú vec a ďalší 
zápas sa ju musím odnaučiť. Je 
to náročné načasovať.“I

TRI ŠPORTY,

NABITÝ BUDE
AJ BUDÚCI ROK

Po koronavírusovej pauze 
a rozbehnutí súťaží mala 
zverenkyňa Tomáša Tadlánka 

poriadne nabitý rok. S úsmevom 
tvrdila, že sa poriadne nezastavila. 
Výraznejšiu pauzu si naordinovala 
až po zlatom úspechu 
v Birminghame. „V auguste som 
mala voľno, oddychovala som, 
hrala som volejbal,“ hovorí, no 
jedných dychom však vymenúva 
svoj ďalší program. V decembri ju 
čakal ešte jeden zápas v Oktagone. 

„Budúci rok bude tiež nabitý. 
Vo februári mám majstrovstvá 
Európy v thajskom boxe, potom 
je aj svetový šampionát, v októbri 
zase Svetové bojové hry. Do toho 
by som chcela mať aj niekoľko 
zápasov MMA." Pôvodne mal 
byť tento šport aj v programe 
Európskych hier v Krakove, ale 
napokon z toho zišlo. I

NABITÝ BUDE
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VÍŤAZKA SVETOVÝCH HIER MONIKA CHOCHLÍKOVÁ

hry a bolo toho na mňa už príliš. Nechcela 
som sa zraniť,“ hovorí Chochlíková.

Vo váhe do 51 kg sa všeobecne oča-
kávalo slovensko-marocké fi nále. Obe 
bojovníčky ukázali v  ringu veľkú kvalitu 
a  zaslúžene sa dostali do boja o  zlato. 
V  samotnom zápase sa už nemali čím 
prekvapiť, rozhodovali maličkosti.

„Vedela som, že ma čaká technický 
zápas. Na súperku sme sa dobre pripravili, 
chcela som byť tá, ktorá bude viac kopať 
a  končiť každú výmenu. Snažila som sa 
využívať dominantnejšie techniky, čo sa 
mi darilo,“ popisovala po fi nále slovenská 
šampiónka.

Po prvom kole sa ešte viac upokoji-
la. Rozhodcovia ju častejšie hodnotili 
a viedla. Darilo sa jej nap ňať stanovenú 
taktiku a súperku udierala a kopala čas-
tejšie. „Videla som, ako sa pomaly zača-
la lámať. Kondícia nie je jej najsilnejšia 
stránka. Keď som vyhrala aj druhé kolo, 
v  treťom som sa snažila bojovať, aby 
som jej veľa nedovolila a všetko som si 
postrážila. Pre mňa je to najcennejšia 
medaila. Svetové hry sa konajú raz za 
štyri roky a  pre nás sú ako olympijské 
hry. Získala som krásnu a veľmi cennú 
medailu,“ žiarila šťastím v  pozápaso-
vom rozhovore.  I

ORGANIZAČNÝ VÝBOR SA POSTUPNE ROZRASTÁ.

ZO ZLATEJ MEDAILY MAL RADOSŤ CELÝ REALIZAČNÝ TÍM.

ZLATÚ MEDAILU HRDO NIESLA
NA KRKU AJ POČAS 
ZÁVEREČNÉHO CEREMONIÁLU 
SVETOVÝCH HIER,
NA KTORÝCH BOLA 
OPÄŤ SLOVENSKOU 
VLAJKONOSIČKOU. 

BUDÚCNOSŤ
V MMA ZATIAĽ NEVIDÍ

MMAzažíva v dnešnej 
dobe veľký 
nárast popularity. 

V Česku a na Slovensku má na 
tom veľkú zásluhu organizácia 
Oktagon MMA. Na ich 
galavečeroch sa zopárkrát mihlo 
aj Chochlíkovej meno. V MMA 
však ako svoju budúcnosť 
zatiaľ nevidí. „Keď vidím, koľko 
ľudí hejtuje ich bojovníkov na 
sociálnych sieťach, je to extrém. 
Musíš byť silná osobnosť, aby 
si to vedel zvládať. Preto ma tá 
popularita MMA neláka. Začala 
som ho robiť preto, lebo som 
nechcela stagnovať. Musela som 
si rozšíriť svoje obzory, pretože 
som chcela zápasiť aj počas 
pandémie,“ vysvetľuje. I

BUDÚCNOSŤ

Na svojom konte má Monika 
množstvo úspechov.
Dá sa povedať, že v bojových 

športoch dosiahla takmer všetko. 
S úspechom prichádza množstvo 
fanúšikov, ale aj sponzorov. 
Sponzorstvo a financie sú v menších 
športoch nesmierne dôležité. Svoje 
o tom vie aj Monika. Je aktívna 
na sociálnych sieťach a to nielen 
na Facebooku a Instagrame, 
priaznivcom sa prihovára aj 
na TikToku či prostredníctvom 
videoblogov na YouTube.

„Dostala som sa do takého štádia, 
že sponzori sa ozývajú konečne sami. 
A nie sú to len bartrové spolupráce. Ide 
o finančnú podporu. Drvivú väčšinu 

som už musela odmietnuť, keďže na to 
nemám dostatočný priestor a čas. Je 
to sen každého športovca, ak si môže 
vyberať partnerov.“ 

Napriek športovým úspechom, 
ťažkým tréningom a mnohým 
aktivitám si vie nájsť čas aj na 
sociálne siete, hoci uznáva, že to 
nie je vždy jednoduché. „Je ťažké 
nastavovať si tréningový plán 
a myslieť ešte aj na marketingový 
plán a na nejaký rozvrh publikovania 
príspevkov. Mám určené dni a časy, 
keď pridávam príbehy a posty, no 
neplánujem si ich dopredu mesiac. 
Nebolo by dobré a autentické, ak 
pridám niečo z tréningu spred dvoch 
týždňov,“ dodala Chochlíková. I

SPONZOROV MUSÍ AJ ODMIETAŤSPONZOROV MUSÍ AJ ODMIETAŤ
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o skončení EYOF dostávali pred-
stavitelia Slovenského olym-
pijského a  športového výboru 
(SOŠV) od kolegov zo zahraničia 
jeden kompliment za druhým. 
Podujatie v  Banskej Bystrici sa 
zaradilo medzi najlepšie EYOF 
v histórii. Slovensko ukázalo, že 
aj pod Tatrami vieme zorganizo-
vať multišportové podujatie na 
výbornej úrovni. 

BANSKÁ BYSTRICA
UKÁZALA VEĽKÉ SRDCE
Spokojný z  Banskej Bystrice odchádzal 
aj prezident Európskych olympijských 
výborov (EOV) Spyros Capralos. Na záve-
rečnom ceremoniáli to dal najavo aj po-
ďakovaním SOŠV, organizačnému výboru 
za jeho veľké úsilie i európskym športo-
vým federáciám. 

„Prežili sme v  Banskej Bystrici fan-
tastický týždeň, pretože sa nám podarilo 
spojiť športovú mládež Európy na výbor-

ne organizovanom podujatí, pri skvelých 
súťažiach v  malom meste, ktoré má 
však veľké srdce. To srdce pocítili všetci 
športovci. Boli tu perfektné podmienky. 
Navštívil som súťaže vo všetkých špor-
toch a videl som viacero fantastických vý-
konov. Na športoviskách, ale aj v uliciach 
mesta bola skvelá atmosféra. Naozaj som 
si to veľmi užíval,“ hodnotil ostrieľaný 
grécky športový funkcionár, v  minulosti 
dvojnásobný olympionik vo vodnom póle. 

EYOF sa organizoval v neľahkej dobe. 
Banská Bystrica zaskakovala zo Košice, 
ktoré sa v marci 2019 usporiadateľského 
práva vzdali. Začiatkom roka 2020 vy-
pukla pandémia nového koronavírusu, 
v  dôsledku čoho došlo k  posunu jeho 
termínu o rok neskôr. Necelého polroka 
pred príchodom výprav na Slovensko sa 
zase rozpútal vojenský kon  ikt na Ukra-
jine. Situácia na východe Európy ovplyv-
nila aj fi nančné trhy i  ceny niektorých 
prác. Napriek prílevu migrantov z Ukra-
jiny na Slovensko, ktorí zabrali nemálo 

XVI. letný Európsky olympijský 
festival mládeže (EYOF) 
v Banskej Bystrici a v priľahlom 
regióne sa zo všetkých stránok 
vydaril. Na strednom Slovensku 
zaduli počas posledného júlového 
týždňa vánky mladosti, sviežosti, 
emócií. Slovensko do bodky 
naplnilo slogan Pripravení zažiariť. 
Banská Bystrica zažiarila.

P

BANSKÁ BYSTRICA
ZAŽIARILA

EYOF 2022 BANSKÁ BYSTRICA

ORGANIZÁTORI 
ZVLÁDLI PRÍPRAVY 
EYOF BANSKÁ 
BYSTRICA 2022 NA 
JEDNOTKU.

064-068 EYOF BB.indd   64 29.11.2022   22:36



OLYMPIC.SK  JESEŇ / ZIMA 2022  65

izieb v  internátoch, sa našli dostatočné 
ubytovacie kapacity. 

REGIÓN OŽIL MLADOSŤOU
Organizačný výbor dokonale využil 
šancu ročného odkladu podujatia a do-
končil všetky športoviská nielen v Ban-
skej Bystrici, ale aj v  Detve, Zvolene, 
Badíne a v Slovenskej upči do podoby, 
v ktorej mohli privítať významné špor-
tové podujatie. 

„Po troch rokoch príprav najväčšie-
ho multišportového podujatia na Slo-
vensku máme za sebou veľmi úspešný 
týždeň. Odozva zo strany členov EOV 
je veľmi dobrá. Mesto a celý región ožili 
mladosťou a  športom. Teší ma aj náv-
števnosť, prístup dobrovoľníkov, ktorí 
so žiariacimi očami vítali všetkých náv-
števníkov,“ ďakoval primátor Banskej 
Bystrice a prezident organizačného vý-

boru Ján Nosko všetkým, ktorí priložili 
ruku k dielu.

Ešte zopár mesiacov pred podujatím 
vládli veľké obavy, ako bude celý EYOF vy-
zerať. Organizátori bojovali s množstvom 
prekážok zo strany rôznych inštitúcií. 
Nedôveru vzbudzoval aj stav niektorých 
športovísk. Od výstavby multišportovej 
haly v Banskej Bystrici sa napokon upus-
tilo. Športová hala v Detve sa rekonštru-
ovala na poslednú chvíľu. Vzhľadom na 
fi nančné zdroje sa urobilo maximum, aby 
si Slovensko neurobilo hanbu. 

Mnohé nedostatky v  starších športo-
vých objektoch prekryli plachty, vďaka 
ktorým vyzerali ako moderné stánky. 

UNIKÁTNY ŠPORTOVÝ PARK
Letný EYOF v minulosti hostili aj met-
ropoly ako Paríž či Brusel. Banská Bys-
trica bola doteraz najmenšie hostiteľské 
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Práve na tento účel 
v priestoroch letného 
kúpaliska na Štiavničkách 

zriadili Chill-out zónu, ktorá 
sa stala obľúbeným miestom 
oddychu a priateľských stretnutí.

K príjemnej atmosfére 
nepochybne prispeli aj stánky 
SOŠV, pripravené v spolupráci 
s Klubom fair play SOŠV, 
Antidopingovou agentúrou SR 
a so združením Planet Lover.

OSOBNOSTI INŠPIROVALI 
V CHILL-OUT ZÓNE
Všetky stánky čelili už od prvého 
dňa enormnému náporu záujemcov 
z rôznych krajín. Okrem športovcov 
a členov podporných tímov.

Program Chill-out zóny 
obohatili aj aktivity mladých 
európskych olympijských 
ambasádorov, medzi ktorými 
nechýbali ani obľúbené 
diskusie „Chat with Champions“. 
Účastníci si tak mohli vypočuť 
skúsenosti i zaujímavosti 
zo života slovenských 
olympijských medailistov 
Zuzany Rehák Štefečekovej, 
Anastasie Kuzminovej a Danky 

EYOF OBOHATILI AJ ŠPORTOVCI A ŽIACIEYOF OBOHATILI AJ ŠPORTOVCI A ŽIACI

POTLESK PRE 
DOBROVOĽNÍKOV

Z áverečný ceremoniál 
museli organizátori 
pre obavy z daždivého 

počasia presunúť z parku pod 
Pamätníkom SNP do športovej 
haly na Štiavničkách. Najväčší 
potlesk si v rámci programu 
vyslúžili dobrovoľníci. Aj na 
Slovensku sa ukázalo, že 
dobrovoľníci sú tvárami každého 
veľkého športového podujatia. 
Vďaka veľkému zápalu, ochote 
a úsmevu boli viditeľní. Celkove 
ich bolo v službe 1032. Podobné 
číslo dobrovoľníkov sa ešte na 
Slovensku na športovom podujatí 
nepodarilo dať dokopy a aj 
v tomto bol EYOF výnimočný. I

POTLESK PRE 

Organizátori EYOF Banská Bystrica 2022 pripravili pre účastníkov nielen všetko 
to, čo je nevyhnutné pre ich základné fungovanie počas pobytu v dejiskách 
súťaží, teda ubytovanie, stravovanie, dopravu a športoviská, ale tiež možnosť 
relaxovať a niečo sa naučiť . 

POCHOD JEDNOTLIVÝCH VÝPRAV MESTOM AKOBY ROZTOPIL 
ĽADY A BANSKÁ BYSTRICA ZAČALA ŽIŤ EYOF.

OHEŇ MIERU NA SLÁVNOSTNOM 
OTVORENÍ EYOF ZAPÁLILI 
OLYMPIJSKÍ VÍŤAZI ANASTASIA 
KUZMINOVÁ A MATEJ TÓTH.
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mesto letnej verzie. Ukázala nový im-
pulz pre európsky šport, aby vzhľadom 
na trvalú udržateľnosť použil aj nabu-
dúce koncept unikátnych športovísk na 
relatívne malej ploche. 

Športový park EYOF na Štiavničkách, 
kam sa dalo prísť aj pešo, bol inšpirujúci 
pre mnohých budúcich organizátorov. 
Tento koncept môžu prevziať aj iné 
menšie mestá, ktoré chcú v budúcnosti 
kandidovať. V  Športovom parku našli 
zázemie atléti, plavci, džudisti, tenisti 
i  bedmintonisti. A  všetci účastníci sa 
v letnej spare mohli osviežiť vo vonkaj-
ších bazénoch.

„Päť športovísk na jednom mieste 
môže byť do budúcnosti inšpiráciou pre 
ďalšie krajiny. Teší ma, že aj malé mesto 
Banská Bystrica dokáže konkurovať veľ-
kým. Išli sme do toho v  duchu sloganu 
,Pripravení zažiariť  a  myslím si, že sa 
nám ho podarilo naplniť,“ povedal Nosko.

Možnosti, ktoré poskytlo okolie 
Štadióna SNP a  plážového kúpaliska, 
pripomenuli mnohým návštevníkom 
atmosféru veľkých olympijských hier. 
V rámci EYOF to však nie je zvyčajné.

„Bolo to nádherné. Päť športovísk sa 
nachádzalo v jednom klastri a ľahko sme 
sa mohli presúvať z  jedného na druhé,“ 
žiaril spokojnosťou Spyros Capralos. 

VEĽKÝ ZÁUJEM O ŠPORT MLADÝCH
O  šport mladých bol záujem. Pochod 
účastníkov cez centrum Banskej Bystri-
ce akoby aktivoval obyvateľov mesta. Aj 
vďaka programu vo fanzóne pri Pamätní-
ku SNP s  viacerými koncertmi známych 
telies sa prebudil záujem Banskobystri-
čanov o  dianie na EYOF a  skepsu spred 
podujatia vystriedalo nadšenie. Umocnilo 
ho krásne letné počasie.

Športoviská boli od prvého dňa plné. 
Diváci na nich vytvorili pre súťažiacich 
žičlivú atmosféru. Na viacerých špor-
toviskách nebolo na tribúnach voľné 
miesto, počet záujemcov často prevyšoval 
kapacitu hál. 

Celková návštevnosť napokon atako-
vala hranicu 150-tisíc, fanzónu navštívilo 
60-tisíc ľudí. Rekordy prekonalo aj živé 
internetové vysielanie. Viac ako 100-tisíc 
unikátnych užívateľov sledovalo 60 hodín 
živého vysielania, čo jasne potvrdzuje 
veľký záujem.

„Záujem médií aj verejnosti o poduja-
tie pre nás veľa znamená. ivé streamo-
vanie prenosov prekonalo všetky naše 
očakávania,“ zdôraznil Spyros Capralos.

So začiatkom otváracieho ceremoniálu 
akoby šibnutím čarovného prútika všetci 
kritici stratili reč. Usmievaví a  profe-
sionálni organizátori, milí dobrovoľníci, 
úslužní mestskí aj dopravní policajti na 
každom prechode, no najmä dokonale 
zvládnutá logistika jednoznačne potvr-
dila fakt, že nie infraštruktúra, ale ľudia 
vytvárajú olympijské hodnoty. 

„Všetky obavy z toho, ako sa na našu 
rodnú vlasť budú pozerať iné výpravy, sa 

rozplynuli rýchlo. Reakcie našich súperov 
boli plné spokojnosti a nadšenia z priebe-
hu akcie,“ priznal vo svojom blogu aj šéf 
dievčenskej basketbalovej reprezentácie 
Slovenska Daniel Jendrichovský. 

VIAC POZITÍV AKO NEGATÍV
EYOF priniesol pre Banskú Bystricu viac 
pozitív ako negatív. Banskej Bystrici zo-
stali aspoň čiastočne zmodernizované 
a upravené viaceré športové objekty. Slo-
venský šport, osobitne gymnastika, získal 
náradia či náčinia, ktoré mu chýbali a po 
EYOF zostávajú v jeho vlastníctve. Záro-
veň to bol impulz pre podporu rozvoja 
mládežníckeho športu. 

Otvorene však je potrebné povedať, že 
EYOF zostal aj nevyužitou šancou ešte 
viac vylepšiť športovú infraštruktúru 
v Banskej Bystrici. S rekonštrukciou Šta-
dióna SNP na Štiavničkách sa počítalo 
už dávno pred pridelením organizácie 
EYOF pre mesto. Zrekonštruovaný zimný 
štadión, kde sa konali súťaže v športovej 
gymnastike, však nebude nikdy náhradou 
viacúčelovej športovej haly s  kapacitou 
okolo 5-tisíc divákov, ktorú mesto potre-
buje ako soľ.  I
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Bartekovej, ale aj izraelskej 
olympijskej víťazky v modernej 
gymnastike Linoy Ashramovej. 

„Tieto osobnosti inšpirovali 
športovcov, aby sa dozvedeli 
viac o olympijských hodnotách, 
čo je rovnako dôležité ako 
samotný šport. EYOF je nielen 
o športe, ale aj o vytváraní 
vzťahu mladých ľudí 
k hodnotám,“ povedal prezident 
Európskych olympijských 
výborov Spyros Capralos.

Do programu v Chill-out zóne, 
ale aj vo Fanzóne pri Pamätníku 

SNP sa zapojili aj žiaci 
z 37 základných a stredných škôl 
zo Slovenska, Azerbajdžanu, 
Maďarska a Poľska, ktorí 
boli účastníkmi celoročného 
Olympijského kultúrneho 
a vzdelávacieho programu. 

OLYMPIJSKÁ VÝCHOVA
MÁ ZMYSEL
Program OCEP propagoval 
šport aj kultúru európskych 
krajín a navzájom ich prepájal 
v duchu olympijských hodnôt 
– výnimočnosti, priateľstva 

a rešpektu. „Na Slovensku 
sa do OCEP zapojilo celkovo 
46 základných a stredných 
škôl, s ktorým sme celý rok 
pracovali a vzdelávali sme ich na 
webinároch. Vyžrebovali sme im 
28 európskych krajín, ktoré sa 
snažili bližšie spoznať a potom 
ich prezentovať. Zástupcovia 
väčšiny škôl prišli aj do Banskej 
Bystrice a v stánkoch vo Fan 
zóne predstavovali jednotlivé 
krajiny,“ prezradila riaditeľka 
oddelenia olympizmu SOŠV Ivana 
Motolíková. 

V rámci programu vo Fan 
zóne v parku pod Pamätníkom 
SNP pripravili školy zapojené 
do OCEP pre návštevníkov 
zoznámenia s tradíciou, 
pamätihodnosťami, kultúrou, 
jedlom či zvykmi účastníckych 
krajín. 

„Hlavné posolstvo tejto 
prezentácie OCEP by sa dalo 
pretlmočiť tak, že olympijská 
výchova má zmysel a zaslúži si 
viac pozornosti,“ dodala Ivana 
Motolíková.

V CHILL-OUT ZÓNE 
MOTIVOVALI ŠPORTOVCOV 
AJ ÚSPEŠNÉ OLYMPIONIČKY 
ZUZANA REHÁK ŠTEFEČEKOVÁ 
A ANASTASIA KUZMINOVÁ.
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lovensko ako organizátor 
mohlo obsadiť každý z  desia-
tich športov, čo naplno využilo. 
Postavilo chlapčenské i  diev-
čenské tímy do súťaží v  troch 
tímových športoch (basketbal, 
hádzaná, volejbal), okrem toho 
mohlo nominovať aj vyšší po-
čet účastníkov v  niektorých 
individuálnych športoch. Cel-
kove bolo vo výprave až 149 
mladých športovcov vo veku od 

14 do 18 rokov, z nich sme mali 70 chlap-
cov a  79 dievčat. Doterajšie maximum 
v počte športovcov bolo v Bele hrade 2007 
a v  y ri 2017 – zhodne po 54. 

Okrem športovcov bolo v  nominácii 
výpravy 13 členov vedenia a  45 členov 
realizačných tímov z jednotlivých špor-
tov a 4 rozhodcovia. Spolu je to 211 ľudí, 
čo predstavuje suverénne najväčšiu slo-
venskú výpravu v histórii EYOF.

AMBÍCIA LEPŠEJ PRÁCE S MLÁDEŽOU 
NIE JE STRATENÁ
Po pandemickom období, keď športovis-
ká pod Tatrami chvíľami zívali prázdno-
tou, sa očakávalo vystúpenie výpravy 
SR v Banskej Bystrici s veľkým napätím. 
Domáce prostredie vyprovokovalo mno-
hých športovcov vyžmýkať zo seba ma-
ximum síl. Slovensko s bilanciou 2 zlaté, 

1 strieborný a 3 bronzové kovy skončilo 
v medailovej bilancii na 21. mieste. 

EYOF 2022 „napovedal“, že ambícia 
lepšej práce s  mládežou na Slovensku 
nie je stratená, práve naopak. EOYF 2022 
možno raz zhodnotí história aj ako odraz 
od dna. To môže byť významný moment 
a  impulz pre novú generáciu mladých 
športovcov. Niektorí z  nich budú môcť 
súťažiť, vzhľadom na zmenu vekových 
kategórií, aj na EYOF 2023 v  Maribore, 
čo je pre nich výborné a prospešné.

ABSOLUTÓRIUM PRE MEDAILISTOV
Absolutórium za vystúpenie na EYOF si 
zaslúžia najmä medailisti – Renáta Jamri-
chová, Daniel Balaščák, Lenka ymerská, 
Samuel Košťál a Anna Šimková. 

Tenistka Renáta Jamrichová sa stala 
jednou z tvárí podujatia. Vyhrala nielen 
dvojhru dievčat, ale spolu s  Danielom 
Balaščákom aj miešanú štvorhru. 

„Hovorila som, že chcem ísť čo najďa-
lej, kam sa bude len dať. Nekládla som si 
veľké ciele. Napokon som dokráčala až 
k zlatu. alej sa už nedá dostať. Získala 
som dve zlaté medaily pred domácim 
publikom, čo si viac môžem želať ,“ 
uviedla mladá tenisová nádej. 

V  Banskej Bystrici ukázala aj veľmi 
dobrú fyzickú pripravenosť. Počas dvoch 
dní zvládla v oboch súťažiach s minimál-

ORGANIZAČNÝ VÝBOR SA POSTUPNE ROZRASTÁ.

Slovenský mládežnícky
šport vstúpil do EYOF 2022
vo svojom krízovom období, 
keď má nedostatok kvality.
V Banskej Bystrici však akoby 
dostal nový kyslík na dýchanie. 
Minimálne v medailovo 
úspešných odvetviach: tenis, 
atletika, plávanie. Bilancia
2 zlaté, 1 strieborná 
a 3 bronzové medaily sú viac,
ako sa pred začiatkom
podujatia čakalo. 

S

ŠTYRIA Z PIATICH SLOVENSKÝCH MEDAILISTOV NA EYOF 2022 – SPRAVA RENÁTA 
JAMRICHOVÁ, DANIEL BALAŠČÁK, LENKA GYMERSKÁ A ANNA ŠIMKOVÁ.

AJ BARBORA MOKOŠOVÁ 
CHCELA SÚŤAŽIŤ

Azda najlepšia atmosféra 
v rámci EYOF vládla na 
súťažiach v športovej 

gymnastike. Keď boli pri 
náradiach slovenskí gymnasti, 
v hlavnej hale zimného štadióna 
pod Urpínom to poriadne vrelo. 
Takmer 2000 divákov vytvorilo 
skvelú atmosféru. Účastníčka 
olympijských hier Barbora 
Mokošová po skončení súťaže 
dievčat mala slzy v očiach. 
„Dajte mi dres, aj ja si chcem 
doma zasúťažiť v takejto 
atmosfére! Dievčatá, len vám 
môžem závidieť,“ hovorila. Na 
gymnastické súťaže chodí už 
veľa rokov, ale doma toľko 
fanúšikov ešte nezažila.
Nielen jej, ale všetkým 
účastníčkam behali v tejto 
atmosfére zimomriavky 
po chrbte. V ohlušujúcom 
dave často nebolo počuť ani 
hlásateľov.

AJ BARBORA MOKOŠOVÁ 

NOVÝ KYSLÍK PRE SLOVENSKÝ 
MLÁDEŽNÍCKY ŠPORT
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nymi pauzami až šesť zápasov, medzi kto-
rými boli náročné trojsetové bitky. Len jej 
semifi nálový duel s Rumunkou Evou Io-
nescuovou (6 4, 5 7, 7 5) trval 152 minút...

Okrem Jamrichovej sa dvoma kovmi 
mohol pochváliť aj plavec Samuel Ko-
šťál. Bronzové medaily získal na 200 m 
motýlik i v polohovej štvorstovke. 

„Som úžasne prekvapený. Pred EYOF 
som vôbec nečakal, že môžem získať me-
dailu,“ povedal Košťál. Bronz z 200 m mu 
psychicky pomohol, z  dlhej polohovky 
nechcel odísť bez medaily. „Trúfal som 
si aj na striebro, videl som tam šancu. 
Súper z Maďarska mal však v závere viac 
síl. Tieto výsledky znamenajú pre mňa 
obrovskú motiváciu do ďalšej práce. 
EYOF je fakt veľké podujatie a ja som sa 
tu presvedčil, že aj v rámci Európy som 
konkurencieschopný. Je to taký dobrý 
začiatok do kariéry,“ uviedol Košťál. 

SMAJLÍKOVÝ POHON STRIEBORNEJ 
MEDAILISTKY
Podvečer 28. júla patril slovenským at-
létkam. Za približne 20 minút vybojo-
vali hneď dve medaily. Štvrťkárka Lenka 

ymerská po striebornom dobehu a žrd-
kárka Anna Šimková po bronzových sko-
koch prežívali nečakanú opojnú radosť.

Lenka ymerská na 400 m vybehla vo 
fi nále pomalšie ako jej súperky, aby moh-
la v  závere zrýchliť. Kým súperky tvrdli, 
zverenka Lukáša Kotalu okolo nich priam 
letela. „Bežať uvoľnene a  bez stresu mi 
zjavne vyhovuje. Počas behu som mys-
lela na bronz, podarilo sa to vytiahnuť 
na striebro. Finiš je moja tajná zbraň. 
Nazývam to smajlíkový pohon. Bežím 
a  popritom sa usmievam,“ povedala po 
zabehnutí osobného rekordu 55,23 s. 

Týždeň pred začiatkom EYOF sa pri-
tom bála, či bude môcť v Banskej Bystrici 

nastúpiť. Pozitívny výsledok antigéno-
vého testu na COVID-19 však PCR test 
nepotvrdil a mohla štartovať. Teraz dúfa, 
že svoj smajlíkový pohon ukáže aj v Ma-
ribore 2023. 

Príjemne prekvapila aj Anna Šimková 
v skoku o žrdi. „Myslela som si, že to ne-
bude ktoviečo. Pred pretekmi som mala 
na súťažiach problémy, ale na EYOF to 
dopadlo výborne,“ povedala Šimková. 

SLOVENSKÝ PROBLÉM 
V KOLEKTÍVNYCH ŠPORTOCH
Okrem medailistov potešili aj viacerí jed-
notlivci. Kvalitné výkony v  konkurencii 
európskej špičky predviedli šprintérka 
Tereza Beňová na 100 i 200 m, diaľkarka 
Ema Bendová, plavkyňa Sabina Špániko-
vá na 200 m prsia, športová gymnastka 
Lucia Dobrocká. Od niektorých jednot-
livcov sa čakalo viac (najmä džudisti mali 
v  domácom prostredí vybojovať viac ví-
ťazstiev), ale výrazne nesklamal žiaden. 

EYOF však opätovne potvrdil, že Slo-
vensko má problém v kolektívnych špor-
toch. Od olympijských hier 2000 v Sydney 

nebol v  lete pod piatimi kruhmi ani raz 
žiaden z tímov SR. Ak by Banská Bystrica 
neorganizovala podujatie, na tejto úrovni 
by sa slovenské tímy nepredstavili. Okrem 
dvoch výhier volejbalistiek v  skupine 
a v súboji o 5. miesto a jednej hádzanárov 
v  zápase o  7. priečku sa všetky ostatné 
duely domácich kolektívov skončili pre-
hrami. Zodpovední v basketbale, hádzanej 
i volejbale majú do budúcnosti o čom pre-
mýšľať.  I

EYOF 2022 BANSKÁ BYSTRICA

PLAVEC SAMUEL KOŠŤÁL
ODCHÁDZAL Z BANSKEJ BYSTRICE 
S DVOMA BRONZOVÝMI MEDAILAMI. 

TENISTKA RENÁTA JAMRICHOVÁ BOLA
NAJÚSPEŠNEJŠIA ZO SLOVENSKEJ VÝPRAVY

MEDAILOVÁ BILANCIA 
EYOF 2022 BANSKÁ 
BYSTRICA

1. Taliansko 21 12 14
2. Nemecko 9 8 15
3. Španielsko  8 7 4
4. Veľká Británia  7 5 6
5. Maďarsko 6 9 9
6. Francúzsko 6 7 4
...
21. Slovensko  2 1 3

MEDAILOVÁ BILANCIA 

SLOVENSKÁ  MEDAILOVÁ BILANCIA EYOF 2022 BANSKÁ BYSTRICA

1. miesto: Renáta Jamrichová (tenis, dvojhra), Renáta Jamrichová, Daniel Balaščák (tenis, štvorhra)
2. miesto: Lenka Gymerská (atletika, 400 m)
3. miesto: Samuel Košťál (plávanie, 200 m mot. aj 400 m pol. pr.), Anna Šimková (atletika, žrď)
5. miesto: Tereza Beňová (atletika, 100 m), Lukáš Rosenbaum (atletika, 5 km chôdza)
6. miesto: Tereza Beňová (atletika, 200 m), Sabína Špániková (plávanie, 200 m prsia)
7. miesto: Ema Bendová (atletika, diaľka), Eliška Gašpárková (atletika, 400 m prek.), Lucia 
Dobrocká, Oliver Kasala (šp. gymnastika, mix tímy)
8. miesto: Peter Csikós (atletika, 800 m), Peter Dávid (atletika, 110 m prek.), Petra Kusá
(atletika, 5 km chôdza), Jana Mihaľková (atletika, 3000 m)

SLOVENSKÁ  MEDAILOVÁ BILANCIA EYOF 2022 BANSKÁ BYSTRICA

064-068 EYOF BB.indd   68 29.11.2022   22:36



OLYMPIC.SK  JESEŇ / ZIMA 2022  69

PETER HAMAJ (VÝKONNÝ RIADITEĽ 
ORGANIZAČNÉHO VÝBORU EYOF)

CELKOVÝ ÚSPECH
TKVEL V ĽUĎOCH

Od začiatku bola práca na projekte 
EYOF Banská Bystrica 2022 veľkou 
výzvou, ktorú som rád prijal. Vnímal 
som veľkosť tohto projektu a vedel 
som, že to bude niečo úplne iné ako 

všetky predošlé, na ktorých som pracoval. 
V minulosti, keď som pracoval na Slo-

venskom olympijskom výbore, som bol 
ako zástupca vedúceho výpravy na zim-
nom EYOF v roku 2003 na Blede a na let-
nom v tom istom roku v Paríži. Mal som 
teda predstavu, o aký typ podujatia ide. 

Moja práca pre organizačný výbor (OV) 
EYOF sa začala v roku 2019. Oslovili ma 
generálny sekretár SOŠV Jozef Liba a vý-
konný riaditeľ OV Peter Korčok a nastúpil 
som na pozíciu športového riaditeľa.

Neskôr, keď Peťo Korčok z  pozície 
riaditeľa odstúpil, bola mi ponúknutá 
pozícia výkonného riaditeľa.

Priznám sa, že nejaký čas som váhal, či 
ponuku prijmem. Zo skúseností pri orga-
nizácii Svetovej zimnej univerziády v roku 
2015 s centrom v španielskej ranade, na 
ktorej sa však usporiadaním súťaží v kla-
sickom lyžovaní a v biatlone podieľalo aj 
Slovensko, som dobre vedel, čo to všetko 
odnáša. Napokon som súhlasil. 

Veľmi si vážim, že som mal pri práci 
voľnú ruku. Netlačili ma do vecí, s ktorý-
mi som nesúhlasil. To platilo aj pri skla-
daní organizačného tímu. Ukázalo sa to 
ako kľúčová vec celej organizácie.

Tím sa nám podarilo vyskladať z naj-
skúsenejších ľudí na Slovensku v  tomto 

fachu. Nefungovalo v  ňom iba vysoké 
pracovné nasadenie, ale aj vzájomná ché-
mia a  priateľstvo. Myslím si, že celkový 
úspech EYOF v Banskej Bystrici tkvie aj 
v ľuďoch, ktorí ho organizovali. 

Ako najväčšie výzvy som vnímal stav 
športovej infraštruktúry a sk benie súťa-
ží v  desiatich športoch tak, aby z  EYOF 
bolo  jedno ucelené podujatie. S  oboma 
sme si poradili. Včas sa podarilo zrekon-
štruovať športoviská, obstarať technické 
a  športové vybavenie na požadovanej 

úrovni a  taktiež nastaviť systém fungo-
vania stravovania, ubytovania aj dopravy.

Počas podujatia som nemal veľa času 
na to, aby som si vychutnal každý šport, 
ale som rád, že sa mi podarilo navštíviť 
všetkých 13 športovísk. Myslím si, že 
všetky boli pripravené na vysokej úrovni. 
Veľmi ma potešil záujem divákov.

Od začiatku sme sa snažili podujatie 
pripraviť tak, aby na ňom vládla príjemná 
atmosféra. Myslím si, že sa nám to podari-
lo. Aj keď sme mali pred EYOF niekoľko ne-
prajníkov a odporcov, zrejme sme všetkých 
presvedčili, že podujatie malo význam.

Milo ma prekvapila aj Fanzóna. 
Program v  nej bol nastavený tak, aby 
zaujal všetky vekové kategórie. Návštev-
nosť prekročila naše očakávania. 

Zakomponovaním udržateľnej zlož-
ky do organizácie EYOF sme výrazným 
spôsobom znížili negatívny dopad na 
životné prostredie.

EYOF v Banskej Bystrici vnímam ako 
úspešné podujatie. Jeho prínosov je veľa. 

NÁVRATY K LETNÉMU EYOFFOTO: ANDREJ DOBRÍK, ANDREJ GALICA, JAKUB SÚKUP, ARCHÍVY I. M. A A. Z.

„ÚSPECH EYOF 
V BANSKEJ BYSTRICI 
TKVIE V ĽUĎOCH, KTORÍ 
HO ORGANIZOVALI.“

JÚLOVÝ XVI. LETNÝ EURÓPSKY
OLYMPIJSKÝ FESTIVAL MLÁDEŽE
V BANSKEJ BYSTRICI SA STAL
HISTORICKY NAJVÄČŠÍM MULTIŠPORTOVÝM PODUJATÍM
NA SLOVENSKOM ÚZEMÍ. OSLOVILI SME PIATICH SLOVÁKOV, 
PRIAMO ZAINTERESOVANÝCH DO JEHO PRÍPRAV,
ABY NAPÍSALI, AKÝ BOL TEN „ICH“ EYOF.

HISTORICKY NAJVÄČŠÍM MULTIŠPORTOVÝM PODUJATÍM
NA SLOVENSKOM ÚZEMÍ. 

BOL TO 
JEDINEČNÝ 
ZÁŽITOK

PETER HAMAJ (VPRAVO) 
DOSTAL NA ZÁVER EYOF
AJ ŠPECIÁLNE 
POĎAKOVANIE PRE 
ORGANIZAČNÝ VÝBOR 
OD GENERÁLNEHO 
SEKRETÁRA EURÓPSKYCH 
OLYMPIJSKÝCH VÝBOROV 
RAFFAELEHO PAGNOZZIHO. 
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NÁVRATY K LETNÉMU EYOF

Od ekonomických až po vytvorenie po-
zitívnej energie a  hrdosti u  obyvateľov 
mesta a  regiónu. Podľa mňa je podu-
jatie takejto veľkosti asi maximom, čo 
môžeme na Slovensku organizovať, aby 
to nemalo negatívny ekonomický alebo 
environmentálny dopad. 

Teším sa, že som mohol byť súčasťou 
tohto jedinečného a  výnimočného pro-
jektu, ktorý sa asi na Slovensku tak skoro 
nezopakuje.  C

BORIS DEMETER
(VEDÚCI SLOVENSKEJ VÝPRAVY)

V DOMÁCOM 
PROSTREDÍ TO
BOLO ŠPECIÁLNE

Z a sebou mám pracovne už dva-
násť edícií EYOF, pričom na troch 
som pôsobil ako vedúci výpravy. 
Banská Bystrica hostila podľa 
mňa jedno z najlepších podujatí 

pre športové talenty, ktoré som mal 
možnosť zažiť. 

Pre mňa ako vedúceho výpravy bol 
EYOF 2022 špeciálny z viacerých aspek-
tov. Konal sa v domácom prostredí a bol 
najväčším multišportovým podujatím, 
ktoré sme organizovali na Slovensku. 

Najväčšia pozornosť návštevníkov sa 
samozrejme sústredila na domáci tím. 
S tým súvisel aj mediálny tlak. Aj my vo 
vedení výpravy sme pociťovali veľkú mie-
ru zodpovednosti, aby sme všetko zvládli.

Už prípravy nám dali zabrať. Nie sme 
zvyknutí na také veľké výpravy, ako sme 
mali v Banskej Bystrici s 211 členmi. 

Verím, že sa nám s kolegyňou a mo-
jou zástupkyňou Zuzanou Tomčíkovou 
i  s  ďalšími kolegami zo SOŠV podarilo 
naplniť očakávania zástupcov jednot-
livých športov. Snažili sme sa im vždy 
vyhovieť, aby mali čo najkvalitnejšie 
podmienky. Dostali sme pozitívnu 
spätnú väzbu od športovcov, trénerov, 
športových zväzov, ale aj od verejnosti 
za vystupovanie našej výpravy. 

Dlho pred začiatkom EYOF sa stretával 
štáb výpravy, na ktorom sme koordinova-
li spoločný postup pri organizačno-tech-
nickom zabezpečení účasti. Pozitívne 

hodnotím prístup športovcov a  trénerov 
k ich pôsobeniu v Banskej Bystrici. Musím 
sa všetkým poďakovať za vzornú repre-
zentáciu Slovenska. 

Tentoraz sme nemuseli organizovať 
spoločnú prepravu do dejiska podujatia. 
Celá výprava sa stretla v Banskej Bystrici 
a  už na zraze bolo cítiť, že postupne sa 
v  duchu hesla „Sme jeden tím“ vytvára 
jednoliaty kolektív. 

Ubytovanie sme mali veľmi dobre si-
tuované. Na športoviská a ani do veľkého 
stravovacieho stanu či do Chill-out zóny, 
kde sa účastníci EYOF stretávali na rôz-
nych programoch, sme nemali ďaleko.

Bývali sme v  zrekonštruovanom 
stredoškolskom internáte. Štandard 
ubytovania bol porovnateľný s predošlý-
mi EYOF. Internát sme obývali s českou 
výpravou a  vytvorili sme spoločný slo-
vensko-český dom. 

Strava vo veľkokapacitnom stane bola 
veľmi pestrá, chutná, nutrične vyvážená. 
Dôkazom toho bolo aj množstvo pochvál 
z iných tímov. 

Pred každým EYOF je ťažké predpove-
dať počet medailí, keďže pre veľkú väčšinu 
športovcov ide o prvé vrcholné podujatie. 
Mládežnícke kategórie nie sú pod takým 
drobnohľadom ako tie seniorské.

Šesť medailí a  viacero výborných 
umiestení v prvej tretine výsledkovej 
listiny môžeme jednoznačne považovať 
za veľký úspech a  jedno z  najlepších 
vystúpení našej výpravy v histórii tohto 
podujatia. S toľkými cennými kovmi sme 
pred začiatkom podujatia ani nepočítali. 
Aj vďaka nim sa o EYOF hovorilo viac aj 
medzi našou verejnosťou.

Bolo veľmi milé, keď sa vždy večer po 
medailových úspechoch stretla celá vý-
prava na jednej z  internátnych chodieb 
a každý jej člen úprimne blahoželal drži-
teľovi cenného kovu či „autorovi“ nejaké-
ho iného cenného výsledku. 

Medzi členov výpravy zavítali aj Dan-
ka Barteková a  Anastasia Kuzminová. 
Naša trojnásobná olympijská víťazka im 
ukázala svoje cenné medaily a  motivo-
vala ich do ďalšej kariéry. Viacerí mladí 
športovci počúvali Nasťu so zatajeným 
dychom. 

Pre mladých športovcov podobné 
podujatie otvára okno do budúcnosti. 
Cez účasť na EYOF sa môžu vyprofi lovať, 
využiť ho na svoj rast. Zažili atmosféru 
„malej“ olympiády a  mnohí sa už teraz 
chcú dostať na veľké olympijské hry. 

Musím vyzdvihnúť aj prácu organizá-
torov EYOF, ktorí pripravili pre jednotlivé 
výpravy viac ako výborné podmienky. 
Zaslúžia si veľkú pochvalu. Bez nich a bez 
dobrovoľníkov by sa slovné spojenie 
„úspešný EYOF“ neskloňovalo v  takej 
miere, ako sa to robí. C

„NAŠI ŠPORTOVCI 
ZAŽILI ATMOSFÉRU 
„MALEJ“ OLYMPIÁDY 
A MNOHÍ SA UŽ TERAZ 
CHCÚ DOSTAŤ NA VEĽKÉ 
OLYMPIJSKÉ HRY.“

BORIS DEMETER SO SVOJOU ZÁSTUPKYŇOU ZUZANOU TOMČÍKOVOU POČAS ZRAZU 
VÝPRAVY V BANSKEJ BYSTRICI. 
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NÁVRATY K LETNÉMU EYOF

ALEXANDRA FRIČOVÁ
(VOLEJBALISTKA) 

TAKÉ NIEČO
SA NASKYTNE
RAZ ZA ŽIVOT

EYOF ako podujatie som 
registrovala už 
predtým, ako sa 
malo uskutočniť 

u  nás v  Banskej Bystrici. Keď som sa, 
azda ako kapitánka juniorskej repre-
zentácie, stala jednou z jeho tvárí, zača-
lo to byť vážne. Naskytla sa mi možnosť 
sa na ňom predstaviť nielen ako volej-
balistka, ale mohla som spoznať nových 
ľudí aj zákulisie tohto podujatia. 

Dostalo sa mi pocty asistovať pri 
ceste Ohňa mieru z Ríma na Slovensko. 
Tam som cestovala lietadlom a naspäť 
mikrobusom. Bola som o niečo nervóz-
nejšia, pretože pre nečakanú kolíziu 
termínov som musela odísť z  fi nálo-
vého turnaja  majstrovstiev Slovenska. 
Zažiť však slávnosť v múzeu Ara Pacis 
i  následnú púť ohňa na Slovensko sa 
však naskytne iba raz za život.

Veľa času som pri tejto príležitosti 
strávila aj so strelkyňou Dankou Bar-
tekovou, členkou MOV a  ambasádor-
kou EYOF. Pôsobila na mňa ako veľmi 
skromná,  pokorná a  usmievavá osob-
nosť. Neskôr sme sa stretli aj v Banskej 
Bystrici.

Na podujatiach väčšinou poznám 
iba halu a  hotel, teraz som ho mohla 
spoznať i z druhej strany. Keď som za 
všetkých športovcov mala predniesť na 
otváracom ceremoniáli sľub, bola som 
v  strese. Volejbal ma naučil, aby som 
nedala pocítiť iným ľuďom, že som 
v  strese. Síce mi vraveli, že sľub som 
hovorila rýchlejšie, ale snažila som sa 
ho neodrapotať. 

Vo volejbalovom turnaji som si 
hneď v prvom sete prvého zápasu proti 
Slovinkám vyvrtla členok. V  tom mo-
mente mi hlavou preblyslo, že je to pre 
mňa koniec EYOF. Ja, ktorá som všet-
kých pozývala na zápasy, som ho mala 
takto predčasne ukončiť  Našťastie 
sa ukázalo, že zranenie nie je až také 
vážne. Keď som videla, že ma družstvo 
potrebuje, sama som sa v druhom sete 
pýtala späť na ihrisko.

Zápas i  turnaj som dokončila. Ob-
sadili sme piatu priečku. Zdolali sme 
Rumunky i  Slovinky, s  ktorými sme 
predtým nikdy nevyhrali. Mala som 
z toho dobrý pocit. Bolo to dobré ukon-

čenie pôsobenia v juniorskej kategórii, 
aj keď s mládežníckou reprezentáciou 
som sa plánovala po štyroch rokoch 
rozlúčiť na ME. Na tie sme sa však ne-
prebojovali. 

Ako fanúšik som si užila aj iné špor-
ty. Boli sme sa pozrieť na športovú 
gymnastiku i  na atletiku, kde sme vi-
deli slovenské medailistky. Tenis sme 
nestihli. Renáta Jamrichová však bý-
vala vo vedľajšej izbe. Debatovali sme 
v internáte, kde sme jej i zagratulovali. 

Slovensko toto podujatie zorga-
nizovalo veľmi dobre. Bola som milo 
prekvapená. Páčila sa mi práca dobro-
voľníkov i to, že ľudia v meste žili pod-
ujatím. Zastavovali nás na ulici, pýtali 
sa, akému športu sa venujeme, s  nie-
ktorými sme sa aj fotili. Na jednotlivé 
športoviská sme to nemali ďaleko. Do-
prava síce spočiatku „haprovala“, ale 
neskôr už všetko fungovalo. Zážitok 
bolo i  stravovanie pod veľkokapacit-
ným stanom. 

Pochopiteľne, na takomto veľkom 
podujatí vznikli aj nové priateľstvá. Pre 
mňa to boli aj nové skúsenosti s  mé-
diami. Na podobnom podujatí by som 
sa určite rada zúčastnila i v seniorskej 
kategórii. Pokiaľ sa raz dostanem do 
ženskej reprezentácie a  budeme mať 
šancu bojovať o postup na olympiádu, 
bola by to veľká vec. C

ALEXANDRA FRIČOVÁ 
(VĽAVO) POČAS 

PRÍCHODU OHŇA 
MIERU, KTORÝ 

NIESLA DANKA 
BARTEKOVÁ, DO 

BANSKEJ BYSTRICE.
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IVANA MOTOLÍKOVÁ
(RIADITEĽKA ODDELENIA OLYMPIZMU 
SOŠV A ŠKOLSKÉHO PROGRAMU EYOF)

DODNES SA
PRI SPOMIENKACH 
USMIEVAM

Musím priznať, že príprava a or-
ganizácia celého programu 
OCEP ma stáli veľa energie a síl. 
Malo to však zmysel. 

Spolu s  kolegami z  odde-
lenia olympizmu SOŠV sme sa už tri 
roky pred začiatkom EYOF snažili vy-
tvoriť podmienky, prostredie a aktivity 
pre Olympijský kultúrny a  vzdelávací 
program (OCEP). Počas školského roka 
2021/22 sme s  našimi partnerskými 
organizáciami každý mesiac pre ško-
lákov pripravovali nové výzvy, úlohy 
i súťaže. 

Každý deň nás prekvapoval zvyšu-
júci sa záujem zo strany pedagógov 
i  študentov. Ich kreatívne nápady, 
tvorivosť a  záujem nás neustále pre-

sviedčali, že naša činnosť nebola zby-
točná. 

Najväčšie prekvapenie som zažila pria-
mo v Banskej Bystrici. EYOF rozžiaril celé 
mesto, hľadiská športovísk boli plné, vša-
de sme videli usmiatych dobrovoľníkov.

Nás veľmi tešil záujem o aktivity, ktoré 
sme pripravili v  rámci programu OCEP 
i s ambasádormi jednotlivých výprav pre 
športovcov v Chill-out zóne pri plážovom 
kúpalisku a  pre verejnosť vo Fanzóne 
v Parku pod Pamätníkom SNP. Pri prípra-
vách programu jednotlivých dní nás pod-
porili školy zo Slovenska i zo zahraničia. 

Chill-out zóna bola plná športovcov 
z celej Európy, navštívili ju aj tréneri či 
technickí delegáti. ilo to aj vo Fanzó-
ne. iaci zapojených škôl z celého Slo-
venska mali síce prázdniny, ale neváhali 
prísť do Banskej Bystrice a  aktívne sa 
zapájali do programu. 

Neustále sa popri tom snažili získať 
nové informácie. Stretávali sa s  našimi 
úspešnými olympionikmi a  debatovali 
s nimi. Deti, ale aj ich učitelia zostávali po 
týchto stretnutiach dojatí. Športovci sa 
ochotne so všetkými porozprávali, rozda-
li podpisy i odfotili sa so záujemcami... Aj 
vo Fanzóne sa ukázalo, že športové vzory 
sú motiváciou nielen pre deti, ale aj pre 
rodičov a nás dospelých.

V našich stánkoch OCEP sa návštev-
níci mohli cítiť ako na ceste cez Európu, 
keďže žiaci a študenti získali množstvo 
informácií o  zaujímavostiach, kultúre 
i o jedle jednotlivých štátov a pripravili 
aj rôzne aktivity.

Bola radosť sledovať dianie v oboch 
zónach. Ešte aj dnes, keď si tieto chvíle 
pripomínam prostredníctvom fotogra-
fi í, sa usmievam. 

Aj po skončení EYOF zostane na 
Slovensku vďaka OCEP dedičstvo, 
z ktorého budú môcť čerpať ešte ďalšie 
generácie mladých ľudí. Vďaka progra-
mu vzniklo aj veľa nových priateľstiev. 
Prepojili sme v  Banskej Bystrici šport, 
vzdelávanie a umenie. 

Program OCEP, ktorý zažil u nás iba 
svoju druhú edíciu, predstavuje pre ďal-
šie vydania EYOF zaujímavú pridanú 
hodnotu, ktorou obohatí ich sprievodný 
program. Opäť sme sa presvedčili, že 
olympijská výchova má zmysel a zaslú-
ži si viac pozornosti. 

Až teraz si spätne uvedomujem, 
čo sme ako organizačný tím dokázali 
a aké krásne podujatie plné emócií sa 
v Banskej Bystrici konalo. Bolo vydare-
né zo športovej, veď výborné výsledky 
dosiahli aj viacerí slovenskí športovci, 
organizačnej i kultúrnej stránky. C

IVANA MOTOLÍKOVÁ V CHILL-OUT 
ZÓNE PRI TABULI, NA KTORÚ SA 
PODPISOVALI ÚČASTNÍCI EYOF. 

069-073 O  vlastn ́ i o ̌a i.indd   72 29.11.2022   22: 0



OLYMPIC.SK  JESEŇ / ZIMA 2022  73

NÁVRATY K LETNÉMU EYOF

ANDREA ZEREROVÁ
(MANAŽÉRKA ŠPORTOVÉHO
ODDELENIA OV EYOF)

EYOF BOLO
JEDNO VEĽKÉ SRDCE

Od EYOF v Banskej Bystrici ubeh-
lo zopár mesiacov, no silné emó-
cie a  nezabudnuteľné zážitky 
vo mne rezonujú stále. Presne 
desať mesiacov pred začiatkom 

podujatia – koncom septembra 2021 
som nastúpila do rozbehnutého su-
pervlaku. 

Kým dovtedy som sa pri športe mo-
tala skôr k oblasti komunikácie a mar-
ketingu, pre EYOF som dostala do 
vienka päť športov – basketbal, cyklis-
tiku, džudo, plávanie a triatlon. Škoda, 
že sme triatlon po dlhých diskusiách 
museli z programu EYOF vyškrtnúť. 

Na prelome rokov 2021 a  2022 sa 
ustálili zoznam športovísk a  mená 
technických delegátov. Postupne sme 
ich začali pozývať do Banskej Bystrice. 
Mojou prvou delegátkou bola basket-
balistka Lidija Pleicová z  Chorvátska. 

S odstupom času som vďačná, že práve 
ona bola „pokusným králikom“. Uvoľ-
nená dáma s  balkánskym šarmom, 
nápomocná riešiť všetky vzniknuté si-
tuácie. Profesionálka s  ľudskou tvárou, 
s ktorou aj počas EYOF nebola o zábavu 
núdza. 

Džudo a  plávanie sú technicky 
náročnejšie športy a aj prípravy špor-
tovísk zaberali viac času. Plaváreň 
na Štiavničkách je v  porovnaní s  pla-
veckou arénou v  Baku, či s  budapeš-
tianskou Duna arénou, kde sa konali 
posledné majstrovstvá sveta, chudob-
ný príbuzný. Rozplánovať bolo treba 
každý centimeter okolo bazéna i v zá-
zemí. Tréningový 50-metrový bazén, 
ktorý sa podarilo zrekonštruovať na 
neďalekom plážovom kúpalisku, bol 
úžasné miesto na prípravu priamo 
v srdci Športového parku EYOF. 

Športová hala VŠC Dukla ponúkla 
skvelé zázemie pre džudo. Profesiona-
lita predstaviteľov Európskej federácie 
džuda mi ukázala nový rozmer detail-
ného plánovania športoviska, ktoré 
sme museli kótovať na centimetre.

Trate pre cestné cyklistické preteky 
si v  prípravnej fáze vyžadovali súčin-
nosť viacerých úradov a orgánov. Využi-
li sme skúsenosti organizátorov Okolo 
Slovenska. Štartový a cieľový oblúk na 

Námestí SNP pripomínal Bystričanom 
EYOF nielen počas cyklistických súťaží. 

Veľká vďaka za celý EYOF zo športo-
vého oddelenia patrí jednotlivým súťaž-
ným manažérom zo športových zväzov, 
ktorí dokázali uspokojiť i  tie najmenšie 
požiadavky technických delegátov 
a spolu so svojimi tímami zorganizovať 
súťaže na profesionálnej úrovni.

Prvé dni si na podujatí veci musia 
„sadnúť“. Bolo potrebné zvládnuť veľa 
úkonov. Kolos športovcov, trénerov, 
podporných tímov, technických de-
legátov, rozhodcov a  funkcionárov sa 
musel zladiť do jednej tóniny. 

Z atmosféry na preplnených tribúnach 
som mala zimomriavky a  až vtedy mi 
„docvaklo“, čo sme vlastne zorganizovali.

Tím EYOF bol jedno veľké srdce, 
ktorého súčasťou boli ľudia z  organi-
začného výboru, jednotlivých zväzov 
a dobrovoľníci. Športový riaditeľ EYOF 
Marek Majerčák nezabudol pri každom 
jednom stretnutí poznamenať  „Som 
taký dobrý, ako dobrý je môj tím.“ Aj 
preto sa EYOF vydaril. 

Uchovajme si pozitívne zážitky 
a  myšlienky na podujatie a  hrdo sa 
ním pochváľme pri každej príležitosti. 
Veď práve to je disciplína, v ktorej my 
Slováci potrebujeme viac potrénovať 
a zabrať.  I

ANDREA ZEREROVÁ SO SÚŤAŽNÝM 
MANAŽÉROM CYKLISTIKY STANISLAVOM 
HOLECOM PRED ŠTARTOM PRETEKOV.
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TEXT: IVOR LEHOŤAN, FOTO: TASR/MARTIN BAUMANN,
MAREK GRINAJ, MICHAL SVÍTOK, ARCHÍV M. H.

Našej ikonickej futbalovej sedemnástke MAREKOVI HAMŠÍKOVI priniesol rok 2022 dva pamätné zápisy.
Hoci osemnásobný slovenský Futbalista roka oslávil 27. júla už 35. narodeniny, s tureckým 
Trabzonsporom si po prvý raz v kariére vychutnal radosť z ligového titulu. Druhý zápis sa spája so 
smútkom. Muž , ktorý je slovenským rekordérom v počte medzištátnych zápasov (136) i gólov (26), 
v priateľskom zápase proti Čile 20. novembra v Bratislave ukončil reprezentačnú kariéru.

NA KONCI JEDNEJ 
 KOŠATEJ KARIÉRY

OSOBNOSŤ MAREK HAMŠÍK 

REPREZENTAČNÚ 
ROZLÚČKU MAREKA 
HAMŠÍKA 20. NOVEMBRA 
SLEDOVALO VYPREDANÉ 
HĽADISKO NÁRODNÉHO 
FUTBALOVÉHO ŠTADIÓNA 
V BRATISLAVE.

Našej ikonickej futbalovej sedemnástke MAREKOVI HAMŠÍKOVI priniesol rok 2022 dva pamätné zápisy.
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urecký Trabzon nie je prvé 
mesto, v  ktorom Mareka 
Hamšíka velebili ako polo-
boha. Jeho podobu nama-
ľoval chlapec s  umeleckým 
menom Jorit na fasády 
niekoľkých budov v  talian-
skom Neapole, kde pôsobil 
v  rokoch 2007 až 2019. Do 
výpočtu ocenení poukazujú-
cich Hamšíkovo mimoriadne 
miesto v neapolskej futbalo-
vej i mestskej societe patrí aj 
udelenie čestných občian-
stiev v  Castel Volturne, kde 

býval so svojou rodinkou, taktiež mes-
tečka Taurano a aj zaradenie do klubovej 
Siene slávy SSC Neapol nachádzajúcej sa 
v Národnom múzeu.

TITUL TRI KOLÁ PRED KONCOM
Vyberme sa však po stopách Hamšíkovho 
majstrovského titulu s  Trabzonsporom. 
Na konci apríla 2022 vybojoval tento 
tradičný klub siedmy majstrovský titul 
v Turecku. Čakal naň až 38 rokov a miest-
ni fanúšikovia už strácali nádej, že sa to 
v  konkurencii bohatých istanbulských 
klubov vôbec podarí. Lenže tréner Abdul-
lah Avci ukázal v  lete 2021 na Hamšíka 
ako na kľúčovú posilu pre jeho mužstvo... 

O titule rozhodol zápas Trabzonsporu 
proti Antalyasporu (2 2) v 35. kole S per 
Lig. Tri kolá pred koncom súťaže. Keď bol 
titul „doma“, fanúšikovia kľačali pri no-
hách futbalistov v bordovo-modrých dre-
soch. Mareka Hamšíka nosili na rukách. 
Priam s posvätnou úctou sa dotýkali jeho 
typického „číra“ na hlave. A Marek  Veľmi 
rýchlo bol bez dresu. Tešil sa v trenírkach 
a tričku s nápisom „Sampiyon“. V jednej 
chvíli vzal, alebo mu niekto podal do rúk, 

zapálené svetlice a  v  radostnom ošiali 
kreslil počas oslavného behu za sebou 
biele dymové čiary. 

„Je to skvelé, premenili sme hneď 
prvý mečbal a  je to fantastický pocit,“ 
hovoril Marek.

Tak aj on sa dočkal majstrovského 
titulu  Na sklonku kariéry. Čo mu niekoľ-
kokrát tesne nevyšlo s  SSC Neapol, kde 
mu zostali spomienky zhmotnené na dve 
víťazstvá v  Talianskom pohári a  Super-
pohári, to sa podarilo v  Trabzonspore. 
Na adrese, ktorá ožila s  Hamšíkovým 
príchodom v  lete 2021. Bola to dobrá 
voľba po dvoch destináciách, ktoré boli 
preňho akoby prechodné pred nádychom 
na fi niš kariéry. Myslíme prechodné za-
stávky v jeho futbalovej kariére v čínskom 
Ta-liene a vo švédskom IFK teborg. 

NEZABUDNUTEĽNÁ OSLAVA
Keď dostali hráči Trabzonsporu o  nie-
koľko dní neskôr aj majstrovský pohár, 

bývalý kapitán slovenskej futbalovej re-
prezentácie zažil veľkolepé oslavy jeho 
premiérového ligového titulu. Domáci 
zápas s  Izmirom vtedy pre horší stav 
trávnika v Trabzone odohrali v tisíc kilo-
metrov vzdialenom Istanbule.. Vítalo ich 
však plné hľadisko ich priaznivcov.

„Bol to nádherný víkend, nezabudnu-
teľná oslava. Najprv triumfálna jazda na 
lodi a potom večer slávnostné odovzdá-
vanie trofeje. Bol to jeden z najpamätnej-
ších dní v  mojej kariére. Slovami sa ani 
nedá opísať ten moment, keď som zdvihol 
trofej majstra Turecka nad hlavu. Som 
veľmi šťastný. Dlho som na toto čakal 
a konečne som sa dočkal,“ uviedol Marek. 

Pri oslavách sa opásal slovenskou 
zástavou a  tak vstúpil na pódium pred 
fanúšikov. „Som hrdý Slovák, vždy to tak 
bude a slovenská zástava teda nemohla 
chýbať,“ delil sa o víťazné pocity. 

Z videí na sociálnych sieťach je zrej-
mé, že Marek si z turečtiny najviac osvojil 

OSOBNOSŤ MAREK HAMŠÍK 

„JE TO SKVELÉ, PREMENILI 
SME HNEĎ PRVÝ MEČBAL A JE 
TO FANTASTICKÝ POCIT.“

T
MAREK HAMŠÍK SPÔSOBIL 
V TRABZONSPORE  OŠIAĽ.

MAREK HAMŠÍK SA STAL 
V NEAPOLE PODOBNOU 
LEGENDOU AKO DIEGO 

MARADONA. 

MAREK HAMŠÍK
Narodil sa 27. júla 1987 v Banskej 
Bystrici. Osemnásobný víťaz 
slovenskej ankety Futbalista roka. 
V reprezentačnej kariére má na 
konte 136 zápasov a 26 gólov, čo 
sú historické rekordy. Dlhoročný 
kapitán slovenskej reprezentácie, 
aj SSC Neapol. Víťaz Talianskeho 
pohára a Superpohára (2012, 2014). 
Ikona talianskeho klubu (520 zápasov 
a 121 gólov za Neapol). Klubový 
majster Turecka s Trabzonsporom 
v sezóne 2021/22. Majiteľ RSC Hamsik 
Academy Banská Bystrica, okrem 
toho aj podnikateľ s nehnuteľnosťami, 
vinárstvom a športovo-zábavným 
centrom. S manželkou a tromi deťmi 
majú trvalé bydlisko v Badíne pri 
Banskej Bystrici.
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OSOBNOSŤ MAREK HAMŠÍK 

slovo víťaz, teda „sampiyon“. Vykrikoval 
ho všade a potom spieval „olééé, olééé“ 
– na tlačovej konferencii po zápase v ru-
kách s replikou ligovej trofeje, na plavbe 
s  loďou s trofejou, na ďalších oslavách. 
Nečudo, veď kým sa dočkal ligovej koru-
novácie, štatistici napočítali, že odohral 
552 zápasov medzi seniormi. 

„Už po prvých zápasoch v  drese 
Trabzonsporu som cítil, že tím má silu, 
všetko klape, môžeme dosiahnuť cieľ, 
získať pre klub po 38 rokoch opäť maj-
strovský titul. Išli sme krok za krokom, 
boli sme najlepší tím súťaže a zaslúže-
ne sme skončili na prvom mieste. Byť 
víťazom je neuveriteľný pocit nielen pre 
mňa, ale pre celú moju rodinu, ktorej 
veľmi ďakujem za podporu,“ zaspomí-
nal si Hamšík. K  zisku trofeje prispel 
dvoma gólmi v 26 dueloch.

Po majstrovskom titule získal so 
spoluhráčmi aj turecký Superpohár, keď 
Trabzonspor v  Istanbule zdolal víťaza 
Tureckého pohára Sivasspor hladko 4 0. 

SATISFAKCIA
Bola to satisfakcia za pôsobenie v  čín-
skom Ta-liene od februára 2019, do 
ktorého nepríjemne zasiahla pandémia 
COVID-19 od začiatku roka 2020. Pa-
mätáme si, ako priletel Hamšík v  ligo-
vej prestávke v Číne spojenej s oslavou 
tamojšieho nového roka 25. januára 
2020 domov a  na káve v  Banskej Bys-
trici sme sa ešte doberali, či nepriniesol 
ten „neznámy“ vírus. Mesto, v  ktorom 
pôsobí klub, leží dvetisíc kilometrov od 
domnelého ohniska nákazy vo Wu-cha-
ne. Smiech nás všetkých rýchlo prešiel. 
Aj Mareka. Nasledujúce mesiace nebo-

lo nikomu do spevu a  jeho pôsobenie 
v Ta-liene bolo komplikované. Mužstvo 
sa počas pandémie dlhé týždne pripra-
vovalo na pokračovanie čínskej súťaže 
v Španielsku. Ani presne nevedeli, kedy 
sa znovu začne. 

Nečudo, že v Číne odohral Hamšík len 
44 zápasov. Navyše, na rozdiel od Nea-
pola, kde bol roky tvorca hry, si v Ta-lie-
ne nemal veľmi s kým prihrať, rozvinúť 
typické ofenzívne kreácie. Napokon sa 
rozhodol predčasne ukončiť trojročný 
kontrakt v Číne, oželejúc aj časť peňazí, 
aj preto, aby sa dostal do formy pred zá-
verečným turnajom EURO 2020 hranom 
v roku 2021, na ktorý postúpila sloven-
ská reprezentácia na poslednú chvíľu 
a krkolomne, cez rsko a Severné rsko. 

Na rozohranie mu malo poslúžiť ako 
prechodná stanica pôsobenie vo švéd-
skom IFK teborg. 

V marci 2021 to boli znovu známe scé-
ny. Na tamojšom letisku, keď sa v tradič-
nom švédskom klube rozchýrilo, ktorou 
linkou priletí Hamšík, sa išli fanúšikovia 
IFK v  príletovej hale udupať, len aby sa 
dostali čo najbližšie k  futbalovej ikone 
zo Slovenska. Marek sa ledva pretlačil do 
pristaveného auta. 

Mimochodom, v apríli nastúpil v drese 
IFK teborg na zápas proti AIK Štok-
holm po 152 dňoch od predchádzajúceho 
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P re futbalové umenie bol Marek 
Hamšík roky považovaný 
za hráča európskej, ba 

až svetovej triedy. Prepojenie jeho 
kumštu na ihrisku s typickým 
účesom sa stalo značkou nielen 
vo futbale, ale už aj v biznise. Je 
málo futbalistov zo Slovenska, ktorí 
vynikli tak ako on aj v zahraničí. 
Predovšetkým v talianskom SSC 
Neapol, kde bol kapitán, ale už aj 
v tureckom Trabzonspore, s ktorým 
si splnil celoživotný sen získať na 
klubovej scéne majstrovský titul.

Výnimočná bola aj jeho 
reprezentačná kariéra, ktorá trvala 
15 rokov. Futbalová púť chalana 
z Banskej Bystrice, ktorému nad 
kolísku zavesil jeho starý otec 
prvé kopačky, je známa nielen na 
Slovensku.

Cez Jupie Podlavice, kde začínal, 
Slovan Bratislava a Bresciu sa stal 

v Neapole svetoznámy futbalista. 
V slovenskej reprezentácii bol pri 
jej postupoch na záverečné turnaje 
MS 2010, aj na ME 2016 a 2020, 
ktoré odohrali v roku 2021. 

Všetkých dookola prekvapil 
talentom a energiou, s akou 
vkročil v roku 2007 Marek 

Hamšík do slovenskej seniorskej 
reprezentácie. Zaklopal nesmelo 
na jej dvere, zažil aj malý nával 
trémy, ale jeho výkony vyvalili dvere 
z pántov. Trénerom, ktorý mu dal 
šancu, bol Ján Kocian.

Marek už pod Weissovým 
trénerským vedením viedol 

reprezentačný tím, s kapitánskou 
páskou na svetový šampionát 
2010 v Juhoafrickej republike. 
Do sŕdc fanúšikov sa zapísali 
Weissovi zverenci úžasným 
víťazstvom 3:2 nad Talianskom 
a postupom do osemfinále 
proti Holandsku. V ňom prehrali 
– s neskoršími vicemajstrami 
sveta. Postupom zo skupiny 
sa to skončilo aj na ME 2016 
vo Francúzsku, k čomu prispel 
Hamšík výbornými výkonmi 
a senzačným gólom do 
siete Ruska, jeho jediným na 
záverečných turnajoch. EURO 
2020 Slovensku nevyšlo. Veľmi ani 
Marekovi. Zrejme tam treba hľadať 
počiatok jeho rozhodnutia ukončiť 
kariéru. 

Nie je však koniec všetkým 
futbalovým dňom s Hamšíkom a to 
je dobre! I

HRÁČ SVETOVEJ TRIEDY SKONČIL LEN V REPREZENTÁCII

RADOSŤ Z GÓLU SI 
V REPREZENTAČNOM 
DRESE UŽ NEVYCHUTNÁ. 

MAREK HAMŠÍK VIE, ŽE NIE JE KONIEC 
VŠETKÝM FUTBALOVÝM DŇOM. 
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majstrovského zápasu v  septembri 2020 
v Číne. Za IFK odohral 6 zápasov a stre-
lil jediný gól. Ten do siete klubu Sirius 
prudkou strelou pod brvno však stál za to. 
V decembri 2021 ho vyhlásili za najkrajší 
gól švédskej najvyššej súťaže.

Všetci sme to chápali, že pre Hamšíka 
je to iba prechodná klubová zastávka 
v jeho vzletnej kariére. 

UZAVRETÁ KAPITOLA
V  lete 2021 sa spolu s  jeho dlhoročným 
agentom Jurajom Venglošom rozhodli pre 
turecký Trabzonspor, ktorý avizoval útok 
na domáci titul. Spoločne urobili ďalšie 
z mnohých dobrých rozhodnutí. Tak ako 
pri jeho prestupe zo Slovana Bratislava do 
talianskej Brescie v roku 2004, či z Brescie 
do Neapola v roku 2007. Ten sa v jednom 
z hotelov v Miláne, kde sa schádzajú fut-
baloví agenti po skončení sezóny v  Ta-
liansku, „upiekol“ za 5,5 milióna eur. 

Po klubovom úspechu v Turecku, kde 
má naďalej pokračujúci kontrakt s Trab-
zonsporom, nastal čas vyjadriť to, čo 
mal Marek dlhšie na jazyku a aj sa o tom 
špekulovalo. Hoci jeho srdce vravelo 
„pokračuj “, rozum kázal „pribrzdi “ 

„Dnes ešte odo mňa slzu nečakajte. 
To až pri rozlúčkovom zápase,“ povedal 
Marek Hamšík koncom mája 2022, keď 
na tlačovke hovoril o  ukončení svojej 
reprezentačnej kariéry. Osemnásobný 
Futbalista roka na Slovensku sedel na 
stoličke, ktorá bola vypolstrovaná frag-
mentom jeho reprezentačného dresu, 
jeho „sedemnástky“. Vo svojej vinárskej 
fi rme na okraji Banskej Bystrice rozprá-
val oveľa viac ako inokedy, ale emócie 

nedal najavo. Tie prišli na rad až pri 
rozlúčkovom novembrovom zápase na 
Tehelnom poli v  Bratislave proti Čile, 
ktorý bol 136. a záverečný v jeho košatej 
reprezentačnej kariére. 

„Po poslednom reprezentačnom zá-
pase v novembri 2021 som začal rozmýš-
ľať, čo ďalej so mnou a kariérou v tíme 
Slovenska. Dospel som k  rozhodnutiu, 
že ju, žiaľ, musím ukončiť. Srdcom by 
som chcel pokračovať ďalej, ale niekde 
som musel pribrzdiť. Mám už svoj vek 
a posledný rok sa objavovali dosť časté 
zranenia. Preto som dospel k  takému 
rozhodnutiu. Túžim byť tiež častejšie 
s  rodinou. Bolo pre mňa veľkou cťou 
viesť vo viac ako päťdesiatich dueloch 
tím Slovenska aj ako kapitán. Reprezen-
tovať moju krajinu som vždy bral ako
obrovskú česť, zodpovednosť a  snažil 
som sa vždy vydať zo seba všetko.“

Hamšík je rekordér v počte reprezen-
tačných zápasov i gólov. 

„Okrem trvale vysokej výkonnosti 
vďačí za to aj dobrému zdravotnému 
stavu. Nikdy nemal vážnejšie zranenie,“ 
pripomenul jeho otec Richard.

Debut v reprezentačnom tíme absolvo-
val Hamšík 7. februára 2007 v prípravnom 
stretnutí Slovensko - Poľsko (2 2). Prvý 
gól strelil 13. októbra 2007 San Marinu. 
To sú jeho prvé reprezentačné míľniky. 

Keď už aj zavesil najcennejší futbalový 
dres na klinec, v  hlave si vyjasnil aj to, 
že ešte chce nejaký ten rôčik pokračovať 
v  kariére na klubovej scéne. Neláka ho 
však návrat do slovenskej ligy, pretože 
pred očami má príklad Martina Škrtela 
v  Spartaku Trnava. Vnímal, ako hrubo 
sa voči nemu dokázali správať niektorí 
ľudia, ktorí si hovoria fanúšikovia futbalu. 
Predpokladáme teda, že Hamšík zavesí 
kopačky na klinec buď v  Trabzonspore, 
alebo niekde inde. Možno o rok, dva, či tri. 

Dobré preňho je aj to, že už teraz vie, 
čo „potom“  Jeho Jupie Futbalová škola 
Mareka Hamšíka sa spojila na jar 2022 
s treťoligovým klubom FK Rakytovce, aby 
sa pod názvom RSC Hamsik Academy 
Banská Bystrica stala futbalovou akadé-
miou. Jej majiteľ Marek sa v nej vidí aj ako 
tréner. „Deťom treba odovzdať získané 
skúsenosti,“ hovoril a  nemyslel iba svo-
jich dvoch synov Christiana a Lucasa.

Cíti, že chce byť pri tom, keď budú spo-
lu s  dcérkou Melissou dospievať. Roky 
boli v Neapole spolu, tam sa im narodili 
aj tri deti. Ale v Číne a vo Švédsku nemal 
svoju rodinku pri sebe a v Turecku boli 
len občas. To bol mimoriadne dôležitý 
faktor, prečo sa charizmatický slovenský 
futbalista, tvorivý stredopoliar i strelec, 
kapitán a  líder, ktorý zostane v  pove-
domí ešte niekoľko generácií, rozhodol 
takto.  I

PREPOJENIE KUMŠTU 
MAREKA HAMŠÍKA NA 
IHRISKU S TYPICKÝM 
ÚČESOM SA STALO 
ZNAČKOU NIELEN 
VO FUTBALE, ALE AJ 
V BIZNISE.

MAREK HAMŠÍK SA 
S REPREZENTAČNÝM 
DRESOM ROZLÚČIL
PO 136 ZÁPASOCH. 
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oci skoky na lyžiach 
sú individuálny šport,
základ úspechu v nich
je dobrý kolektív, dob -
rá partia odhodlaných
chlapov, ktorá dokáže 
ísť za veľkými cieľmi. 
Boli sme športovci, 
ktorí pre vytýčený 
cieľ dokázali uro-
biť všetko, čo bolo 
v  našich silách. Ve-
deli sme sa rozdať aj 
mnohokrát doslova 

obetovať,“ povedal jediný víťaz prete-
kov Svetového pohára (SP) v  skokoch 
na lyžiach zo Slovenska a  juniorský 
majster sveta z Trondheimu 1984.

Kolektív československých skokanov 
na lyžiach v  časoch vrcholnej formy 
Martina Švagerka predstavoval naozaj 
dobrú a  súdržnú partiu. Spolu ťahali 
za jeden koniec povrazu. V dobrom, aj 
v zlom. Dokonca aj v zlomových oka-
mihoch našich spoločných dejín, ktoré 
sa udiali pred takmer 30 rokmi.

„V  predvečer súťaže družstiev na 
majstrovstvách sveta 1993 vo Falune 
prišiel za mnou Jirko Parma, že ma 
potrebujú do družstva. e by boli radi, 
keby som s  nimi bojoval o  medailu. 
Pod ofi ciálnou vlajkou Medzinárodnej 
lyžiarskej federácie (FIS), lebo Čes-
ko-Slovensko už vtedy neexistovalo,“ 
vracia sa 55-ročný rodák z  Banskej 
Bystrice k  pamätnému večeru pred 

„Skoky na lyžiach som miloval 
a milovať budem“ hovorí olympionik 
zo Sarajeva 1984 aj z Lillehammeru 
1994 a dvojnásobný medailista 
z majstrovstiev sveta
Martin Švagerko. V ére samostatnosti 
Slovenskej republiky bol vôbec prvý 
Slovák s medailou z majstrovstiev 
sveta. Striebro na MS 1993 vo Falune 
získal v družstve spolu s tromi českými 
skokanmi. Keďže ČSFR už v tom 
čase niekoľko týždňov neexistovala, 
družstvo súťažilo pod vlajkou FIS.

„H

TEXT: ŠTEFAN ŽILKA, FOTO: ARCHÍV SOŠM, ANDREJ GALICA, PAVOL KUBIŠ
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OPRÁŠENÝ OLYMPIONIK

FOTOGRAFIA STUPŇA VÍŤAZOV NA MS 1993 VO FALUNE V SÚŤAŽI SKOKANSKÝCH DRUŽSTIEV. V  STRIEBORNOM TÍME ČESKA 
A SLOVENSKA (VĽAVO) BOL ŠVAGERKO NAJVYŠŠÍ. V STREDE ZLATÍ NÓRI A VPRAVO BRONZOVÍ RAKÚŠANIA.

Martin Švagerko. 
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súťažou družstiev. Ako druhý „par-
lamentár“ za ním potom s  rovnakou 
prosbou prišiel aj tréner Lud k Matura. 
„Veľmi som si vážil to, že ponuka prišla 
z  druhej strany. e ma oslovili Česi, 
ktorí mohli vtedy postaviť aj samostat-
né družstvo. Vedeli však, že by nebolo 
také vyrovnané a silné ako so mnou,“ 
hovorí.

Dobová tlač však prezrádza, že tré-
ner Matura, ktorý na začiatku sezóny 
1992/93 viedol ešte československú re-
prezentáciu skokanov, pôvodne chcel 
mať čisto české družstvo. Lenže Martin 
Švagerko v  tréningoch preukazoval 
podstatne lepšiu formu ako Ladislav 
Dluhoš. A  to aj napriek tomu, že ešte 
stále nebol úplne preškolený z klasic-
kého na nový V-štýl a  zvykal si aj na 
podstatne dlhšie lyže. 

Po dohode šéfov českého (Miroslav 
Jedlička) a slovenského (Július Dubov-
ský) lyžiarskeho zväzu a štyroch členov 
vedenia skokanského družstva (Čechov 
Maturu a Ji ího Černého, plus Slovákov 
Petra Schlanka a Jána Tánczosa) a Šva-
gerkovom súhlase sa jeho štart v súťaži 
družstiev stal skutočnosťou.

Bol to už štvrtý svetový šampionát, 
na ktorom Martin súťažil v  družstve. 
Vo farbách ČSSR na MS 1985 aj 1987 

prispel k  zisku štvrtého miesta, vo 
fínskom  Lahti 1989 sa tešil z  bronzu. 
V tíme s ním vo všetkých troch prípa-
doch boli Ji í Parma, Pavel Ploc a La-
dislav Dluhoš. Vo Falune z  pôvodnej 
českej trojice zostal len Parma. Tím 
posilnili ďalší dvaja mladší členovia 
bronzového družstva ČSFR zo ZOH 
1992 v  Albertville – Jaroslav Sakala 
a František Jež.

Niekoľko týždňov po rozpade ČSFR 
toto kvarteto „postriebrilo“ čerstvo 
pochovaný spoločný štát. Onedlho to 
bude už tridsať rokov...

NA SKOK KU SKOKANSKÝM MOSTÍKOM
„Som rodák z Banskej Bystrice. Vyras-
tal som v  bytovke na Uhlisku, v  časti 
za Hronom pod mostíkmi na ltých 
Pieskoch. Dodnes fungujú s  umelou 
hmotou. Jediné na Slovensku. To bolo 
naše kráľovstvo. Tam sme s kamarátmi 
začali skákať, tam sme si skoky na ly-
žiach zamilovali,“ opísal Martin svoju 
cestu k skokom.

Keď mal osem rokov, majstrom sveta 
v  letoch na lyžiach sa stal český člen 
ASVŠ Dukla Banská Bystrica Karel 
Kodejška. Chcel sa mu malý Martin 
z Uhliska podobať  „Nie. Vôbec. Samo-
zrejme, že som jeho úspech registroval, 
veď som sa o  skoky zaujímal odmala, 
ale vzor som si z neho nebral.“

V  začiatkoch ho viedol Peter Se-
get, neskôr Jozef Tlučák, Emil Babiš 
a Vladimír Čunderlík. V Dukle Banská 
Bystrica ho trénoval Peter Schlank, 
asistent hlavného trénera reprezentá-
cie ČSSR Dalibora Motejlka. V  junior-
skom výbere ČSSR ho trénoval Rudolf 
H hnl. Potom opäť Peter Schlank, Ján 
Tánczos a Ján Jelenský, v reprezentácii 
Lud k Matura.

OČI MU OTVORILO SARAJEVO
V roku 1984 sa v nórskom Trondheime 
na mostíku K-90 Švagerko stal junior-
ským majstrom sveta. Vďaka tomuto 
úspechu Martina nominovali na ZOH 
do Sarajeva. Mal len 17 rokov a bol naj-
mladší člen olympijskej výpravy ČSSR.

Čo ho ako veľmi mladého pretekára 
prekvapilo pri debute na olympiáde  
„Všetko. Veď olympiáda je iba raz za 
štyri roky. Každý športovec sníva, že sa 
na nej predstaví. A mne sa to podarilo 
vtedy, keď som ešte nemal 18 rokov. 
Niečo neskutočné  Bol som z toho po-
riadne ,vyhúkaný , všade som chodil 
s otvorenými očami. Navyše, pre mňa 

OPRÁŠENÝ OLYMPIONIK

LIETAŤ VZDUCHOM 
AKO VTÁK

„Čo mi najviac imponovalo 
na skokoch na lyžiach? 
V čom pre mňa spočívala 

krása tohto športu? Najviac 
mi imponoval pocit z voľného 
letu. Samozrejme, dá sa 
skákať a letieť aj s padákom či 
s rogalom, ale skok na lyžiach 
to nie je. Pri ňom sa do vzduchu 
dostanete iba svojou zásluhou. 
Nepotrebujete k tomu žiadneho 
technického pomocníka... Sám 
sa odrazíte z mostíka a letíte 
vzduchom. Ako vták! To nás 
ako deti vždy fascinovalo. 
A mne to už zostalo. Na celý 
život. Skoky na lyžiach som 
vždy miloval a milovať budem,“ 
zdôrazňuje Martin Švagerko.

LIETAŤ VZDUCHOM 

MARTIN ŠVAGERKO 
V OBDOBÍ, KEĎ SA EŠTE 
SKÁKALO KLASICKÝM 
ŠTÝLOM.

ským majstrom sveta. Vďaka tomuto 
úspechu Martina nominovali na ZOH 
do Sarajeva. Mal len 17 rokov a bol naj-
mladší člen olympijskej výpravy ČSSR.

Čo ho ako veľmi mladého pretekára 
prekvapilo pri debute na olympiáde  
„Všetko. Veď olympiáda je iba raz za 
štyri roky. Každý športovec sníva, že sa 
na nej predstaví. A mne sa to podarilo 
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to bola neskutočná hektika. Veď som 
ani poriadne nestíhal trénovať. Išiel 
som tam tesne po šampionáte junio-
rov. Všetko okolo olympiády v Sarajeve 
bolo pre mňa ako z rýchlika,“ spomína.

V  olympijskej súťaži na strednom 
mostíku obsadil 42. miesto. „Na olym-
piáde som zistil, kde sa vlastne nachá-
dzam v rebríčku a čo mi chýba na tých 
najlepších. Čo potrebujem robiť, aby 
som sa im vyrovnal. Zistil som, že mu-
sím veľmi veľa trénovať. Konfrontácia 
so svetom mi otvorila oči. Sarajevo bolo 
pre mňa tiež motiváciou do ešte tvrdšej 
tréningovej práce. Všetko, čo som tam 
prežil, som mal dosť dlho pred očami. 
K  tým pretekom som sa často v  mysli 
vracal. Ak som sa chcel zlepšovať, musel 
som na sebe každý deň robiť,“ približuje 
Švagerko najcennejší suvenír, ktorý si 
z prvej olympiády priniesol.

JEDEN VYHRAL, DRUHÝ SPADOL
O necelé tri roky neskôr, 19. decembra 
1986, na strednom mostíku vo fran-
cúzskom Chamonix zvíťazil ako prvý 
a  dodnes jediný skokan na lyžiach zo 
Slovenska v  pretekoch Svetového po-
hára. Zo slovenských lyžiarov – mužov 
sa triumfom v  pretekoch SP okrem 
neho až dodnes mohol pochváliť len 
bežec Martin Bajčičák.

„Nerobil som z  toho nejakú extra 
udalosť, pretože v  našej partii sko-
kanov bolo niekoľko chlapcov, ktorí 
preteky SP vyhrali už predo mnou. Na-
vyše, bolo to celé také zvláštne. Jedno 

oko sa tešilo a  druhé plakalo. Ja som 
vyhral, ale Miro Slušný, ktorý bol vtedy 
vo výbornej forme, mal ťažký pád a zlo-
mil si lopatku. Po pretekoch sme nešli 
oslavovať, ale išli sme všetci spoločne 
za ním do nemocnice. Na mostík sa 
Miro vrátil až po ročnej pauze,“ opísal 
Martin rub a líce skokanského športu.

Ešte raz sa Švagerko prebojoval na 
stupeň víťazov v  pretekoch SP. V  ja-
ponskom Sappore skončil 19. decembra 
1987 tretí. Na stupni víťazov vtedy stál 
spolu s  fínskym skokanským géniom 
Mattim Nykänenom. „Bulvár z  neho 
urobil alkoholika, zurvalca, násilníka 
a kriminálnika, jedno sa mu však uprieť 
nedalo. V skokoch bol vo všetkom veľ-
ký profesionál. Fakt, že som v Sappore 
stál na stupni víťazov vedľa neho, si 
vysoko vážim. Nykänen je legenda sve-
tového skokanského športu – a my sme 
s ním dokázali držať krok “

CHCEL SA VYROVNAŤ TROJKE P – P – P
Počas kariéry sa Švagerko štyrikrát 
dostal do prvej desiatky na pretekoch 
Svetového pohára. „Skoky ma veľmi 
bavili. Bola to moja práca. A ja som do 
práce chodil s  nadšením. Preto som 
dokázal veľmi tvrdo trénovať. A navy-
še, mal som šťastie aj v tom, že ma ob-
chádzali zranenia a  choroby. Bol som 
z  generácie, ktorá sa usilovala vyrov-
nať veľmi dobrým skokanom. My sme 
už na tréningu medzi sebou súťažili. 
Bolo nás osem juniorov a osem dospe-
lých. A stále sme chceli byť lepší. Chceli 

OPRÁŠENÝ OLYMPIONIK

CHCÚ STAVAŤ DOM 
OD STRECHY...

P rečo sa nedarí udržať úroveň skokov 
na lyžiach na tej úrovni, ako to bolo 
v časoch Švagerkovej aktívnej kariéry? 

Lebo chýba systém, podpora športu aj 
vízia, ako sa prepracovať k úspechom. 
„Základom všetkého je zanietenosť ľudí 
a financie. A predovšetkým pochopenie 
a pomoc zo strany kompetentných ľudí. Na 
Slovensku toto dlhodobo chýba,“ hovorí 
otvorene. Úspechy v alpskom lyžovaní, 
tenise, vodnom slalome, rýchlostnej 
kanoistike, cyklistike a v iných individuálnych 
športoch sú podľa neho ovocím snahy 

zanietených rodičov, ktorí mnohokrát 
fungujú aj ako tréneri, nie premysleného 
a prepracovaného systému štátnej podpory.

„Z pekných rečí a okrídlených fráz sa ešte 
nič užitočné nezrodilo. Ani u nás, ani inde na 
svete,“ komentuje Švagerko súčasný žalostný 
stav slovenského športu a pokračuje: 
„Voľakedy u nás fungovala perfektná 
pyramída, ktorá mala veľmi široký a najmä 
mocný základ. Tvorili ju talentované deti, 
z ktorých sa postupne dala vybudovať veľmi 
šikovná a úspešná špička. Dnes tá pyramída 
neexistuje. A žiadny dom sa nedá stavať od 
strechy. Každý dom treba stavať na pevných 
základoch. A táto zásada platí aj v športe. 
Bez premysleného a prepracovaného 
systému starostlivosti o talentovanú 
mládež sa nikde nedostaneme.“ I

CHCÚ STAVAŤ DOM 

MARTIN ŠVAGERKO
Nar. 2. októbra 1967 v Banskej 
Bystrici, bývalý reprezentant 
ČSSR a SR v skokoch na 
lyžiach, počas vrcholnej kariéry 
člen ASVŠ Dukla Banská 
Bystrica. Juniorský majster 
sveta (Trondheim 1984), víťaz 
pretekov SP (Chamonix 1986), 
tretí v pretekoch SP (Sapporo 
1987), dvojnásobný medailista 
z MS v klasickom lyžovaní 
(striebro v súťaži družstiev 
vo Falune 1993 a bronz 
v súťaži družstiev v Lahti 
1989), dvojnásobný účastník 
ZOH (Sarajevo 1984 – 42. na 
strednom mostíku, Lillehammer 
1994 – 25. na strednom mostíku, 
28. na veľkom mostíku). 
Bývalý funkcionár Slovenskej 
lyžiarskej asociácie (predseda 
skokanskej sekcie), bývalý 
tréner mládeže, v súčasnosti 
obchodný zástupca 
medzinárodnej spoločnosti.

MARTIN ŠVAGERKO 
BOL AKO HOSŤ SOŠV 
NA ZIMNOM EYOF 2019 
V SARAJEVE.
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sme sa vyrovnať slávnej trojke P – P – P 
– Plocovi, Parmovi a Podzimkovi... To 
bola naša motivácia,“ konštatuje.

Naši skokani dlhodobo patrili do sve-
tovej špičky. Celá plejáda z nich triumfo-
vala v pretekoch SP. Pred Švagerkom sa 
to podarilo trom– po štyri razy Plocovi 
aj Parmovi a raz Podzimkovi, potom ešte 
viacerým ďalším Čechom. V  čom vidí 
tajomstvo niekdajšej skvelej úrovne čes-
koslovenských skokanov na lyžiach  „Na 
to je iba jedno vysvetlenie. Keď som ja 
športoval, fungoval u nás systém výcho-
vy mladých športovcov. V každej väčšej 
či menšej dedine v Čechách alebo na Slo-
vensku boli postavené mostíky. Každý 
chlapec v ich okolí sa hral na Ploca alebo 
Parmu. Dnes tie mostíky na Slovensku 
už neexistujú... S výnimkou Seliec – Du-
bín a  ltých Pieskov.“

ZAŽIL REVOLÚCIU 
V SKOKANSKOM ŠPORTE
Martin Švagerko patril do generácie, 
ktorú tréneri trpezlivo od detstva učili 
skákať s lyžami pri sebe. Usilovali sa ju 
naučiť čo najčistejší štýl skoku s para-
lelným vedením lyží a s doskokom naj-
lepšie do telemarku. Ale zrazu, keď bol 
hotový pretekár, musel sa učiť skákať 
úplne odznova. Po novom. Moderným 
V-štýlom  Čiže v letovej fáze museli ísť 
lyže od seba. 

Celosvetový „prechod“ skokanov 
zo starého na nový štýl sa dial hlavne 
pred ZOH 1992 v  Albertville. Vtedy 
to „zabalil“ Pavel Ploc a  aj vychýrený 

OPRÁŠENÝ OLYMPIONIK

Stretáva sa ešte spolu 
partia, ktorá vo Falune 1993 
vybojovala medailu pre 

už neexistujúci spoločný štát? 
„Áno, sem-tam sa stretneme. 
Nie je to však pravidelné. 
Stretávame sa u Mira 
Poláka blízko Harrachova. 
Zaspomíname si, zabavíme 
sa, trochu si pripomenieme 
tie krásne časy. Jirko Parma, 
s ktorým som zvykol bývať 
na pretekoch v jednej izbe, 
robí na medzinárodných 
pretekoch technického 
delegáta FIS. Z času na čas sa 
na nich stretneme. Takisto aj 

s Pavlom Plocom či Jardom 
Sakalom, ktorý chodí s deťmi 
ako tréner na preteky na Žlté 
Piesky,“ hovorí Švagerko.

Aj keď momentálne 
nikoho netrénuje, na preteky 
chodí. Napríklad do Planice. 
„Chodím sa pozerať, kde 
je momentálne vyspelý 
skokanský svet – a kde sme 
my. A poviem vám, je to veru 
na zaplakanie. My nemáme 
dospelého skokana, ale 
krajiny ako Poľsko, Slovinsko 
či Česko môžu zostaviť 
niekoľko tímov! Medzi 
dospelými! Svet nám ušiel 

neuveriteľným spôsobom. 
Prečo? Lebo v týchto 
krajinách súťaží na žiackych 

pretekoch 100 - 120 detí! U nás 
pre deti nemáme ani mostíky,“ 
tvrdil Martin Švagerko. I

V ROKU 2014 SA PRI FUTBALOVOM ZÁPASE V SELCIACH STRETLI 
(ZĽAVA) PAVEL PLOC, JIŘÍ PARMA, MARTIN ŠVAGERKO A KAREL 
KODEJŠKA.

PEVNÉ PUTO V PARTII STÁLE ŽIJE

MARTIN ŠVAGERKO 
ZA DÁVNYCH 
PRETEKÁRSKYCH ČIAS 
V DEBATE S JIŘÍM 
PARMOM.
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štylista Ji í Parma sa s novinkou trápil. 
Švagerkovi zmena tiež nešla ľahko. Pri-
šiel preto o možnosť štartu v Albertvil-
le, kde si kvarteto Valachov z  Moravy 
Parma, oder, Jež a Sakala vybojovalo 
bronz v súťaži družstiev.

„Čo bolo pri tejto zmene štýlu 
najťažšie  Všetko. Bol to zrazu nový 
šport  V-štýl si vyžadoval nové dlhšie 
lyže, nové viazanie, nové topánky. 
Zmena skokanského štýlu znamenala 
neuveriteľný zásah do kariéry každého 
skokana,“ defi noval Martin revolúciu 
v skokanskom svete.

Nechcel už vtedy zabaliť svoju ka-
riéru  „Nie. Nikdy. Skoky na lyžiach 
boli moja práca. Nový štýl predstavo-
val pre mňa novú výzvu. Chcel som ju 
zvládnuť. Bolo to veľmi ťažké, ale iná 
cesta nebola. Ak som chcel v  skokoch 
ešte niečo znamenať, musel som sa 
naučiť perfektne skákať V-štýlom,“ 
zdôrazňuje.

NÁVRAT POD PÄŤ KRUHOV 
V NEOPAKOVATEĽNOM LILLEHAMMERI
Na ZOH 1994 v  Lillehammeri už 
nechýbal. Štartoval však už vo farbách 
samostatného Slovenska, ktoré vtedy 
pod piatimi kruhmi malo premiéru. 
Čiže štartoval na dvoch olympiádach, 
ktoré od seba delilo neuveriteľných 
desať rokov  

„Nóri milujú zimné športy. A najmä 
klasické lyžovanie. Keď sme išli po 

meste, tréner nám hovoril, že v  kaž-
dom treťom dome vychovali majstra 
sveta v klasickom lyžovaní. Atmosféra 
bola úžasná. Tí ľudia lyžovaniu rozu-
meli. Povzbudzovali všetkých, ktorí na 
olympiádu k ním prišli. Nie iba víťazov. 
To bolo na celej olympiáde najkrajšie,“ 

zhrnul do niekoľkých výstižných viet 
neopakovateľnú atmosféru nórskej 
olympiády a  dodal  „Navyše obrovskú 
silu a  sebavedomie nám vlievali naši 
hokejisti, ktorí vyhrali základnú sku-
pinu a  hrali naozaj výborne. Chodili 
sme ich povzbudzovať, stretávali sme 
sa s  nimi. Spolu sme chodili povzbu-
dzovať aj naše bežkyne a biatlonistky.“

V  čom bola táto olympiáda iná 
v porovnaní s olympiádou v Sarajeve  
„V  prvom rade som bol o  desať rokov 
starší. A  bol som rozhodnutý, že po 
olympiáde ukončím aktívnu činnosť. 
Ak by mi to nešťastné prvé kolo vyšlo 
lepšie, azda by som ešte pokračoval. 
Možno by som sa dal ešte prehovoriť. 
No moje sklamanie po olympijskej sú-
ťaži bolo veľmi veľké. Dlho ma trápilo 
a podľa mňa ma trápiť neprestane. Ak 
by som skočil v prvom kole ďalej, urči-
te by som bol aj vo výsledkoch lepšie. 
Netvrdím, že by to bolo až na medailu, 
ale dvakrát skončiť v  tretej desiatke 
(25. a 28. miesto) bolo pre mňa málo. 
Bol som sklamaný sám zo seba.“ I

FANATICI AKO MESÍKOVCI 
DRŽIA SKOKY NAD VODOU

A k chceme hovoriť o budúcnosti 
slovenských skokov na lyžiach, 
musíme spomenúť záslužnú a veľakrát 

nedocenenú prácu rodiny Mesíkovcov 
v Selciach – Dubinách. Šesť súrodencov 
(bratia Milan, Jozef, Ján, Marián, Ivan 
a sestra Zlatica) vďaka enormnému 
nasadeniu a fanatizmu zázračne 
vzkriesili už takmer pochovaný šport.

„Skoky na lyžiach nie sú o komercii. 
Na rozdiel od lyžiarskych svahov 
nemôžete na ne pustiť širokú verejnosť. 
Na mostíkoch sa nedá zarobiť. Iba 
prerobiť,“ objasňuje Švagerko hlavný 
dôvod, prečo pod Tatrami nefungujú 
skokanské centrá, ktorými sme sa pred 
40 – 50 rokmi pýšili pred svetom. „Navyše, 
nastriekať a pripraviť mostík na tréning, 

resp. súťaž stojí veľké peniaze, ktoré 
v našom športe nikdy neboli,“ pokračuje.

„Preto si treba vážiť takých fanatikov, 
ako sú Mesíkovci, ktorí sa ujali 
talentovaných detí, a vytvárajú im zázemie, 
aby mohli športovať. Prvé ovocie ich 
úsilia sú Tamara Mesíková a Hektor 
Kapustík. Som rád, že Mesíkovci a im 
podobní sú ochotní držať slovenský 
skokanský šport nad vodou. Bez lásky 
k tomuto pre nich rodinnému športu to 
však nepôjde. Mimochodom, Milanov syn 
Martin štartoval na ZOH 2006 v Turíne, 
dcéra Mariána Tamara v 15 rokoch 
debutovala v pretekoch SP žien. Majú 
perspektívu, musia sa im však vyhýbať 
zranenia a musia si udržať chuť do 
každodennej práce. Skokanský šport je 
veľmi náročný. Potrebuje veľké nasadenie 
a zanietenie. Najmä preto, lebo na 
Slovensku nemáme moderné mostíky. 
Trénovať chodíme do Poľska, Česka 
či Slovinska,“ zdôrazňuje Švagerko.

FANATICI AKO MESÍKOVCI 

NA ZOH 1994 V LILLEHAMMERI 
SA ŠVAGERKO VRÁTIL POD 
PÄŤ KRUHOV PO DESIATICH 
ROKOCH. VTEDY UŽ CELÁ 
ŠPIČKA SKÁKALA V-ŠTÝLOM.

zhrnul do niekoľkých výstižných viet 
neopakovateľnú atmosféru nórskej 
olympiády a  dodal  „Navyše obrovskú 
silu a  sebavedomie nám vlievali naši 
hokejisti, ktorí vyhrali základnú sku-
pinu a  hrali naozaj výborne. Chodili 
sme ich povzbudzovať, stretávali sme 
sa s  nimi. Spolu sme chodili povzbu-
dzovať aj naše bežkyne a biatlonistky.“

V  čom bola táto olympiáda iná 
v porovnaní s olympiádou v Sarajeve  
„V  prvom rade som bol o  desať rokov 
starší. A  bol som rozhodnutý, že po 
olympiáde ukončím aktívnu činnosť. 
Ak by mi to nešťastné prvé kolo vyšlo 
lepšie, azda by som ešte pokračoval. 
Možno by som sa dal ešte prehovoriť. 
No moje sklamanie po olympijskej sú-
ťaži bolo veľmi veľké. Dlho ma trápilo 
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bavorskej metropole to mali 
byť „hry mieru a  radosti“, 
olympijské hry plné úsme-
vov a  pohody. Na Hrách . 
olympiády chcel dať Mní-
chov celému svetu najavo, že 
smutná kapitola histórie tejto 
kolísky nacizmu je 27 rokov 
po skončení najkrvavejšej 
vojny v dejinách nenávratnou 
minulosťou. Nemecká spol-
ková republika sa vo vedomí 

historickej viny za nacistické zverstvá 
zase chcela prezentovať ako moderná 
a  mierumilovná mocnosť. Mali to teda 
byť imidžovo úplne iné hry, než boli tie 
v roku 1936 v Berlíne, ktoré zneužila goe-
belssovská propagandistická mašinéria.

Mníchovské prípravy OH 1972 boli 
veľkolepé. Impozantný Olympijský park 
s televíznou vežou a so supermoderným 
atletickým štadiónom, zakrytým futuris-
tickou strechou, púta pozornosť dodnes. 
Na rovnakom mieste sa teraz v auguste 
konala atletická časť spojených majstrov-
stiev Európy. Aj súťaže v ďalších športoch 
tohto podujatia sa teraz odohrávali na 
športoviskách, ktoré slúžili pred 50 rokmi 
ako olympijské.

Pre vodných slalomárov, ktorých 
šport mal v  roku 1972 olympijskú pre-
miéru, slúžil prvý umelý kanál na svete 
v  Augsburgu, kde zase boli nedávno 
majstrovstvá sveta. Tento areál a  dejis-
ko jachtárskej regaty v  Kieli boli jediné 
vzdialenejšie športoviská od centra hier.

Piateho septembra uplynulo 50 rokov 
od bezprecedentnej tragédie, keď 
na OH 1972 v Mníchove vinou 
palestínskych teroristov vyhasli 
životy 11 členov izraelskej 
olympijskej výpravy. V

NAJČIERNEJŠÍ DEŇ 
OLYMPIJSKÝCH HIER
NAJČIERNEJŠÍ DEŇ 

OLYMPIJSKÝCH HIER

RETRO

AKTUÁLNY POHĽAD NA 
NIEKDAJŠIU MNÍCHOVSKÚ 
OLYMPIJSKÚ DEDINU.

084-089 retro Mnichov 1972.indd   84 29.11.2022   23:09



OLYMPIC.SK JESEŇ / ZIMA 2022   85

NÁSTUP ČLENOV IZRAELSKEJ 
OLYMPIJSKEJ VÝPRAVY
NA OTVORENÍ OH 1972.

časť bola dovtedy rekordná. V  195 
disciplínach 23 športov na nich súťaži-
lo 7123 športovcov (6065 mužov, 1058 
žien) zo 121 krajín. Aj divácky záujem 
bol obrovský. Všetko teda predznačovalo 
mimoriadny úspech týchto hier. Napo-
kon ho však „zdemoloval“ teror, ktorý 
vyústil v  najväčšiu olympijskú tragédiu 
v  histórii. Jej dôsledkom bola násilná 
smrť 11 členov izraelskej olympijskej 
výpravy.

Olympijské hry vtedy navždy „prišli 
o  nevinnosť“. Náklady na bezpečnostné 
opatrenia potom v rozpočte každej ďalšej 
edície hier predstavovali jednu z najvyš-
ších položiek.

BENEVOLENTNÉ BEZPEČNOSTNÉ 
OPATRENIA
Paradoxne, podmienky pre tragédiu 
utvorila práve snaha, aby to v Mníchove 
boli „hry mieru a radosti“. Preto boli bez-
pečnostné opatrenia veľmi benevolentné. 
Bavorské bezpečnostné orgány neveno-
vali pozornosť ani znepokojujúcim signá-

lom, že „sa niečo násilné chystá“ – nielen 
správam tajných služieb, ale dokonca ani 
medializovaným informáciám, že pales-
tínski teroristi pripravujú útok na izrael-
skú výpravu... 

„Nemci navodili atmosféru priateľ-
ských hier v kontraste s olympiádou v roku 
1936 v Berlíne. Akoby vraveli – Nemecko 
sa zmenilo, užívajte si to u nás. no, bez-
pečnostné opatrenia boli benevolentné, 
ale z tohto pohľadu to bolo pochopiteľné,“ 
uviedol v roku 2007 v rozhovore pre den-
ník Pravda vedúci izraelskej výpravy na 
OH 1972 Šmel Lalkin.

Na teroristický akt si Palestínčania 
vybrali olympijské hry preto, aby ich čin 
pripútal celosvetovú pozornosť a aby na-
pomohol boju Organizácie za oslobodenie 
Palestíny (OOP) v snahe získať nezávislosť 
od Izraela, okupujúceho jej územie. Až 
neskôr vyšlo najavo, že názov komanda 
Čierny september mal len odviesť pozor-
nosť od toho, že akciu naplánovala frakcia 
Arafatovej OOP s  názvom Al-Fattah. Tá 
mala zostať v ústraní.

STRUČNÝ FILM TRAGICKÝCH 
UDALOSTÍ
Pripomeňme základné fakty o udalostiach 
spred 50 rokov, doplnené už aj o novšie in-
formácie.

1. Prepad členov izraelskej výpravy: Piati pa-
lestínski teroristi v  športovom oblečení 
preskočili 5. septembra o 4 40 h ráno plot 
Olympijskej dediny. Paradoxne, pomáhali 
im pri tom podnapití americkí športovci, 
ktorí sa vracali z  nočnej púte po podni-
koch... K pätici sa priamo v dedine pridali 
ďalší traja členovia komanda, ktorí sa tam 
dostali už predtým zrejme s  falošnými 
akreditáciami. Dvaja z  osmičky sa pred-
tým na kratší čas zamestnali v dedine, aby 
sa zorientovali v  jej priestoroch – vodca 
skupiny Latíf Afífa ako stavebný robotník 
a ďalší ako kuchár.

O  niekoľko minút neskôr vyzbrojení 
granátmi a  kalašnikovmi prepadli čle-
nov izraelskej výpravy, ktorá bývala na 
Connollystrasse 31. Prvé výstrely zazneli 
o  4 50 h. Upratovačka, ktorá ich začula, 

TEXT:  ĽUBOMÍR SOUČEK, FOTO: ENVATO, MOV, OLYMPIA, ĽUBOMÍR SOUČEK RETRO

SPITZA POTAJOMKY 
ODVIEZLI 
ZAKRYTÉHO DEKOU

Najväčšiu hviezdu 
mníchovských hier, 
amerického plavca 

židovského pôvodu Marka Spitza, 
ktorý získal sedem zlatých medailí, 
v obavách z atentátu naňho ešte 
5. septembra odviezli z dediny 
zakrytého dekou a odletel do USA. 
Tam ho ešte tri mesiace strážili 
príslušníci tajnej služby. „V ten 
deň sa najväčšia športová udalosť 
zmenila na masaker a prevrátila 
moje vnímanie športu naruby. 
Prešlo potom veľa rokov, kým 
som mohol znovu povedať, že 
plne chápem skutočnú inšpiráciu 
a silu športu,“ povedal nedávno.

SPITZA POTAJOMKY 
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o  tom následne telefonicky informovala 
bezpečnostnú službu v dedine.

Priamo na posvätnej olympijskej 
pôde teroristi rýchlo zabili dvoch členov 
izraelskej výpravy. Prvý bol v  byte číslo 
11 zápasnícky tréner Moše einberg, 
ktorého zastrelili, keď sa útočníkom 
bránil s nožom v ruke. Druhý bol vzpie-
rač Joseff Romano, ktorý sa v  ďalšom 
byte vrhol na jedného z  útočníkov Afífu 
Ahmeda Hamida. Nožom ho poranil na 
tvári. Z kalašnikova ho strelili do brucha 
a potom dokonca vykastrovali  Zomrel na 
vykrvácanie. Jeho telo nechali teroristi na 
výstrahu pohodené pred zajatcami.

Niektorým členom izraelskej výpravy 
sa po prepuknutí streľby podarilo z iných 
bytov ujsť.

O 5 25 h ráno prišiel pred budovu na 
Connollystrasse 31 prvý policajt, ktorý 
žiadal vysvetlenie streľby. Teroristi rea-
govali tým, že pred dvere vyložili m tvolu 
Mošeho einberga a  tlmočili svoje po-
žiadavky ako aj to, že ak nebudú splnené, 
zabijú všetkých rukojemníkov.

2. Vyjednávanie: Požiadavky zneli, aby 
Izrael do deviatej ráno prepustil z  vä-
zenia 234 Palestínčanov,  aby vláda 
SRN prepustila ľavicových extrémistov 
Ulrike Meinhofovú a Andreasa Baadera 
z organizácie RAF a aby Palestínčanom 
poskytla tri diaľkové lietadlá na odchod 
z krajiny.

O  šiestej ráno o  udalosti informovali 
prezidenta Medzinárodného olympijské-
ho výboru (MOV), Američana Averyho 
Brundagea. Ten odmietol hry prerušiť 
a od nemeckých orgánov požadoval, aby 
polícia okamžite zabezpečila presun te-
roristov na miesto mimo olympijského 
teritória. V  tom čase väčšina účastníkov 
hier nemala tušenie, čo sa deje. Súťaže OH 
od ôsmej ráno pokračovali ďalej, ako keby 
sa nič nestalo.

Izraelská premiérka olda Meirová 
rezolútne odmietla splniť požiadavku 
atentátnikov a vyhlásila, že s teroristami 
sa nevyjednáva. „Nenecháme sa vydierať. 
Našou politikou je neustupovať teroris-
tom. Ak by sme ustúpili, potom by si už 
nikde na svete izraelský občan nemohol 
byť istý svojím životom,“  vyhlásila Mei-
rová.  Nemcom odkázala   „Sľúbte im, čo 
musíte, ale my sa nepodvolíme.“

Premiérka s  povesťou „železnej lady“ 

nemeckej spolkovej vláde ponúkla služby 
izraelskej tajnej služby Mossad. Západo-
nemecký premiér illi Brandt však ponu-
ku neprijal.

Z Izraela do Mníchova urýchlene prile-
tel šéf Mossadu Zvi Zamir, ktorý zisťoval, 
aké priority v  tejto veci majú politické 
a policajné orgány v SRN, ako aj MOV. „Ich 
hlavným záujmom bolo, aby olympijské 
hry mohli pokračovať. Záchrana členov 
izraelskej výpravy bola až druhá v pora-
dí,“ tvrdil po tragickom konci celej drámy.

Po izraelskom odmietnutí ultimáta 
nasledovali hodiny vyjednávania, počas 
ktorého sa naplnenie požiadaviek tero-
ristov posúvalo až do večera. Rokovania 
trvali 18 hodín.

Za nemeckú stranu rokovali šéf mní-
chovskej polície Manfred Schreiber, 
spolkový minister vnútra Hans-Dietrich 

enscher, bavorský minister vnútra Bru-
no Merk, prezident organizačného výboru 
OH illi Daume aj starosta Olympijskej 
dediny alther Tr ger.

Hans-Dietrich enscher pri rokova-
ní  teroristom povedal   „Poznáte naše 
dejiny. Viete, čo Tretia ríša urobila so id-
mi. Musíte pochopiť, že to sa v Nemecku 
nemôže zopakovať.“

Nemci ponúkali za prepustenie ruko-

RETRO
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A tlétka Eva Šuranová, bronzová v skoku 
do diaľky: „Šiesteho septembra sme sa 
namiesto na súťaže pobrali na tryznu. 

Olympijský štadión bol plný plačúcich 
športovcov. Otázka dňa znela: Skončiť 
predčasne olympiádu alebo v nej pokračovať? 
Prevážil rozumný názor ju dokončiť. Utešovalo 
ma jediné: že som už vlastnú súťaž mala za 
sebou. Som emotívna, neznášam násilnosti, 
neviem, či by som v tejto situácii bola 
schopná podať vrcholný výkon. Hry doznievali 
za podmienok, ktoré pripomínali vojnový stav. 
Nemci v obave z ďalšieho útoku nasťahovali 

do Olympijskej dediny kopu tankov a vojakov 
so samopalmi. Kontrolovali každý autobus, 
ktorý rozvážal športovcov. Takmer zásadne 
som chodila s československými hádzanármi, 
ktorí ma vyhlásili za svojho maskota. Dodnes 
sa čudujem, že sa im podarilo ma vždy 
do autobusu prepašovať – azda aj vďaka 
krátkym vlasom, ktoré som vtedy nosila. 
Olympiáda sa v dôsledku 36-hodinového 
prerušenia súťaží namiesto nedele skončila 
až v pondelok. Najväčší strach som spolu 
s ďalšími zažívala práve počas záverečného 
ceremoniálu. Pred ním sa rozchýrili obavy 

zo zhodenia bomby, preto nad štadiónom 
ustavične krúžili helikoptéry. Našťastie, 
už sa nič zlé neudialo, ale aj tak som si 
vydýchla, až keď som dorazila domov.“

Hádzanár Andrej Lukošík, člen strieborného 
družstva ČSSR: „Bol to šok, pretože dovtedy 
to bola krásna olympiáda. Všetko fungovalo, 
bola výborná atmosféra. Dedinu poriadne 
nestrážili, pred tragédiou som tam stretol 
ľudí z Prešova i z Bratislavy, ktorí sa do nej 
dostali, pričom tam nemali čo hľadať... Po 
útoku na Izraelčanov ju zatvorili, všade 

AKO TO PREŽÍVALI ČLENOVIA ČESKOSLOVENSKEJ VÝPRAVY

TERORISTA NA TERASE BUDOVY,
KDE BÝVALA IZRAELSKÁ VÝPRAVA.

„NENECHÁME SA VYDIERAŤ. NAŠOU POLITIKOU
JE NEUSTUPOVAŤ TERORISTOM.“
GOLDA MEIROVÁ

a potom dokonca vykastrovali  Zomrel na 
vykrvácanie. Jeho telo nechali teroristi na 
výstrahu pohodené pred zajatcami.

Niektorým členom izraelskej výpravy 
sa po prepuknutí streľby podarilo z iných 
bytov ujsť.

O 5 25 h ráno prišiel pred budovu na 
Connollystrasse 31 prvý policajt, ktorý 
žiadal vysvetlenie streľby. Teroristi rea-
govali tým, že pred dvere vyložili m tvolu 

SRN prepustila ľavicových extrémistov 
Ulrike Meinhofovú a Andreasa Baadera 
z organizácie RAF a aby Palestínčanom 
poskytla tri diaľkové lietadlá na odchod 
z krajiny.

O  šiestej ráno o  udalosti informovali 
prezidenta Medzinárodného olympijské-
ho výboru (MOV), Američana Averyho 
Brundagea. Ten odmietol hry prerušiť 
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jemníkov peniaze, ale tí to odmietli. Zo-
pakovali, že požadujú len oslobodenie 
väznených druhov.

3. Dráma v  priamom prenose: Celé dianie 
v dedine sledovali televízne kamery a ich 
prostredníctvom  začal postupne drá-
mu s napätím prežívať celý svet. Keďže 
v ubytovacích priestoroch izraelskej vý-
pravy boli televízory, všetko v priamom 
prenose videli aj únoscovia. Veľmi rýchlo 
tak odhalili, že sa k  nim pokúšajú cez 
vedľajšie budovy dostať policajti, obleče-
ní v teplákoch. Pod hrozbou zastrelenia 
rukojemníkov si vynútili ich okamžité 
odvolanie z akcie.

Olympijské súťaže prerušili až o 16 30 
h, čiže až takmer dvanásť hodín po prvých 
výstreloch...

4. Presun na letisko: Teroristi pristali 
na  poskytnutie jediného lietadla, kto-

ré ich malo odviezť do Líbye. Súhlasili 
s tým, že nastúpia do dvoch vrtuľníkov, 
ktorými sa spolu s  rukojemníkmi pre-
pravia na letisko.

Transport vrtuľníkmi navrhla bavorská 
polícia. Naplánovala to tak, aby vrtuľníky 
pristáli ďalej od lietadla Lufthansy. To by 
teroristov nútilo dlhšie prejsť po pristá-
vacej ploche, aby ich ostreľovači ľahšie 
mohli zamerať.

Vzhľadom na spolkový charakter kra-
jiny v  tejto situácii nemohla zasiahnuť 
západonemecká polícia, ale len bavor-
ská. Tá však nemala žiadne vycvičené 
protiteroristické komando. Jednoducho 
chcela teroristov pri pokuse nasadnúť do 
lietadla za tmy zlikvidovať a  oslobodiť 
rukojemníkov.

Až keď teroristi spolu s  deviatimi 
rukojemníkmi krátko po desiatej večer 
nastupovali do pripraveného autobusu, 
zástupcovia bavorských orgánov a  po-

lície s hrôzou zistili, že ich je viac, než 
predpokladali. Mysleli si, že sú len piati, 
ale boli až ôsmi. Nestihli potom už posil-
niť sily na letisku.

5. Streľba a výbuchy granátov na letisku: Na 
malom letisku NATO vo F rstenfeld-
brucku bolo na základe chybného odha-
du pripravených päť ostreľovačov, čo sa 
ukázalo byť málo. Ako neskôr vysvitlo, 
navyše mali málo výkonné pušky bez 
infrahľadov. Nemali nepriestrelné vesty 
ani prilby, ba dokonca ani vzájomné rá-
diové spojenie...

Nočný zásah policajtov, ktorý pod ná-
zvom Slnečné svetlo naplánoval šéf mní-
chovskej polície Manfred Schreiber, bol 
neprofesionálny a  skončil sa s  hroznou 
bilanciou.

Vrtuľníky pristáli na letisku o 22 29 h. 
Pristavené lietadlo Lufthansy Boeing 727 
si bol prezrieť šéf Čierneho septembra 
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hliadkovali ozbrojenci a zakázali nám 
vychádzať von. Peťo Pospíšil, ktorý sa 
už vtedy chystal na fotografickú kariéru, 
vyšiel von, pretože chcel niečo nafotiť, 
ale nikam ho nepustili, takže niečo nafotil 
len zdiaľky. Samozrejme, že to s nami 
poriadne zamávalo, navyše na druhý deň 
sme sa dozvedeli o masakre na letisku. 
Bolo to obrovské nešťastie. Báli sme sa, 
že hry predčasne ukončia. Napokon sa 
rozhodlo o tom, že budú pokračovať. 
Pre nás bolo ťažké sa v tejto atmosfére 
sústrediť na ďalšie zápasy. Ale boli sme na 

olympiáde, chceli sme sa pobiť o medailu, 
takže sme to nejako psychicky zvládli.“

Volejbalista Pavel Schenk, člen 6. družstva 
ČSSR: „V ten deň ráno sme išli na tréning 
a videli sme, že pred priestormi pred budovou 
izraelskej výpravy natiahli pásky. Stálo tam 
auto s guľometom a po terase chodili chlapi 
s kuklami na hlavách. My sme to komentovali 
tak, že asi nakrúcajú nejakú kriminálku... Keď 
sme sa však o dve hodiny vracali, už sme 
vedeli, že je všetko inak. Po tragédii vzniklo 
obrovské napätie a atmosféra bola veľmi 

zlá. Navyše sa objavila fáma, že priestory 
pod olympijskou dedinou, odkiaľ chodili 
autobusy, sú podmínované, takže tam všetko 
vypratávali a prezerali. Všetka pohoda zmizla. 
Dovtedy sme sa spontánne tešili, že sme na 
olympiáde. Do dediny ste ľahko prešli ako 
turista, keď vám niekto požičal reprezentačnú 
bundu, ale zrazu bolo všetko inak. Spustili 
prísne kontroly, každý sa začal separovať, 
vzájomné návštevy sa skončili. A koncentrácia 
na šport išla bokom. Ale nechceli sme, aby 
hry ukončili predčasne. Nám sa síce už 
dovtedy nedarilo, ale chceli sme hrať ďalej.“

„NENECHÁME SA VYDIERAŤ. NAŠOU POLITIKOU
JE NEUSTUPOVAŤ TERORISTOM.“
GOLDA MEIROVÁ

POHĽAD NA MNÍCHOVSKÝ OLYMPIJSKÝ PARK .
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Latíf Afífa s  prezývkou Issa (Ježiš). Keď 
zistil, že pristavené lietadlo je prázdne, 
o 22 35 h s varovným krikom vybehol von. 
Vtedy na letisku zhasli re  ektory a  prví 
dvaja ostreľovači spustili paľbu. V  tme 
bola situácia za chvíľku neprehľadná.

„Chybou bolo, že policajti, ktorí mali 
čakať v  lietadle prezlečení za posádku, 
ešte pred akciou opustili lietadlo. Keď zba-
dali teroristi prázdny stroj, pochopili, že sú 
v pasci,“ povedal v rozhovore pre Pravdu 
v roku 2007 vedúci izraelskej olympijskej 
výpravy v Mníchove Šmel Lalkin.

HROZNÁ BILANCIA
Traja teroristi, ktorí prežili počiatočnú 
paľbu ostreľovačov, zabili všetkých devia-
tich rukojemníkov. Najprv piatich z nich 
zastrelili. A  keď sa začal blížiť  obrnený 
transportér, jeden z  Palestínčanov hodil 
odistený granát do vrtuľníka, v  ktorom 
boli štyria rukojemníci. Zabil ich aj seba.

Obetí z  radov členov izraelskej olym-
pijskej výpravy teda bolo spolu jedenásť. 
Ich mená pred budovou na Connollystras-
se 31, kde sa 5. septembra 1972 skoro ráno 
všetko začalo, pripomína pamätná tabuľa 
v nemčine a v hebrejčine.

Len jeden z 11 zabitých idov sa naro-
dil v Izraeli. Všetci ostatní mali iné kra-

jiny narodenia – Rumunsko, Sovietsky 
zväz, Poľsko, Rakúsko, Líbyu a USA.

Bavorské bezpečnostné zložky na 
letisku zlikvidovali päť teroristov – 
Latífa Afífu (veliteľa akcie), Júsufa 
Nazzála (zástupcu veliteľa), Chalki-
da Džaváda, Afífu Ahmeda Hamida 
a  Ahmeda Thau. alších troch zajali 
- Adnana al- ašeja, Džamala al- ašeja 
a Mohammada Safadíu.

Dodnes je neuveriteľné, že napriek 
smrti Izraelčanov zástupca nemeckej 
vlády tesne po polnoci informoval 
médiá, zhromaždené pred letiskom, 
že všetci rukojemníci sú oslobodení 
a všetci teroristi zabití. Túto informáciu 
zakrátko oznamovali všetky významné 
médiá.

Pritom ešte krátko po tomto oznámení 
terorista zabil policajta Antona Flieger-
bauera. Ten sa stal sedemnástou obeťou 
masakry. Bezpečnostné sily streľbu ukon-
čili o 1 32 h, teda prakticky tri hodiny po 
jej spustení.

Až o  tretej ráno 6. septembra sa ve-
rejnosť dozvedela krutú pravdu.  „Všetci 
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Internetové vydanie nemeckého časopisu 
Der Spiegel v júli 2012 zverejnilo 
informácie z odtajnených dokumentov, 

prezrádzajúce početné zlyhania 
vtedajšej spolkovej i bavorskej vlády.

Spiegel okrem iného napísal, že 
niektoré zložky sa zrejme usilovali 
zahladiť stopy po vlastnom zlyhaní. 
Časopis to ilustroval napríklad na zmiznutí 
26 krízových scenárov, ktoré policajný 
psychológ Georg Sieber vypracoval 

pred OH v Mníchove. Jeden scenár 
počítal s prepadom olympijskej dediny 
palestínskym teroristickým komandom.

Spolková aj bavorská vláda si po 
postupnom zverejňovaní informácií museli 
byť vedomé, že na ich strane bola veľká 
vina a že si toho sú vedomí aj vo svete. 
Podľa denníka The Times of Israel vláda 
medzičasom už zjednoteného Nemecka 
dávno zaplatila rodinám zavraždených 
celkove v prepočte 5 miliónov eur. Pozostalí 

sa v roku 1994 odvolali na súd so žiadosťou 
o zvýšenie odškodnenia za obrovské 
zlyhania bavorskej polície. Neúspešne.

Nedávno spolková vláda prejavila ochotu 
poskytnúť im ešte päť miliónov eur. Tieto 
úvahy pozostalí odmietli ako ponižujúce. 
Až keď pohrozili, že sa nezúčastnia na 
tohtoročnom smútočnom zhromaždení 
k 50. výročiu mníchovskej tragédie, spolková 
vláda zvýšila sumu odškodnenia na 
28 miliónov eur. Tá už bola akceptovaná.

MNOŽSTVO ZLYHANÍ A DÔSTOJNÉ ODŠKODNENIE AŽ PO 50 ROKOCH

ZOZNAM OBETÍ Z RADOV ČLENOV 
IZRAELSKEJ VÝPRAVY NA OH 1972

Moše WEINBERG (zápasnícky tréner, 33 rokov),
Jose°  ROMANO (vzpierač, 32),
Josef GUTFREUND (zápasnícky rozhodca, 40),
Amricur ŠAPIRA (atletický tréner, 40),
Andre SPITZER (šermiarsky tréner, 27),
Kehat ŠORR (strelecký tréner, 53),
Jakob SPRINGER (vzpieračský rozhodca, 50),
David BERGER (vzpierač, 28),
Eliezer HALFIN (zápasník, 24),
Mark SLAVIN (zápasník, 18),
Zeev FRIEDMAN (vzpierač, 28)

FOTOGRAFIA ZAVRAŽDENÝCH 11 ČLENOV 
IZRAELSKEJ VÝPRAVY A JEDNÉHO POLICAJTA.

PRED BUDOVOU NA CONNOLLYSTRASSE 31 PRIPOMÍNA TRAGÉDIU TABUĽA 
S MENAMI OBETÍ V NEMČINE AJ V HEBREJČINE.
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sú m tvi,“  hlásali palcové titulky. Podľa 
niektorých novších informácií údajne 
bolo m tvych spolu až devätnásť, vráta-
ne jedného ostreľovača a  pilota jedného 
vrtuľníka.

HRY MUSIA POKRAČOVAŤ!
Po strašnej tragédii hrozilo, že olympijské 
hry budú musieť prvý raz vôbec predčas-
ne ukončiť. Všetky vlajky boli stiahnuté na 
pol žrde a horúčkovito sa diskutovalo, čo 
bude ďalej.

MOV zvolal na Olympijský štadión na 
6. septembra smútočnú tryznu. Na nej 
sa v  zaplnenom 80-tisícovom hľadisku 
zúčastnilo zhruba tritisíc členov olym-
pijských výprav zo sveta, vrátane zvyš-
ných 11 členov izraelskej olympijskej 
delegácie.

Medzi rečníkmi bol pochopiteľne aj 
odstupujúci prezident MOV, 84-ročný 
Američan Avery Brundage. Ten vyhlásil 
pamätnú vetu  „Hry musia pokračovať “ 
Olympijské súťaže pokračovali ďalší deň 
ráno po 36-hodinovej prestávke.

Vedúci izraelskej výpravy na OH 1972 
Šmel Lalkin tiež vystúpil na tryzne. Ozná-
mil, že izraelská výprava bude v účasti na 
hrách pokračovať. Napokon však predčas-
ne odletela domov. Spolu s  jedenástimi 
zvyšnými členmi výpravy putovali v jede-
nástich truhlách do Tel Avivu aj pozostat-
ky ich kolegov.

OH v  Mníchove ukončili s  dňovým 
oneskorením 11. septembra 1972. Vedúci 
kanadskej výpravy a neskôr jeden z naj-
vplyvnejších členov MOV Richard Pound 
vo svojej knihe o tom, čo spôsobila mní-
chovská tragédia v mysliach účastníkov 
hier, napísal  „V  rámci olympijského 
sveta bol šok porovnateľný s  tým, aký 
zvyšok sveta zažil 11. septembra o  29 
rokov neskôr.“

„POĽOVAČKA“ NA STROJCOV TERORU
Troch palestínskych teroristov uväz-
nili, ale už po 53 dňoch ich vláda NSR 
musela vynútene prepustiť. V  októbri 
1972 totiž dvaja Palestínčania uniesli 
malé lietadlo spoločnosti Lufthansa 
a výmenou za 17 rukojemníkov žiadali 
prepustenie zvyšných členov Čierne-
ho septembra. Západonemecká vláda 
túto požiadavku splnila. Prepustených 
teroristov potom v  líbyjskom Tripolise 
privítali ako hrdinov...

Jeden z  nich Džamal Al- ašej vo 
fi lmovom dokumente o mníchovských 
udalostiach s  názvom  „Jeden deň 
v  septembri“  povedal, že pre členov 
skupiny bola jediná možnosť návratu 
do Palestíny, ktorej územie okupoval 
Izrael.

„Ak by sme sa nevrátili, celý svoj život 
by som strávil ako utečenec bez ľudských 
práv. Tak som sa pridal k oslobodzova-
ciemu hnutiu, kde mi dali zbraň a naučili 
ma ju používať. Som hrdý na to, čo sme 
urobili, pretože sme pomohli palestín-
skej otázke. Pred Mníchovom o  našom 
trápení nikto nemal ani šajnu, ale v ten 
deň slovo Palestína zaznievalo po celom 
svete,“ vyhlásil Džamal Al- ašej.

Samozrejme, tí, ktorí celý útok v Mní-
chove zosnovali, ako aj jeho traja aktéri, 
ktorí prežili a dostali sa z väzenia, museli 
počítať s odplatou. Izraelská vláda jej re-
alizáciou v rámci utajenej operácie Boží 
hnev poverila svoju tajnú službu Mossad. 
Tá sa už v máji 1960 celosvetovo zvidi-
teľnila úspešným únosom nacistického 
vojnového zločinca Adolfa Eichmanna 
z Argentíny do Izraela, kde ho postavili 
pred súd a popravili.

Atentátnici ani plánovači útoku 
dlhé roky nemali pokoja. Mossad sa 
totiž v  rôznych kútoch sveta zameral 
na postupnú likvidáciu všetkých, ktorí 
s mníchovskou tragédiou mali niečo do 
činenia. Prominentnou obeťou izraelskej 
pomsty bol niekdajší šéf tajnej služby 
Organizácie pre oslobodenie Palestíny 
Ali Hassan Salameh, prezývaný Červený 
princ. Zahynul pri diaľkovom odpálení 
bomby v jeho aute.

Len dvaja z  hlavných vinníkov, ktorí 
akciu naplánovali, zomreli nenásilnou 
smrťou.  I
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M edzinárodný olympijský výbor sa 
dlho bránil tomu, aby sa počas 
ďalších edícií olympijských 

hier uskutočnila oficiálna pietna 
spomienka na obete mníchovskej 
tragédie v rámci otváracieho 
ceremoniálu OH. Napríklad počas 
OH 2012 v Londýne sa spomienkový 
obrad konal mimo olympijských 
priestorov. Pozostalí dlhodobo tvrdo 
kritizovali odmietavý postoj MOV.

Niečo sa zlepšilo až počas OH 2016 
v Riu de Janeiro, kde MOV v Olympijskej 
dedine zriadil tzv. Námestie smútenia. 
Hoci pri pamätníku s dvoma kameňmi 

z antickej Olympie vsadenými do skla 
si účastníci hier z celého sveta mohli 
pripomenúť všetkých svojich blízkych, 
ktorí zomreli, na otvorenie námestia 
prišli aj dve vdovy po zavraždených 
Izraelčanoch z Mníchova 1972.

Výrazná zmena nastala až vlani 
počas olympijských hier v Tokiu. 
Počas ich otváracieho ceremoniálu 
sa po prvý raz v histórii uskutočnila 
oficiálna pietna spomienka na izraelské 
obete palestínskych teroristov. Ich 
pamiatke boli venované pietne slová 
moderátora, symbolická minúta ticha, 
aj zhasnutie svetiel na štadióne.

NA OH OFICIÁLNA 
SPOMIENKA AŽ V TOKIU

VRTUĽNÍK, V KTOROM PO VÝBUCHU GRANÁTU ZAHYNULI ŠTYRIA IZRAELČANIA.

Atentátnici ani plánovači útoku 
dlhé roky nemali pokoja. Mossad sa 
totiž v  rôznych kútoch sveta zameral 
na postupnú likvidáciu všetkých, ktorí 
s mníchovskou tragédiou mali niečo do 
činenia. Prominentnou obeťou izraelskej 
pomsty bol niekdajší šéf tajnej služby 
Organizácie pre oslobodenie Palestíny 
Ali Hassan Salameh, prezývaný Červený 
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ezabudnuteľný rozhlasový 
reportér abo Zelenay, kto-
rého nedožitú storočnicu 
sme si pripomenuli 26. no-
vembra, bol mimoriadne 
populárny a  nepochybne 
legendárny. Koncom mi-
nulého roka o ňom v edícii 
Športové legendy vyda-
vateľstva SPORT Legal aj 
s  podporou SOŠV vyš-
la  kniha o  ňom s  názvom 
„Reportérsky mág abo 
Zelenay“. Slovenské olym-
pijské a  športové múzeum 

aktuálne k  jeho nedožitému jubileu 
pripravilo výstavu s množstvom zaují-
mavých artefaktov z jeho pozostalosti.

Na uvedenej knihe, ktorej hlavným 
autorom je Zelenayov takpovediac „druhý 
syn“ Dušan Badura, som sa podieľal ako 
spoluautor. V roku 1983 som totiž obhájil 
diplomovú prácu s  témou „Rozhlasová 
reportážna tvorba aba Zelenaya“.

Keďže som „uja aba“, ako mu zvykli 
hovoriť takmer všetci výrazne mladší 
od neho, dobre poznal, dovolím si byť 
v ďalších riadkoch aj trochu osobný.

NEUVERITEĽNÝ ROZSAH PÔSOBENIA
„Reportovanie – to bola moja veľká 
láska. Veľkú lásku inak nestvárnite, len 
keď do toho dáte celé srdce, celú dušu 
a  všetko, čo je vo vás,“ hovoril abo 
Zelenay. Napriek všetkému, čo sa týka 
jeho rozhlasového pôsobenia, bol však 

Je zriedkavé, aby bol športový 
žurnalista všeobecne považovaný 
za legendu a aby o ňom vyšla kniha. 
U GABA ZELENAYA platí oboje.

N

TEXT:  ĽUBOMÍR SOUČEK, FOTO: ARCHÍV SOŠM

REPORTÉRSKY MÁG 
 A MUŽ ODVŠADIAĽ

STOROČNICA LEGENDÁRNEHO GABA ZELENAYA

GABA ZELENAYA 

GABO ZELENAY V PLNOM 
REPORTÉRSKOM 
NASADENÍ.

 A MUŽ ODVŠADIAĽ
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oveľa viac, než „len“ originálny a nena-
podobiteľný rozhlasový športový repor-
tér s obrovským nasadením, úsmevnými 
metaforami a  vôbec „hláškami“, ako sa 
dnes hovorí.

Bol aj veľmi všestranný žurnalista 
a publicista s osobitým a sviežim štýlom 
písania, autor pozoruhodných knižiek 
„Oprášené historky“ a „Oprášené legen-
dy“, názorovo pevný komentátor a ostrý 
glosátor, navyše aj vášnivý a  medziná-
rodne ocenený fotoreportér, ktorého 
celkový tvorivý záber ďaleko presahoval 
oblasť športu.

Bol aj bývalý úspešný dorastenecký 
atlét. Následne prvoligový hokejový 
brankár, potom hokejový rozhodca. 
A popri práci športového reportéra v roz-
hlase, ktorej sa s  dvoma prestávkami 
venoval v  rokoch 1946 – 1985, aj vý-
znamný organizátor športových poduja-
tí, osobitne mládežníckych (medzi nimi 
mala výnimočné miesto medzinárodná 
Pionierska olympiáda v  Prešove, v  70. 
rokoch minulého storočia najväčšie mlá-
dežnícke športové podujatie na svete) 
a priekopník propagácie športu zrakovo 
i telesne postihnutých.

Bol aj moderátor množstva športových 
či kultúrnych podujatí, rozhlasových Sil-
vestrov, ale napríklad aj televíznej šou 
„Kto čo vie“ (v nej s patričným komen-
tárom aj predviedol ťahanie štrúdle, na 
ktoré sa spomínalo celé desaťročia), či 
charitatívnych dražieb.

Spolu so strýcom Marcinom dlho 
vystupoval v  putovnej šou „Malokar-
patský gól“, ale prejavil sa aj ako kuli-
nársky majster, kuchtiaci pochúťky pre 

verejnosť. Bol aj ochotnícky divadelník 
a príležitostný spevák s pevným hlasom 
(jeho brat ejza bol sólista opery), ktorý 
viackrát predviedol verejne.

Zahral si jednu z  hlavných postáv 
v  trojdielnom televíznom fi lme „H b-
kový rekord“, v  ktorej ako šesťdesiatnik 
absolvoval let na rogale s veľmi tvrdým 
dopadom.

Moderoval oslavy vzniku samostat-
nej Slovenskej republiky, ale aj (čo mu 
u  mnohých jeho dlhoročných obdivo-
vateľov a  priaznivcov veľmi priťažilo) 

neslávne známe „pasienkové“ mítingy 
Hnutia za demokratické Slovensko.

Ak Jean-Paul Belmondo bol fi lmovým 
Mužom z  Ria, Hongkongu či Acapulca, 
tak abo Zelenay bol Mužom odvšadiaľ. 
Je neuveriteľné, čo tento muž s nezmer-
nou energiou v živote stihol urobiť a na 
koľkých poliach zanechal významné 
stopy.

NENAPODOBITEĽNÝ ORIGINÁL, PRE 
KTORÉHO NEMOŽNÉ NEEXISTOVALO
„Bola to jedinečná, veľmi farbistá osob-
nosť, vždy originálna a nenapodobiteľná. 
Vo viacerých činnostiach bol prvolezec 
a  mal neutíchajúcu energiu. Keď počul, 
že sa niečo nedá, chcel dokázať opak. 
Nemožné preňho neexistovalo. Bol veľ-
mi impulzívny – keď sa pre niečo nad-
chol, nedalo sa ho zastaviť. Bol novátor, 
mal odvahu, rád objavoval neprebádané 
a neraz sa až nerozvážne vrhal do nových 
vecí,“ napísal som o ňom do knihy „Re-
portérsky mág abo Zelenay“.

Mal som možnosť stráviť s  ním de-
siatky hodín v  debatách. Predovšetkým 
pri príprave diplomovej práce, ale občas 
som sa uňho v byte na Francisciho ulici 
v Bratislave zastavil na kus reči aj v ďal-
ších rokoch. Z rádia som ho vnímal ako 
človeka s  mimoriadnym zmyslom pre 
humor („Poslucháča vnímam ako svojho 
hosťa a chcem, aby sa so mnou cítil dobre 
– a k tomu patrí aj humor, dobrá nálada, 

– S rozhodcami je to ako so ženami: Je to s nimi zlé, ale bez nich ešte horšie. 
–  Loptu dostáva Marián Masný. Ide, ide ‒ ale kam to ideš, Mariánko? Odtamtiaľ sa 

góly nedávajú! Góól!
– Nedal, priatelia, nedal! V bráne bola diera, že by sa tam Trabant zmestil. A on 
nedal!
–  Obranca si kľakol do strely a puk ho trafil do hrude. Keby išiel puk o trochu 

vyššie, tak ho zhltne aj so zubami!
–  Hráči hrajú tak pomaly, ako keď sa moja žena oblieka do divadla.
–  Pri mantineli bojuje o puk obranca Kolda. To je taká väzba, že keby ti ten jednu 

vypálil, tak ťa týždeň hľadajú po štadióne.
–  Naši majú snahu, ale nemajú puk. Áááá, už ho majú... Brankár Dzurilla ho 

vyťahuje zo siete.
–  Poliaci dali také góly, ako keď chlapci hľadajú veľkonočné vajíčka a nájdu ich.

KOŠTOVKA ZELENAYOVÝCH METAFOR A „HLÁŠOK“

PRI ROZHOVORE S NAJSLÁVNEJŠÍM ČESKOSLOVENSKÝM ŠPORTOVCOM 
VŠETKÝCH ČIAS A ROVESNÍKOM EMILOM ZÁTOPKOM, KTORÉHO NEDOŽITÚ 
STOROČNICU SME SI PRIPOMENULI V SEPTEMBRI.

(jeho brat ejza bol sólista opery), ktorý 

Zahral si jednu z  hlavných postáv 
v  trojdielnom televíznom fi lme „H b-
kový rekord“, v  ktorej ako šesťdesiatnik 
absolvoval let na rogale s veľmi tvrdým 

Moderoval oslavy vzniku samostat-

Ak Jean-Paul Belmondo bol fi lmovým 
Mužom z  Ria, Hongkongu či Acapulca, 
tak abo Zelenay bol Mužom odvšadiaľ. 
Je neuveriteľné, čo tento muž s nezmer-
nou energiou v živote stihol urobiť a na 
koľkých poliach zanechal významné 
stopy.

NENAPODOBITEĽNÝ ORIGINÁL, PRE 
KTORÉHO NEMOŽNÉ NEEXISTOVALO
„Bola to jedinečná, veľmi farbistá osob-
nosť, vždy originálna a nenapodobiteľná. 
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radosť a smiech,“ prízvukoval neraz), ale 
veľmi ma prekvapilo, aký vážny býval 
v debatách medzi štyrmi očami.

abo Zelenay prežil neľahký život, 
v  súkromí i  profesne. Trpel viacerými 
krivdami. Spomeniem len niektoré. 
V  roku 1949 mu z  politických dôvo-
dov nedovolili ukončiť vysokoškolské 
štúdium farmácie. O  dva roky neskôr 
ho vyhodili z  rozhlasu pre obvinenie 
z  buržoázneho nacionalizmu. Po roku 
1974 mu pre falošné obvinenie zaká-
zali cestovať na Západ, čím veľmi trpel. 
Ten zákaz platil až do jeho odchodu do 
dôchodku. Napriek tomu, že bol nepo-
chybne najslávnejší rozhlasový športový 
reportér v  Československu, pod piatimi 
kruhmi pôsobil len trikrát – na OH 1968 
v Mexico City a 1980 v Moskve, plus na 
ZOH 1972 v Sappore. Kto si prečíta knihu 
o ňom, však zistí, že nielen jeho profes-
ný, ale i osobný život bol dramatický.

Zrejme pre všetky životné príkoria bol 
pri debate v najužšom kruhu vážny. No 
keď si k nám niekto prisadol – a bolo jed-
no, či jeho poľská manželka pani Danuta 
(kedysi dlhoročná riaditeľka Poľského 
kultúrneho a  informačného strediska 
v centre Bratislavy), alebo nejaká návšte-
va, dvaja ľudia už preňho predstavovali 
publikum, pre ktoré začal „hrať“. Vtedy 
sa stával tým rozhlasovým Zelenayom, 
sršiacim jedinečným humorom, na kto-
rého „hlášky“ sa pri relácii S mikrofónom 
za športom u nás tešili masy ľudí s ma-
lými tranzistorákmi v hľadiskách futba-
lových či hokejových ligových zápasov, 
alebo doma.

VŽDY VEDEL ZAUJAŤ POSLUCHÁČA
Vďaka svojmu reportérskemu kumštu, 
„paľbe“ slov a  originalite abo Zelenay 
dostával od verejnosti unikátnu spätnú 
väzbu. Písali mu stovky ľudí, ktorých svo-
jím hlasovým prejavom a  reportérskym 
nasadením výrazne oslovil.

V knihe o ňom nájdete mnoho výstiž-
ných výrokov na adresu tejto farbistej 
osobnosti. Na tomto mieste odcitujem 
slová dvoch nedávno zosnulých vý-
znamných športových novinárov, ako 
aj takisto nedávno zosnulej legendy 
slovenského humoru a herectva Milana 
Lasicu. Prezrádzajú, prečo mnohí ľudia 
sledovali televízne športové prenosy so 

stíšeným zvukom a so Zelenayovým hla-
som z rozhlasu...

Eugen Magda v Korzári pred rokmi na-
písal  „Boli časy, keď sa na reláciu S mik-
rofónom za športom tešili aj ľudia, ktorí 
možno nikdy v živote neboli na ligovom 
futbalovom štadióne. K  rádiu ich lákal 

abo Zelenay. S veľkým záujmom ho po-
čúvali aj ženy, ktorých pozornosť vzbudil 
nielen tým, že pred televíznymi kame-
rami ukázal, ako treba pripraviť a upiecť 
štrúdľu, ale i tým, že aj keď sa nedialo nič 
na ligovom trávniku, vedel vždy okoreniť 
svoje reportáže a  vzbudiť pozornosť. Na 
jeho vstupy zo štadiónov čakali fanúšiko-
via ako na zákusok so šľahačkou.“

Marián Šimo v  rozhovore s  hlavným 
autorom knihy Dušanom Badurom pove-
dal  „Zelenay mal veľmi široký športový 
rozhľad – od futbalu cez hokej až po športy, 
ktoré boli pre rozhlasovú reportáž okrajo-
vé. Jeho výhodou oproti iným reportérom 
bolo, že bol aj fotoreportér. Čiže, mal aj 
športové videnie. V rozhlasovej reportáži 
bol preto jedinečný aj tým, že vedel zaujať 
poslucháča aj v zápase, ktorý možno ne-
bol veľmi záživný. Prinajmenej epizódou 
z cesty na reportáž autom, niekedy zas až 
možno nadsadeným zaujímavým a  dra-
matizovaným prerozprávaním drobnej 
príhody, ktorú prežil. Samozrejme, že mu 
niektorí vyčítali, že sa nedrží faktov, ktoré 
sú, ale pri ňom sa nedalo zaspať.“

Milan Lasica takisto v  rozhovore 
s autorom knihy prezradil, prečo si ho 
s Júliusom Satinským pozvali ako hos-
ťa do programov „Ktosi je za dverami“ 
a „Nikto nie je za dverami“  „ abo Ze-

STOROČNICA LEGENDÁRNEHO GABA ZELENAYA
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Hokejová legenda JOZEF GOLONKA: „Moja 
prvá spomienka na tohto mága emócií 
s mikrofónom sa viaže na pamätnú premiéru 
sovietskych hokejistov v Bratislave. Ešte ako 
hokejový bažant som v dueli nebojácne zložil 
na ľad centra útoku Babič – Bobrov – Šuvalov. 
Po zákroku sa pomaly zviechal z ľadu, radšej 
som trielil na našu lavičku, ku ktorej zamieril 
aj Vsevolod... Pokračovanie som si vypočul 
priamo z reportáže, keďže reportéri mali 
vtedy kabínku priamo medzi striedačkami. 
,Čo to? Vari sa Bobrov nejde Jožkovi 
Golonkovi pomstiť? Ale nie, skvelý útočník 
potľapkáva Golonku po pleci.´ Na chvíľu 

sa odmlčal a vzápätí citoval v tichu tribún 
odpočutý monológ legendárneho útočníka: 
,Molodec, molodec, ty budeš boľšim igrokom.´ 
Nezabudniteľné, pre mňa mladíka nesmierne 
motivujúce. Aj to bolo pre Gaba typické. 
Sám ako bývalý hokejový brankár a atlét sa 
vedel vžiť do duše športovca. Nepatril nikdy 
chronických kritikov, moralistov. Hodnotil 
triezvo, zasvätene a s nezameniteľnou vášňou.“

Volejbalová legenda BOHUMIL GOLIAN: „Gabo 
bol sympaticky drzý, ale nie taký drzý, že by 
bol ignoroval iných. On vedel vystihnúť takú 
chvíľku, kde mohol vstúpiť do rozhovoru. 

A keď už raz vstúpil, tak ho nemohol nikto 
druhý prerušiť. Toto bola jeho fantastická 
vlastnosť: vycítiť , kedy, aké otázky dať 
a získať názor. Uvedomil som si neraz, že 
tento človek nerozprával len tak, že ten vie 
komentovať aj odborné veci.“

Futbalová legenda LADISLAV KUNA: „So 
Spartakom Trnava chodil ako rozhlasový 
reportér často aj na rôzne medzinárodné 
zápasy. Bol to milý človek. Otvorený, priamy, 
rozdával všade navôkol dobrú náladu. A na 
jeho výnimočnom rozprávačskom talente sme 
sa často bavili aj pred zápasmi v kabíne.“ 

ŠPORTOVÉ OSOBNOSTI O GABOVI ZELENAYOVI
(citácie z knihy „Reportérsky mág Gabo Zelenay“)

GABO ZELENAY MAL RÁD VÝZVY. TAKŽE 
REPORTOVAL AJ PRI LETE VO VETRONI 
S PILOTOM MILOŠOM ORTOM, KTORÝ HO 
NAŇ TAKTO CHYSTAL.

ný, ale i osobný život bol dramatický.
Zrejme pre všetky životné príkoria bol 

pri debate v najužšom kruhu vážny. No 
keď si k nám niekto prisadol – a bolo jed-
no, či jeho poľská manželka pani Danuta 
(kedysi dlhoročná riaditeľka Poľského 
kultúrneho a  informačného strediska 
v centre Bratislavy), alebo nejaká návšte-
va, dvaja ľudia už preňho predstavovali 
publikum, pre ktoré začal „hrať“. Vtedy 
sa stával tým rozhlasovým Zelenayom, 
sršiacim jedinečným humorom, na kto-

VŽDY VEDEL ZAUJAŤ POSLUCHÁČA
Vďaka svojmu reportérskemu kumštu, 
„paľbe“ slov a  originalite abo Zelenay 
dostával od verejnosti unikátnu spätnú 
väzbu. Písali mu stovky ľudí, ktorých svo-
jím hlasovým prejavom a  reportérskym 
nasadením výrazne oslovil.
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„REPORTOVANIE ‒ TO BOLA MOJA VEĽKÁ LÁSKA. VEĽKÚ 
LÁSKU INAK NESTVÁRNITE, LEN KEĎ DO TOHO DÁTE CELÉ 
SRDCE, CELÚ DUŠU A VŠETKO, ČO JE VO VÁS.“

Narodil sa 26. novembra 1922 
v Bánovciach nad Bebravou v rodine 
úradníka a domácej. Základnú (vtedy 

ľudovú) školu navštevoval v Trnave, 
gymnázium najprv v Trnave a pokračoval 
v Trenčíne. Tam sa počas vojnovej 
Slovenskej republiky začal súťažne 
venovať ľadovému hokeju. Po povolaní 
na povinnú vojenskú službu od roku 1943 
pôsobil ako brankár v OAP Bratislava – do 
bránky nastúpil po neskôr veľmi slávnom 
hercovi Františkovi Dibarborovi. Po 
skončení vojny hral hokej do roku 1947 
vo VŠ Bratislava. Potom kratší čas pôsobil 
ako prvoligový rozhodca.

V októbri 1946 sa na základe 
vyhraného konkurzu stal 
externým športovým reportérom 
Československého rozhlasu 
v Bratislave. Od júla 1949 bol interným 
zamestnancom, ale už niekoľko 
mesiacov predtým reportoval z MS 
v ľadovom hokeji v Štokholme. O dva 
roky neskôr však prišiel o zamestnanie 
po obvinení z buržoázneho nacionalizmu. 
Naspäť sa vrátil v roku 1954, keď už 
mal s poľskou manželkou, športovou 
novinárkou Danutou Swiateková syna 
Romana. (Mimochodom, ten v novembri 
1992 ako podpredseda Federálneho 

zhromaždenia ČSFR za HZDS viedol 
rokovanie parlamentu, keď sa rozhodlo 
o ukončení existencie spoločného 
federálneho štátu. O rok neskôr tragicky 
zahynul.)

Mimo rozhlasu bol znovu v rokoch 
1958 – 1963, keď sa živil ako „voľný“ 
novinár a fotoreportér, publikujúci 
pod množstvom pseudonymov 
a skratiek. Potom v rozhlase pôsobil 
ako športový reportér nepretržite až 
do roku 1985. Obdobie do roku 1974, 
po ktorom mu zakázali cestovať na 
Západ, predstavovalo vrcholný čas 
jeho tvorby.

Jeho reportérskymi „srdcovkami“ 
boli futbal (legendárna bola jeho 
reportáž z finále Pohára víťazov pohárov 
1969 medzi Slovanom Bratislava 
a FC Barcelona), ľadový hokej (na snímke 
pri reportovaní na starom ZŠ Slovana 
Bratislava), atletika, cyklistické Preteky 
mieru, krasokorčuliar Ondrej Nepela 
(naživo reportoval jeho olympijské 
víťazstvo v Sappore 1972), spartakiády, 
klasické lyžovanie, šport mládeže, 
nevidiacich aj zdravotne postihnutých. 
Ale reportoval prakticky všetky v tom 
čase existujúce športy. Napríklad aj let na 
vetroni, v ktorom sedel...

S manželkou niekoľko rokov trénersky 
i pedagogicky viedli atletický krúžok 
na ZDŠ na Dukelskej ulici v Bratislave 
(v ňom aj svojho syna, takisto ako 
autora knihy „Reportérsky mág Gabo 
Zelenay“). Gabo sa stal významným 
organizátorom športovej činnosti 
pre deti a mládež na Slovensku, 
predovšetkým „dušou“ a riaditeľom 
medzinárodnej Pionierskej olympiády 
v Prešove, ktorá sa pod rôznymi názvami 
konala v období rokov 1970 – 1978.

Zomrel v nedeľu 3. augusta 
2003 v nemocnici v Podunajských 
Biskupiciach.

GABRIEL ZELENAY (NAJMÄ) V ŠPORTE
lenay svojím spôsobom bol symbolom 
rozhlasovej reportáže. Bol veľmi osobitý 
reportér, až natoľko osobitý, že nebolo 
možné si ho nevšimnúť. Niekto sa na to 
díval s  pobavením, niekto s  obdivom, 
ale nikoho nenechal ľahostajným. My 
sme boli veľmi zvedaví na to, akým spô-
sobom sa k  tomu dostal, akým spôso-
bom to robí a vôbec, ako sa díva nielen 
na svoju prácu. Bol legendárny. Niektorí 
ho parodovali, niektorí sa mu možno aj 
ušk ňali, ale jeho formulácie boli neza-
budnuteľné...“

STANDING OVATIONS V MEXIKU
Vinou toho, že človek zabúda, sa v knihe 
neobjavila historka, ktorú mi abo Ze-
lenay hovoril pred rokmi. Vynorila sa mi 
znovu z hlavy, až keď ju v našej debate vy-
tiahol nestor našej športovej žurnalistiky, 
95-ročný Jozef Kšiňan. So Zelenayom ho 
spájal dobrý kolegiálny vzťah. Ako vyslaný 
redaktor na OH 1968 v Mexico City mal 
možnosť zažiť zelenayovskú reportérsku 
„šou“ naživo a zblízka. Bolo to počas súťa-
že v skokoch do vody z 10 m veže, v ktorej 
triumfovala len 16-ročná reprezentantka 
ČSSR Milena Duchková.

„ abo sa v  priebehu súťaže dostal do 
reportérskeho tranzu. Povstal a do živého 
vysielania rozhlasu hovoril dlho s plným 
nasadením. Sedel som pri ňom a  všímal 
som si, že Mexičania v publiku čoraz viac 
sledujú jeho, než samotnú súťaž. Asi ne-
dokázali pochopiť, ako môže mať Európan 
taký juhoamerický temperament. Keď 
Duchková vyhrala, abo bol už v  úplnej 
eufórii. Po slávnostnom ceremoniáli ešte 
chvíľu trvalo, kým sa priamy rozhlaso-
vý prenos skončil. Diváci z  plavárne už 
odchádzali, ale na našej tribúne zostali. 
A  keďže abo v  nasadení nepoľavoval, 
napokon povstali a keď skončil, pripravili 
mu standing ovations. Bol to obrovský 
zážitok,“ zaspomínal si Jozef Kšiňan.  I

AJ KEĎ ODIŠIEL Z ROZHLASU, S MIKROFÓNOM 
GABA ZELENAYA EŠTE DLHO VÍDALI NA 
MNOŽSTVE PODUJATÍ. TAKTO VYZERAL PO 
ODCHODE DO DÔCHODKU.

hercovi Františkovi Dibarborovi. Po 
skončení vojny hral hokej do roku 1947 
vo VŠ Bratislava. Potom kratší čas pôsobil 
ako prvoligový rozhodca.

V októbri 1946 sa na základe 
vyhraného konkurzu stal 
externým športovým reportérom 
Československého rozhlasu 
v Bratislave. Od júla 1949 bol interným 
zamestnancom, ale už niekoľko 
mesiacov predtým reportoval z MS 

vetroni, v ktorom sedel...
S manželkou niekoľko rokov trénersky 

i pedagogicky viedli atletický krúžok 
na ZDŠ na Dukelskej ulici v Bratislave 
(v ňom aj svojho syna, takisto ako 
autora knihy „Reportérsky mág Gabo 
Zelenay“). Gabo sa stal významným 
organizátorom športovej činnosti 
pre deti a mládež na Slovensku, 

„šou“ naživo a zblízka. Bolo to počas súťa-
že v skokoch do vody z 10 m veže, v ktorej 
triumfovala len 16-ročná reprezentantka 

„ abo sa v  priebehu súťaže dostal do 
reportérskeho tranzu. Povstal a do živého 
vysielania rozhlasu hovoril dlho s plným 
nasadením. Sedel som pri ňom a  všímal 
som si, že Mexičania v publiku čoraz viac 
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šte nevedela ani poriadne cho-
diť a  už splavovala Dunajec so 
starými rodičmi. S krátkymi det-
skými nôžkami, sediac v strede 
deblovky, naberala cit pre vodu. 
V šiestich rokoch nastúpila nie-
len do školy, ale posadila sa prvý 
raz aj do kajaka. „Pamätám si, že 
ma to veľmi bavilo, hoci na Pie-
ninách nás vlny vedeli poriadne 
pokolísať. A tak je to viacmenej 
doteraz,“ vybavuje si Paňková.

Keď sa v roku 2011 uskutoč-
nili v  bratislavskom Čunove premiérové 
majstrovstvá sveta vo vodnom slalome, 
práve vtedy začala takmer 7-ročná Zuz-
ka s  prvými slalomárskymi tréningami. 
„O  rok neskôr som absolvovala prvé 
preteky mladších žiakov v Dolnom Kubí-
ne. Trvalo tri-štyri roky, kým sme začali 
pravidelne chodiť na veľkú vodu – do Lip-
tovského Mikuláša a Čunova,“ spomína na 
začiatky na divokej vode rodáčka z Košíc.

Mnohí vodáci si ju pamätajú, keď ju 
spoza lode, ktorú si niesla na ramene, 
nebolo ani vidieť. Stoj čo stoj kráčajúc 
v ústrety ďalším výzvam.

Nenápadné tiché žieňa s  vervou dra-
vej šelmy bojovalo s divokými perejami. 
„V Mikuláši som často jazdila s chalanmi, 
ktorí už vtedy zvládali na singli celú trať, 
kým ja som sa na kajaku odvážila len po 
druhú ,vaňu . Maličkými krôčikmi som 
sa posúvala vpred. Pamätám si tréning, 
keď som prvý raz zišla až po spodok. Bola 
som šťastná, že sa to podarilo, no tréner 
zahlásil, že ideme znova. V druhej jazde 
som sa prevrátila. Strach vo mne bojoval 
s odhodlaním, veď keď som to zvládla raz, 
musím to zvládnuť znova.“

Práve východniarske rodisko jej i  jej 
trénerovi Petrovi Murckovi nastavilo 
tréningovú rutinu. Od pondelka do stre-
dy či štvrtka sa venuje štúdiu, pričom po-
obede „maká“ na kondičke v posilňovni 
či behom v  prírode. Potom balia kufre 

E
doteraz,“ vybavuje si Paňková.

Keď sa v roku 2011 uskutoč-
nili v  bratislavskom Čunove premiérové 
majstrovstvá sveta vo vodnom slalome, 
práve vtedy začala takmer 7-ročná Zuz-
ka s  prvými slalomárskymi tréningami. 
„O  rok neskôr som absolvovala prvé 
preteky mladších žiakov v Dolnom Kubí-
ne. Trvalo tri-štyri roky, kým sme začali 

MLADÝ TALENT

Na jar 2021 sa v šestnástich 
rokoch prepádlovala
do seniorského reprezentačného 
tímu vodných slalomárov. 
Odvtedy pretiekli Dunajom 
hektolitre vody, prešli dve 
vodácke sezóny a z utiahnutého 
dievčatka sa stala zdravo 
sebavedomá, čerstvo oficiálne 
dospelá, mladá športovkyňa 
s odvážnymi ambíciami a (nielen) 
športovými snami. Vodná 
slalomárka ZUZANA PAŇKOVÁ verí, 
že keď predvedie, čo je v nej, 
má šancu zabojovať o najvyššie 
méty. (Aj) pod piatimi kruhmi...

KEDYSI IDOLY, TERAZ SÚPERKY
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MLADÝ TALENT

a  vyrážajú smer Liptov alebo čunovská 
Divoká voda. „V  škole sú zhovievaví, ja 
sa zase snažím nič nepodceňovať a od-
vádzať stopercentnú robotu. Vďaka patrí 
pedagógom, bez ich tolerancie a pomoci 
by neboli ani športové výsledky,“ uve-
domuje si tretiačka na ymnáziu sv. 
Tomáša Akvinského v  Košiciach, ktorú 
bavia najmä biológia, fyzika či chémia 
a rozmýšľa o štúdiu fyzioterapie. 

S  nomináciou do seniorskej repre-
zentácie pribudli zahraničné tréningo-
vé výjazdy, náročnejšie aj na logistiku 
s  učením, ale najmä medzinárodné sú-
ťažné konfrontácie s  tými najlepšími. 
„Je to zaujímavý pocit, pretekať sa so 
športovcami, ktorí boli ešte pred dvoma 
rokmi moje idoly a  sledovala som ich 
z  gauča,“ usmeje sa vodnoslalomárska 
univerzálka, keďže jazdí kategórie C1, K1 
aj extrémny slalom. 

NIE JE IVREA AKO IVREA
V jej športovej kariére sú (zatiaľ) výrazne 
zapísané najmä dve lokality – talianske 
mestečko Ivrea a  francúzska vodácka 
mekka Pau. 

Na Apeninskom polostrove súťažila 
vôbec prvý raz v „seniorke“ v máji 2021. 
V  šestnástich rokoch bojovala s  repre-
zentačnými kolegyňami o miestenku pre 
našu krajinu v ženskom singli na olym-
pijských hrách v Tokiu 2020. 

(Ne)úspešne.

Slovensko síce zastúpenie v  Japonsku 
napokon malo, ale letenku si zabezpečila 
Monika Škáchová. „Dodnes si pamätám, 
s akým obrovským rešpektom som išla do 
týchto pretekov. Zašla som dobrú kvalifi -
kačnú jazdu, fi nišovala som tretia. Zistila 
som, že keď si pôjdem svoje, s pokojom na 
pádle, čo bolo naše heslo, môže to vyjsť. 

Avšak v semifi nále ma spláchlo pred štr-
nástou bránkou a bolo po nádejach. Snaži-
la som sa neuvedomovať si zodpovednosť, 
len prejsť medzi bránkami čo najlepšie 
a najrýchlejšie. Nevyšlo. Dodnes ma však 
nesmierne teší, že sa nám podarilo vybo-
jovať olympiádu pre Slovensko a zároveň 
premiérové zlato zo súťaže hliadok.“

TEXT:  LUCIA ANTOLOVÁ, FOTO: PETER BRICHTA, PETER MURCKO, PAVOL UHRIN, ARCHÍV (ZP)

OLYMPIC.SK JESEŇ / ZIMA 2022OLYMPIC.SK JESEŇ / ZIMA 2022OLYMPIC.SK    95

So športovou kariérou Zuzany Paňkovej je ne-
odmysliteľne spojené meno jej trénera Petra 
Murcka. Mnoho ráz sa o ňom vyjadrila, že je 

ako jej druhý otec. „Bodaj by nie, veď jej lode no-
sím, lepím, varím, nakupujem, prosto všetko, aby 
sme boli na tréningu na 110 percent pripravení. 
Akurát, priznávam, neperiem,“ usmieva sa Murcko. 

Štyridsaťjedenročný Košičan je presvedčený, 
že úloha trénera je dostať zo športovca maxi-
mum. „Vnímam obrovský pokrok, ktorý Zuzana 
urobila. Či už technicky, kondične, mentálne ale-
bo akokoľvek inak. Zároveň som však presved-
čený, že rozvoj jej zručností ešte nie je ukončený. 
Hoci bol rok 2022 z pohľadu športových výsled-
kov dominantný, stále vnímam rezervy vo výko-
ne. To je však dobre. Rovnako prínosne hodnotím 
aj neúspechy, ktoré nás postretli. To sú práve 
momenty, ktoré posúvajú športový výkon vpred.“

Paňková v uplynulej sezóne ukončila junior-
skú kategóriu, od nového roka prechádza medzi 
„dvadsaťtrojkárky“. Od roku 2019 postupne uka-
zovala, že s ňou treba rátať. „Veľmi ma teší, že 
,juniorku‘ ukončila štvornásobným medailovým 
zápisom zo svetového šampionátu a  rovnako 
verím, že sa nám podarí nadviazať výbornými vý-
sledkami aj medzi staršími. Ako rastie pretekár, 
posúva sa aj tréner. Nedá sa však povedať, že 
by to znížilo moju nervozitu. Akurát som možno 
chladnokrvnejší, nedávam toľko najavo emócie. 
Ani po úspechu, ani po neúspechu. Pomáha mi 
to udržať si smerovanie.“

Podobne rozmýšľa aj o  blížiacich sa olym-
pijských hrách v  Paríži 2024. „Nastavíme si 
športovú prípravu, aby sme mali v  správnom 
čase správnu formu. Zuzana jazdí dravo, nebojí 
sa zariskovať. Keď sa nám podarí pridať k tomu 
chladnokrvnosť v kľúčových momentoch, môže 
z  toho byť dobrý výsledok,“ zdôraznil Peter 
Murcko.

TRÉNER PETER MURCKO: MAŤ V SPRÁVNOM ČASE SPRÁVNU FORMU

SO SVOJÍM „DRUHÝM OTCOM“,
TRÉNEROM PETROM MURCKOM. 

S PRVOU MEDAILOU ZO SENIORSKÉHO PODUJATIA – STRIEBROM ZO SP PAU 2022. 
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STRIH – JÚL 2022
Zuzana Paňková nastúpila na mládež-
nícke majstrovstvá sveta, rovnako v ta-
lianskej Ivrei, ako favoritka vo všetkých 
juniorských kategóriách. Domov sa 
vracala so štyrmi cennými kovmi – so 
zlatom z  kanoe, striebrom z  extrém-
neho slalomu a  kajakárskych hliadok, 
bronzom zo  singlových hliadok. Na 
dosah bola i posledná možná „placka“ 
z  fi nále juniorského kajaka. „Bolo to 
niečo neskutočné. no, mohlo to byť 
aj päť medailí, ale na keby sa nehrá. 
Možno keby mi vyšiel kajak, neuspela 
by som na druhý deň v  nevyspytateľ-
nom extrémnom slalome... Takto to 
malo byť. Ja som mala nesmiernu ra-
dosť, ktorú sme doma oslávili v kruhu 
najbližších, aj s vynikajúcim koláčikom 
u babky.“

Nádherné spomienky má aj na fran-
cúzske Pau. V roku 2021 si tam na pre-
tekoch Svetového pohára vypádlovala 
svoje prvé fi nále, kde skončila ôsma. Rok 
nato už brala striebro, keď sa vôbec prvý 
raz v kariére postavila na stupeň víťazov 
v prestížnom seriáli Medzinárodnej ka-
noistickej federácie (ICF) a zároveň zdo-

lala napríklad aj úradujúcu olympijskú 
šampiónku, Austrálčanku Jessicu Foxo-
vú. „Bola to opäť raz úžasná skúsenosť. 
O to viac, že mi nevyšla kombinácia vo 
vrchnej časti trate. Avšak udržala som 
nervy na uzde, šla som čisto a napokon 
z toho bolo striebro,“ teší sa členka Špor-
tového centra polície Bratislava.

PLAGÁT DUKÁTOVEJ V DETSKEJ IZBE
Hoci priznáva, že rada sa priučí od kaž-
dého čosi, jej veľký vzor je od útleho 
veku slovenská kajakárka, štvrtá z  OH 
Rio de Janeiro 2016, Jana Dukátová. Jej 
plagát má stále čestné miesto na stene 
v  detskej izbe. Pred ukončením Duká-
tovej profesionálnej kariéry si spolu aj 
zatrénovali. „Akoby na vode tancovala. 
Pádlovala neskutočne ladne, technic-
ky a  zároveň rýchlo. Zopár tréningov 
s ňou, vidieť ju niekoľko metrov predo 
mnou prejsť bránu, bolo čosi celkom 
iné, aj keby mi to niekto stokrát exaktne 
vysvetľoval.“

Za úspechom je nielen tvrdá technická 
a kondičná príprava, ale aj práca s men-
tálnym koučom. „Naučila som sa pretaviť 
predštartový stres na energiu potrebnú 

do pretekov. Nezväzuje mi ruky, ale ženie 
ma vpred. Pomáhajú mi najmä rituály. 
Snažím sa mať každý súťažný deň rovna-
ký, prináša to pokoj. Potom viem lepšie 
reagovať na nepredvídateľné situácie na 
vode, v sekunde ich vyhodnotiť a správne 
sa rozhodovať.“

Najstaršia spomedzi šiestich súro-
dencov oddychuje čítaním či počúvaním 
hudby, ale aj kreslením s  najmladším 
päťročným bratom Peťkom. 

V rámci psychohygieny si v septembri 
zabehla Redbull 400 – výbeh na skokan-
ský mostík na Štrbskom plese. „Bolo to 
úžasné. Dať zo seba maximum, neroz-
mýšľať. Pri slalome to nejde. Tu som vypla 
hlavu, makala a čakala, čo mi telo dovolí,“ 
usmieva sa piata najrýchlejšia žena piatej 
edície adrenalínového podujatia. 

A keď sa povie Paríž 2024  „Olympiá-
da je bezpochyby najväčší športový svia-
tok. Už samotná kvalifi kácia si vyžaduje 
maximálne nasadenie a sústredenie. O to 
viac, že vo vodnom slalome má každá 
krajina len jedno zastúpenie v kategórii. 
Môžem povedať len toľko, že urobím ma-
ximum, aby to vyšlo,“ uzatvára Zuzana 
Paňková.  I

KTO JE
ZUZANA PAŇKOVÁ
NARODENÁ: 25. 11. 2004 v Košiciach
TRÉNER: Peter Murcko
KLUBY: TJ Slávia UVL Košice 
a zároveň členka Športového 
centra polície 
ÚSPECHY: dvojnásobná majsterka 
Európy 3xC1 ženy (2021, 2022), 
štvornásobná medailistka 
z juniorských majstrovstiev sveta 
2022
(1 – 2 - 1), trojnásobná juniorská 
majsterka Európy 2021
(C1 ženy, K1 ženy, 3xK1 ženy), 
bronzová z ME junioriek 2021 
v extrémnom slalome, bronzová 
z majstrovstiev sveta junioriek 2021 
v K1 žienMEDAILOVÁ ŽATVA NA ME JUNIORIEK 2021 V SLOVINSKOM SOLKANE. 
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IN MEMORIAM STANISLAV KROPILÁKTEXT:  ĽUBOMÍR SOUČEK, FOTO: JÁN SÚKUP

odák z Kremnice Stanislav Kro-
pilák (nar. 10. júna 1955) bol 
neprehliadnuteľný. Narástol až 
do výšky 208 cm, ale mal výbor-
nú pohybovú koordináciu, vďaka 
čomu vynikal nielen v basketba-
le. Výborne plával, dobre behal, 
hral futbal a  čo je unikátne, aj 
veľmi dobre lyžoval na zjaz-
dovkách. Preto mu podľa mena 

slávneho francúzskeho zjazdára Killy-
ho prischla prezývka Kily. V  basketbale 
Kropilákovi práve športová všestrannosť 
veľmi pomáhala. Napriek veľkej výške 
bol pohyblivý a obratný. Medzi vysokými 
hráčmi tým bol unikátny.

DVOJNÁSOBNÝ OLYMPIONIK 
MAL TRI MEDAILY Z ME
Stal sa najväčšou hráčskou osobnosťou 
v histórii slovenského basketbalu, ktorá 
si získala aj svetové meno a  veľké me-
dzinárodné uznanie. Absolvent grafi ckej 
priemyslovky a  neskôr vysokoškolské-
ho štúdia práva s  basketbalom začínal 
v Slávii SVŠT Bratislava, ale legendou sa 
stal počas pôsobenia v Interi Bratislava. 
Bol ústrednou postavou tímu v najsláv-
nejšej ére tohto klubu. V  žlto-čiernom 
drese Interu Slovnaft sa štyrikrát (1979, 
1980, 1983 a 1985) podieľal na zisku titu-
lu majstra ČSSR, piaty titul (1984) získal 
v tíme RH Pardubice.

Výkonmi vo federálnej  lige si Kro-
pilák veľmi rýchlo vyslúžil pozvánku 
do československej reprezentácie, 
v  ktorej sa nadlho stal neodmysliteľ-
nou oporou. Ale aj viacero interistov 
sa po jeho boku prebojovalo do A-tímu 
ČSSR. Na poste pivota si zahral na dvo-
jo olympijských hrách (Montreal 1976 
– 6. miesto, Moskva 1980 – 9. miesto), 
na dvojo majstrovstvách sveta (1978 

a  1982) a  až sedemkrát na majstrov-
stvách Európy.

Na olympijskom turnaji v Montreale 
1976 mal len 21 rokov, ale zažiaril a do-
stal ponuku na štúdium na univerzite 

ake Forest v USA. Je otázne, či by mu 
komunistická moc v ČSSR vôbec umož-
nila odísť do USA, ale sen o hraní v „naj“ 
basketbalovej krajine a  v  „naj“ súťaži 
sveta mu vtedy zmarilo zranenie kolena, 
ktoré ho na tri mesiace vyradilo z hry. 
Potom sa síce znovu vrátil do špičkovej 
formy, ale taká príležitosť sa už nezopa-
kovala. Na ďalších OH v Moskve 1980 bol 
najlepším strelcom čs. tímu.

Z majstrovstiev Európy si Kropilák pri-
niesol spolu tri medaily – bronzy z Liége 
1977 aj z Prahy 1981 (zápasy šampionátu 
sa hrali aj v Bratislave a práve Kropilák bol 
na plagáte k tomuto podujatiu) a striebro 
zo Štuttgartu 1985. Na ME 1983 aj 1987 
bol najlepším strelcom tímu ČSSR. Po-
sledná medaila zo Štuttgartu 1985 prišla 
nečakane, pretože na predošlom šampi-
onáte tím ČSSR skončil až desiaty. V zá-
kladnej skupine sa síce družstvu plnému 
skúsených hráčov nedarilo, ale potom 
Kropilák a spol. zdolali reprezentačné vý-
bery takých basketbalových veľmocí, ako 
sú Juhoslávia a Španielsko.

Pred šampionátom dov šil tridsiatku, 
a tak mu po ňom umožnili odísť hrať do 
zahraničia. Na hráčsku kariéru v  USA 

však už bolo neskoro. Postupne pôsobil 
v belgických mestách Fleurus, Charleroi, 
Namur a v luxemburských Steinsel a  il-
ly. Aktívne športové pôsobenie ukončil 
vo veku 41 rokov.

Z TOPHRÁČA TOPFUNKCIONÁR
Na Slovensko sa Kropilák vrátil v  roku 
1996. Najprv bol generálny manažér BK 
Inter Bratislava, neskôr aj člen exeku-
tívy Slovenského olympijského výboru 
a  poslanec Národnej rady SR. Od roku 
2000 bol prezident BK Inter Bratislava, 
s  ktorým sa znovu tešil z  viacerých ti-
tulov majstra Slovenska. Aktívny bol aj 
v Slovenskej asociácii olympionikov.

Stanislava Kropiláka päťkrát vyhlásili 
za najlepšieho basketbalistu Českoslo-
venska (1979, 1980, 1982, 1983, 1985) 
a desaťkrát za najlepšieho na Slovensku 
(bez prestávky v  rokoch 1975 – 1984). 
V rokoch 1981 – 1987 si pätnásťkrát za-
hral za výbery Európy, aj proti neskorším 
americkým superhviezdam Michaelovi 
Jordanovi, „Magicovi“ Johnsonovi či Lar-
rymu Birdovi. Vyhlásili ho za najlepšieho 
slovenského basketbalistu 20. storočia.

Medzinárodná basketbalová federácia 
(FIBA) ho v roku 1991 zaradila medzi 50 
najlepších hráčov histórie. V  roku 2018 
mu slovenskí športoví novinári udelili 
titul Športová legenda a v roku 2019 ho 
uviedli do Siene slávy FIBA.  I

„KILY“ BOL NAŠA 
BASKETBALOVÁ 
SUPERSTAR
Štrnásteho októbra po dlhších zdravotných problémoch 
v Bratislave zomrel vo veku 67 rokov skvelý slovenský 
basketbalista, náš najlepší hráč 20. storočia, člen Siene 
slávy FIBA a Športová legenda Stanislav Kropilák.

R STANISLAV 
KROPILÁK VO 
VRCHOLNOM 

OBDOBÍ KARIÉRY.

slávy FIBA a Športová legenda Stanislav Kropilák.
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PARTE ŠPORTOVÝCH OSOBNOSTÍ TEXT:  ĽUBOMÍR SOUČEK, FOTO: JÁN SÚKUP, ARCHÍV SSTZ, 
TASR/ŠTEFAN PETRÁŠ, DANO VESELSKÝ

V priebehu predošlých šiestich 
mesiacov nás navždy opustili 
viaceré významné osobnosti 
slovenského športu.

† ALEXANDER EGYHÁZY. Bol člen 
osemveslice, ktorá v  roku 1961 vyhrala 
súťaž dorastencov na tradičných praž-
ských Primátorkách. Neskôr pracoval 
ako metodik slovenského lyžiarskeho 
zväzu a venoval sa aj trénerstvu zjazdo-
vého lyžovania. Viedol čs. reprezentačné 
družstvo junioriek, potom bol dve se-
zóny asistent Ladislava Zacharidesa pri 

ženskom reprezentačnom tíme ČSSR. 
Následne dlhé roky pôsobil ako metodik 
výučby lyžovania a  pedagóg na Telo-
výchovnej škole S V ČSZTV v Bratisla-
ve. Bol spoluautor viacerých odborných 
publikácií o zjazdovom lyžovaní pre tré-
nerov a cvičiteľov. Zomrel 1. júla v Brati-
slave vo veku 78 rokov.

†JÁN ŽIFČÁK mladší. Ako gymnastický tré-
ner išiel v stopách svojich rodičov, ktorí 
v  70. rokoch minulého storočia stvorili 
„detviansky gymnastický zázrak“. Po 
ukončení štúdia trénerstva na FTVŠ UK 
v Bratislave pôsobil v Detve ako hlavný 
tréner dievčat, zároveň bol aj reprezen-

tačný tréner junioriek ČSSR. Najväčšie 
trénerské úspechy však dosiahol v  Ta-
liansku, kde bol v  rokoch 1992 – 2009. 
Jeho zverenka z Brescie Vanessa Ferra-
riová sa v  roku 2006 stala absolútnou 
majsterkou sveta. Zomrel 27. augusta vo 
veku 56 rokov.

† ALEXANDER HORVÁTH. Bývalý vynikajúci 
futbalový stopér prežil najlepšie roky 
kariéry v Slovane Bratislava. Ako kapitán 
priviedol tím belasých k  historickému 
zisku Pohára víťazov pohárov v  roku 
1969, aj k  titulu majstra ČSSR 1970 
a k víťazstvu v Čs. pohári 1968. V I. čes-
koslovenskej lige odohral 172 zápasov, 

udovít Komadel bol olympionik 
v plávaní z Helsínk 1952. Skončil 
tam ôsmy na 200 m prsia. Neskôr 
pôsobil ako plavecký tréner, ale 
profesne sa upísal medicíne. 
Stal sa z  neho popredný telo-
výchovný lekár a  funkcionár vo 
vysokoškolskom športe. V oboch 
oblastiach získal veľké medziná-
rodné uznanie a  významné po-

stavenie. V roku 1992 ho Medzinárodný 
olympijský výbor (MOV) ako vôbec prvé-
ho Slováka poctil udelením Olympijské-
ho radu v  striebre. V  Bratislave mu ho 
odovzdal vtedajší prezident MOV Juan 
Antonio Samaranch.

udovít Komadel v  plávaní ako 
pretekár uspel výraznejšie, než jeho 
slovenskí predchodcovia. V  rokoch 
1942 – 1950 súťažil za Slovan Piešťany. 
Ako osemnásťročný 16. decembra 1945 
v  rámci oddielových pretekov na pieš-
ťanskej Eve časom 5 35,9 min prekonal 
neofi ciálny svetový rekord na 400 met-
rov prsia. O dva roky neskôr štartoval na 
majstrovstvách Európy v  Monte Carlo 

a  v  roku 1952 sa prebojoval na olym-
pijské hry – vedno s ďalším Piešťancom 
Ladislavom Bačíkom. Na 200 m prsia 
skončil ôsmy, keď v  rozplavbe utvoril 
výkonom 2 38,9 min olympijský rekord. 
Zo slovenských plavcov sa po ňom do 
olympijského fi nále potom prebojoval 
až Miloslav Roľko na OH 1976 a 1980. 
V roku 1953 dostal titul majstra športu.

Po skončení pretekárskej kariéry sa 
absolvent štúdia medicíny a  lekár do 
roku 1960 venoval aj trénerskej prá-
ci v  Slovane Bratislava. Na OH 1956 
v  Melbourne  Komadel viedol svojho 
plaveckého spolupútnika Ladislava 
Bačíka.

Postupne sa z  neho stal významný 
telovýchovný lekár, autor viacerých od-
borných publikácií, pravidelný účastník 
olympijských vedeckých kongresov a dl-
horočný predseda Slovenskej spoločnosti 
telovýchovného lekárstva (1971 – 1994). 
Na OH 1968 v  Mexico City pôsobil ako 
lekár československej výpravy.

udovít Komadel sa výrazne presadil 
aj v medzinárodných štruktúrach. V  ro-

koch 1959 – 1987 sa zúčastnil na množ-
stve svetových univerziád, desať rokov 
(1969 – 1979) bol členom exekutívy Me-
dzinárodnej federácie vysokoškolského 
športu (FISU) a  len o  dva roky kratšie 
šéfom lekárskej komisie FISU. V  roku 
1985 ho prijali za doživotného čestného 
člena FISU.

Dlhší čas pôsobil ako člen exekutívy 
Medzinárodnej federácie športovej me-
dicíny (FIMS). Spoločnosti telovýchov-
ného lekárstva v Rakúsku aj v Maďarsku 
ho prijali za svojho čestného člena. Bol 
aj predsedom lekárskej komisie Sloven-
ského olympijského výboru.  

ĽUDOVÍT KOMADEL BOL PRVÝ SLOVÁK
S OLYMPIJSKÝM RADOM

ĎALŠIE VEČNÉ STRATY SLOVENSKÉHO ŠPORTU

ĽUDOVÍT KOMADEL S OLYMPIJSKÝM RADOM 
V STRIEBRE.

Prof. MUDr. Ľudovít Komadel, DrSC., bol veľmi významnou osobnosťou 
slovenského športu i telovýchovného lekárstva. Rodák z Piešťan (nar. 1. novembra 
1927) zomrel v Bratislave 1. septembra vo veku nedožitých 95 rokov.

Ľ
Prof. MUDr. Ľudovít Komadel, DrSC., bol veľmi významnou osobnosťou 
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v ktorých strelil 15 gólov. V českosloven-
skej reprezentácii nastúpil na 26 zápasov 
a  dal 3 góly, na MS 1970 v  Mexiku bol 
kapitánom tímu. Kariéru končil v belgic-
kom R D Molenbeek, odkiaľ sa už do-
mov nevrátil. Rodák z Mošoviec zomrel 
v Bruseli 31. augusta vo veku 83 rokov.

† LADISLAV MOC. Rodák z českých Sobo-
číc u Zásmuk dlhší čas patril do svetovej 
chodeckej špičky. Štyrikrát prekonal 
svetový rekord, na OH 1960 v Ríme bol 
ôsmy na 20 km a  jedenásty na 50 km. 
Po skončení pretekárskej kariéry pôso-
bil ako tréner, pričom 12 rokov (1970 
– 1982) viedol chodcov ASVŠ Dukla Ban-
ská Bystrica. Tri roky viedol neskoršieho 
majstra Európy na 20 km Pavla Blažeka. 
Bol aj čs. reprezentačný tréner chodcov 
a  dlhé roky viedol komisiu chôdze vo 
federálnom atletickom zväze. Pôsobil 
aj ako medzinárodný rozhodca. Zomrel 
18. septembra vo veku 91 rokov.

† IRENA MIKÓCZIOVÁ-BOSÁ. Rodáčka z  Vi-
nohradov nad Váhom bola vo svojej dobe 
jedna z najlepších stolných tenistiek v Eu-
rópe. Na juniorských ME získala spolu tri 
zlaté a po jednej striebornej a bronzovej 
medaile. Medailovo sa presadila na ME 
aj medzi ženami. V Londýne v roku 1966 
získala spolu s  Češkou Lužovou striebro 
vo štvorhre, na ME 1964, 1966 aj 1968 
bola členka bronzového družstva ČSSR. 
Výborná obranárka na Slovensku žiarila 
najmä počas pôsobenia v  Lokomotíve 
Rača a v Lokomotíve Bratislava. Zomrela 
18. septembra vo veku 77 rokov.

† VLADIMÍR ŠŤASTNÝ. Najstarší z  legen-
dárnych hokejových bratov Šťastných 
pôsobil ako telovýchovný pedagóg na 
Prírodovedeckej fakulte UK v  Bratislave 
a ako hokejový tréner v Československu, 
Švajčiarsku i  Nemecku. V  reprezentácii 
SR sa niekoľko rokov venoval trénovaniu 
brankárov. Bol člen realizačného tímu pri 
zisku striebra na MS 2000, zlata na MS 
2002 aj bronzu na MS 2003, ako aj na ZOH 
1994 v Lillehammeri a na ZOH 2002 v Salt 
Lake City. Niekoľko rokov bol predseda 
Olympijského klubu Bratislava. Zomrel 
24. septembra vo veku 77 rokov.

† MILAN  KOLESÁR. Dlhoročný hokejový 
rozhodca, neskôr bol inštruktor a pred-
seda komisie rozhodcov Slovenského 
zväzu ľadového hokeja. Spoluzakladal 
in-line hokej na Slovensku, pôsobil me-
dzi rozhodcovským expertmi IIHF, pra-
videlne prekladal pravidlá a  projekty 
IIHF do slovenčiny. Podieľal sa na orga-
nizovaní viacerých svetových šampio-
nátov v Bratislave. Zomrel 8. októbra vo 
veku 80 rokov.

† JÁN SCHMUCK. Bývalý špičkový vodný 
pólista Slávie UK Bratislava a reprezen-
tácie ČSSR. Zomrel 19. októbra vo veku 
80 rokov.

† OLINA HANESOVÁ. Bývalá generálna 
sekretárka a  členka prezídia Sloven-
ského zväzu biatlonu, technická dele-
gátka Medzinárodnej biatlonovej únie 
a  tajomníčka organizačného výboru 
viacerých pretekov Svetového pohára 
v Osrblí. Zomrela 1. novembra vo veku 
71 rokov. 

ALEXANDER HORVÁTH S POHÁROM VÍŤAZOV POHÁROV PO SENZAČNOM TRIUMFE FUTBALISTOV 
SLOVANA BRATISLAVA VO FINÁLE TEJTO SÚŤAŽE V ROKU 1969 V BAZILEJI NAD FC BARCELONA.

VLADIMÍR ŠŤASTNÝ (VĽAVO) V SPOLOČNOSTI BRATA PETRA ŠŤASTNÉHO A TRÉNEROV 
ERNESTA BOKROŠA A JÁNA FILCA PRI POČÚVANÍ SLOVENSKEJ HYMNY PO HISTORICKOM 
TRIUMFE NÁŠHO HOKEJOVÉHO TÍMU NA MS 2002 V GÖTEBORGU.

ŠTVORNÁSOBNÁ MEDAILISTKA Z ME 
V STOLNOM TENISE IRENA MIKÓCZIOVÁ-BOSÁ.
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KONEČNÝ TOKIJSKÝ ÚČET:

10,45  MILIARDY
USD

Konečný účet za usporiadanie olympij-
ských a paralympijských hier TOKIO 2020, 
ktoré sa v dôsledku pandémie ochorenia 
COVID-19 uskutočnili s ročným onesko-
rením minulý rok, dosiahol výšku 10,45 
miliardy dolárov (USD). Výsledná suma 
je približne dvojnásobná v  porovnaní 
s kalkulovaným celkovým rozpočtom na 
organizáciu hier pri kandidatúre Tokia. 
Zah ňa nielen operatívne náklady na or-
ganizáciu OH (tzv. OCO -budget) s príj-
mami a výdavkami o výške 4,7 miliardy 
USD, ale aj výstavbu infraštruktúry, ktorá 
sa prevažne fi nancovala z peňazí vlád Ja-
ponska i tzv. metropolitného Tokia.

Náklady na opatrenia proti šíreniu 
nového koronavírusu síce dosiahli 257 
miliónov USD, ale organizátori hier zase 
z  poistného balíka získali 370 miliónov. 
Medzinárodný olympijský výbor (MOV) 
im prispel priamo sumou 638 miliónov 
a  prostredníctvom celosvetového spon-
zorského programu TOP sumou 418 mi-
liónov USD.

REKORDNÁ SLEDOVANOSŤ
ZOH V PEKINGU 
Zimné olympijské hry v  Pekingu 2022 
sledovali v televízii a na digitálnych plat-
formách viac ako 2 miliardy ľudí po celom 
svete. V porovnaní so ZOH 2018 v Pjong-
čangu to predstavuje 5-percentný nárast. 

Nárast d žky celkovej sledovanosti ZOH 
na licencovaných kanáloch bol až 18-per-
centný. Takmer polovica (v  prípade 
mládeže až 57 percent) z 28-tisíc respon-
dentov prieskumu, ktorý si v 16 krajinách 
sveta objednal MOV, uviedla, že v budúc-
nosti chce vidieť ešte viac spravodajstva 
za ZOH. 

Na digitálnych platformách mali ZOH 
v Pekingu rekordnú sledovanosť 120 670 
hodín. Olympijské eby a aplikácie mali 
68 miliónov používateľov, čo je viac ako 
dvojnásobok dosahu z Pjongčangu 2018. 
Ofi ciálne olympijské účty zaznamenali 
3,2 miliardy interakcií a na rôzne platfor-
my prilákali viac ako 11 miliónov nových 
sledovateľov.

MOV SCHVÁLIL STRATEGICKÝ RÁMEC 
PRE ĽUDSKÉ PRÁVA
Exekutíva MOV v  septembri schválila 
Strategický rámec pre ľudské práva, ktorý 
obsahuje aj ustanovenia o  presadzovaní 
najlepších postupov pri výbere budúcich 
hostiteľov olympijských hier v súlade so 
zásadami Organizácie Spojených náro-
dov. Jeho základom je päť oblastí záujmu 
– rovnosť a nediskriminácia, bezpečnosť 
a  blahobyt, dostupnosť zdrojov obživy, 
právo na názor a súkromie.

MOV stanovil aj 16 cieľov, ktoré chce 
naplniť do konca roka 2024, vrátane 
zmeny Olympijskej charty a aktualizácie 
Základných univerzálnych zásad dobrej 
správy verejných vecí. Do konca tohto 

roka chce organizácia vytvoriť porad-
ný výbor pre ľudské práva. Uchádzači 
o  usporiadanie olympijských hier budú 
v budúcnosti odpovedať aj na súbor otá-
zok o ľudských právach.

DANKA BARTEKOVÁ
NA ČELE KOMISIE MOV
MOV v septembri zverejnil nové zloženie 
dovedna 31 komisií MOV. V troch komi-
siách je aj naša úspešná strelkyňa, členka 
MOV na Slovensku a  viceprezidentka 
Slovenského olympijského a  športového 

TEXT: PETER PAŠUTH, ĽUBOMÍR SOUČEK, FOTO: MOV, ANOV

Hoci III. európske hry 
v poľskom Krakove 
a Malopoľskom

vojvodstve budú už
21. 6. – 2. 7. 2023, až v máji došlo 
k dlho očakávanému podpisu 
zmluvy o hostiteľskom meste 
a regióne medzi Európskymi 
olympijskými výbormi (EOV) 

ako vlastníkom práv na 
podujatie, mestom Krakov, 
Malopoľským vojvodstvom, 
Poľským olympijským výborom 
a miestnym organizačným 
výborom.

Európske hry 2023 budú 
mať v programe 28 športov, 
v ktorých sa bude súťažiť 

v 11 mestách. V 12 športoch budú 
EH zároveň aj majstrovstvami 
Európy. O európske tituly 
sa bude súťažiť vo vodnom 
slalome, rýchlostnej kanoistike, 
šerme, modernom päťboji, 
teqballe, bikrose, atletike 
(družstvá), horskej cyklistike, 
džude (družstvá), umeleckom 

EURÓPSKE HRY 2023 V KRAKOVE: V 12 ŠPORTOCH MAJSTROVSTVÁ EURÓPY, V 19 PÔJDE O MIESTENKY NA OH

KONEČNÝ TOKIJSKÝ ÚČET:

10,45  
Konečný účet za usporiadanie olympij-

ZO SVETA PIATICH KRUHOV

V MINULOSTI DANKA BARTEKOVÁ VIEDLA 
KOORDINAČNÚ KOMISIU MOV PRE ZOH 
MLÁDEŽE 2020 V LAUSANNE, TERAZ 
JE NA ČELE KOMISIE PRE DIGITÁLNU 
MARKETINGOVÚ KOMUNIKÁCIU.

OLYMPIJSKÝ KALEIDOSKOP
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výboru Danka Barteková. Prezident MOV 
Thomas Bach ju menoval za predsedníč-
ku 23-člennej komisie MOV pre digitálnu 
marketingovú komunikáciu, aj za členku 
Olympic Channel Services S. L. a komisie 
Olympizmus 365.

SNAHA O OPTIMALIZÁCIU 
OLYMPIJSKÝCH HIER
Exekutíva MOV schválila aj zriadenie no-
vej pracovnej skupiny pre optimalizáciu 
hier. Zriadenie tejto pracovnej skupiny 
bolo jedným z  odporúčaní v  záverečnej 
správe organizačného výboru OH a  PH 
2020 v  Tokiu. „Cieľom je spraviť olym-
pijské hry lepšie uskutočniteľnými, udr-
žateľnými a  modernejšími, prispôsobiť 
organizáciu hier ,modernej dobe  a  veľ-
kým výzvam, osobitne fi nančným a eko-
nomickým, ako aj ,omladiť  ich a spraviť 
digitálnejšími,“ uviedol pri predstavení 
skupiny prezident MOV Thomas Bach.

Na čelo pracovnej skupiny menoval 
bývalú predsedníčku komisie športov-
cov MOV a  súčasnú šéfku koordinačnej 
komisie pre OH 2032 v  Brisbane Kirsty 
Coventryovú. „Asistovať“ jej budú šéfovia 
koordinačných komisií pre OH 2020 (John 
Coates), OH 2024 v Paríži (Pierre-Ovilier 
Beckers-Vieujant), ZOH 2026 v  Milá-
ne-Cortine (Sari Essayahová) a OH 2028 
v Los Angeles (Nicole Hoevertszová), ako 
aj šéfovia združení medzinárodných fe-
derácií letných aj zimných olympijských 
športov (Francesco Ricci Bitti a  Ivo Fer-
riani) a zástupcovia ďalších významných 
športových organizácií.

ROBIN MITCHELL UŽ RIADNYM 
PREZIDENTOM ANOV
Na októbrovom valnom zhromaždení 
celosvetovej Asociácie národných olym-

pijských výborov (ANOV) v Soule bol za 
prezidenta ANOV na najbližšie štyri roky 
zvolený Robin Mitchell z  Fidži (na foto-
grafi i). V tajných voľbách nemal žiadneho 
súpera a získal 166 zo 177 platných hla-
sov. Robin Mitchell viedol ANOV dočasne 
už počas predošlých štyroch rokov, keď ho 
tým poverili ako viceprezidenta organizá-
cie. Predošlý prezident ANOV a športový 
multifunkcionár, kuvajtský šejk Ahmad 
Al-Fahd Al-Sabah, totiž dlhší čas čelil 
vyšetrovaniu v  súvislosti s  obvineniami 
z korupcie a sprenevery. V septembri 2021 
ho švajčiarsky súd uznal za vinného zo 
sprenevery.

OSEM NOVÝCH DISCIPLÍN 
V PROGRAME ZOH 2026
Exekutíva MOV pridala do programu ZOH 
2026 v Miláne a Cortine d Ampezzo osem 
nových disciplín – tri v rámci novozarade-
ného skialpinizmu (šprint mužov, šprint 
žien a miešanú štafetu), dve v akrobatic-
kom lyžovaní (dual moguls mužov aj žien) 
a  po jednej v  sánkovaní (súťaž žien na 
dvojsedadlových saniach), skeletonu (sú-
ťaž miešaných družstiev) a v skokoch na 

lyžiach (súťaž žien na veľkom mostíku). 
Naopak, z programu ZOH vypadne zjaz-
dárska miešaná tímová súťaž. Ohrozené 
je aj zaradenie mužskej i ženskej alpskej 
kombinácie. Exekutíva MOV túto vec po-
súdi po skončení tejto sezóny.

NA OH 2028 ZAUJÍMAVÉ PROGRAMY 
PRE ŠPORTOVCOV
Koordinačná komisia MOV po septem-
brovej návšteve v  Los Angeles vyjadrila 
veľký optimizmus zo stavu príprav olym-
pijských a  paralympijských hier v  roku 
2028. Jej predsedníčka a zároveň vicepre-
zidentka MOV Nicole Hoevertszová vy-
jadrila ohromenie zo súčasného dobrého 
stavu športovísk, ktoré slúžili už pre OH 
1984. 

Súčasťou príprav je aj spustenie šti-
pendijného programu pre športovcov 
a  štátneho školského programu pre 
mladých športovcov. Tieto programy im 
majú pomôcť získavať cenné zručnosti 
a skúsenosti, aby mohli zohrávať dôležitú 
úlohu pri prípravách hier. Mesto počas 
návštevy komisie propagovalo mládež-
nícky športový program PlayLA. Iniciatíva 
organizačného výboru a  MOV počíta 
s investíciou vo výške 160 miliónov USD 
na sprístupnenie športu deťom a mladým 
ľuďom v celom Los Angeles.

Organizátori OH navrhujú na jed-
norazové zaradenie do programu OH 
2028 súťaže v e-kartingu, krikete, karate, 
bejzbale/softbale, lakrose, breakingu, 
kickboxe, s uashi a v americkom futbale. 
Z  týchto 9 športov môže MOV schváliť 
zaradenie piatich.

Olympijské hry sa uskutočnia 14. – 30. 
júla 2028 a paralympijské hry 15. – 27. au-
gusta 2028. Bude to najskorší štart olym-
pijských hier od Paríža v roku 1924.  I

ZO SVETA PIATICH KRUHOV

plávaní, skokoch do vody 
a v bedmintone.

V 19 z 21 olympijských športov 
v programe EH 2023 pôjde 
v malopoľskom regióne aj 
o miestenky na OH 2024 v Paríži. 
Z kľúčových olympijských 
športov bude v Krakove 
absentovať gymnastika. 

Z plaveckých športoch sa bude 
súťažiť zase len v skokoch do 
vody a v umeleckom plávaní.

Samotný Krakov bude hostiť 
otvárací aj záverečný ceremoniál 
a súťaže v 12 športoch, resp. 
odvetviach (stolný tenis, 
basketbal 3 proti 3, vodný 
slalom, rýchlostná kanoistika, 

lukostreľba, moderný päťboj, 
sedmičkové ragby, teqball, 
triatlon, padel, kickbox).

Súťažiť a pretekať sa bude 
aj na športoviskách v mestách 
Chorzów (atletika, ktorá bude 
mať samostatný režim), Krynica-
Zdrój (džudo, taekwondo, 
horská cyklistika, beh do vrchu), 

Zakopané (letné skoky na 
lyžiach), Nowy Sacz (breaking), 
Tarnów (bedminton, plážový 
futbal, plážová hádzaná, športové 
lezenie), Vroclav (športová 
streľba), Rzeszów (skoky do 
vody), Osvienčim (umelecké 
plávanie), Nowy Targ (box) 
a Krzeszowice (bikros). I

EURÓPSKE HRY 2023 V KRAKOVE: V 12 ŠPORTOCH MAJSTROVSTVÁ EURÓPY, V 19 PÔJDE O MIESTENKY NA OH
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C
PREZIDENT MOV THOMAS BACH PRI NÁVŠTEVE KYJEVA MEDZI UKRAJINSKÝMI ŠPORTOVCAMI.

elá Ukrajina a teda samozrejme 
aj ukrajinský šport od 24. feb-
ruára 2022 trpia na dôsledky 
vojnovej agresie zo strany Rus-
kej federácie s  podporou Bie-
loruska. „Mnoho ukrajinských 
športovcov a  trénerov sa pri-
pojilo k  ozbrojeným silám. Pri 
bránení našej krajiny zahynulo 

89 z nich, pričom trinásti sú v  ruskom 
zajatí,   uviedol po skončení stretnutia 
s Bachom Volodymyr Zelenskyj.

VÝZVA PRE POLITICKÝCH LÍDROV: 
DAJTE MIERU ŠANCU
Pri príležitosti Svetového dňa mieru, 
ktorý sa vo svete oslavuje 21. septembra, 
zverejnil prezident MOV Thomas Bach 
posolstvo, v  ktorom vyzval svetových 
lídrov, aby dali šancu mieru. „Dnes sme 
spoločne solidárni s  ukrajinskou olym-
pijskou komunitou. To, čo platí pre Ukra-
jinu, platí aj pre ostatných členov našej 
olympijskej komunity. Sme globálna 
organizácia. Preto podporujeme olympij-
ské komunity v Afganistane, Jemene a na 
mnohých ďalších miestach postihnutých 
vojnami a  kon  iktami po celom svete,“ 
uviedol.

Prezident MOV ďalej povedal  „Milióny 
ľudí na celom svete túžia po mieri. Spolu 
so všetkými týmito ľuďmi dobrej vôle 

chceme prispieť k mieru tým, že zjedno-
tíme celý svet v mierovej súťaži. Aby sme 
sa ešte viac zaviazali k tejto zjednocujúcej 
mierovej misii, nedávno sme zmenili naše 
olympijské motto na  Rýchlejšie, vyššie, 
silnejšie – spoločne. Slovo ,spoločne  
zdôrazňuje skutočnosť, že na prekonanie 
výziev - či už ako jednotlivci, spoločen-
stvo alebo ako ľudstvo – musíme držať 
spolu. V  tento Medzinárodný deň mieru 
a v olympijskom duchu solidarity a mieru 
dôrazne opakujem výzvu všetkým poli-
tickým lídrom na celom svete, ktorú som 
predniesol na ZOH v Pekingu 2022 pred 
stovkami miliónov divákov na celom sve-
te  Dajte mieru šancu.“

V  októbri počas medzinárodného sa-
mitu o športe v Ríme sa Bach vo Vatikáne 
stretol s  pápežom Františkom. Spoločne 
podpísali deklaráciu na podporu inklúzie 
a prístupu k športu pre všetkých a dohodli 
sa na posilnení spolupráce pri podpore 
utečencov.

ZÁSADNÝ BACHOV PREJAV V SOULE
Na valnom zhromaždení celosvetovej 
Asociácie národných olympijských výbo-
rov v októbri v Soule Bach vystúpil s ob-
siahlym zásadným prejavom, v  ktorom 
sa obšírne venoval dôsledkom vojny na 
Ukrajine pre olympijské hnutie. Okrem 
iného v ňom uviedol

„Táto situácia je pre olympijské hnu-
tie výnimočná z dvoch dôvodov. Po prvé 
preto, že ruská invázia na Ukrajinu pred-
stavuje hrubé porušenie Olympijského 
prímeria, ktoré platilo pre zimné olym-
pijské a paralympijské hry Peking 2022. 
Toto porušenie bolo zároveň porušením 
zásad našej Olympijskej charty zo strany 
ruskej vlády.

Po druhé, táto situácia je jedinečná 
vzhľadom na dôsledky, ktoré má táto voj-
na pre svet športu  Niektoré vlády zasa-
hujú do vašej autonómie. Niektoré vlády 
zasahujú do autonómie svetového športu 
a tým ohrozujú integritu medzinárodných 
športových súťaží.

Museli sme reagovať na oboje  na po-
rušovanie zásad Olympijskej charty  aj 
na politické zasahovanie do medzinárod-
ných športových súťaží.

V  súlade s  našimi zásadami sme tak 
urobili na jednej strane sankciami a  na 
druhej strane ochrannými opatreniami. 
Sankcie sme uvalili na tých, ktorí sú zod-
povední za rozpútanie tejto vojny  na rus-
kú a bieloruskú vládu. Preto sme odsúdili 
hrubé porušenie Olympijského prímeria 
a zásad Olympijskej charty len niekoľko 
hodín po začiatku invázie. Sankcionovali 
sme ruskú a bieloruskú vládu tým, že sme 
medzinárodným federáciám odporučili, 
aby v Rusku a Bielorusku neorganizovali 
žiadne medzinárodné športové poduja-
tia. Okrem toho sme odporučili, aby sa 
na žiadnych športových podujatiach ne-
ukazovali žiadne štátne symboly týchto 
krajín.

Nedávnou anexiou ukrajinského úze-
mia ruská vláda ešte viac preh bila poru-
šovanie Olympijskej charty. Táto anexia 
znamená, že ruská vláda si nárokuje moc 
nad ľuďmi žijúcimi v  anektovaných ob-
lastiach vrátane športovcov. Ide o  jasné 
porušenie právomoci Národného olym-
pijského výboru Ukrajiny, ktorý je chráne-
ný Olympijskou chartou.

To všetko pre nás znamená  sankcie 
voči ruskému a bieloruskému štátu a vláde 
musia zostať a zostanú pevne v platnosti. 
Na druhej strane sme museli zabezpečiť 
integritu medzinárodných športových 
súťaží a chrániť našu autonómiu prijatím 
ochranných opatrení. Preto sme zásadne 
odporúčali neumožniť účasť ruských 
a bieloruských športovcov a funkcionárov 
na medzinárodných súťažiach.“ I

BACH ZNOVU VYZVAL: DAJTE MIERU ŠANCU
Medzinárodný olympijský výbor (MOV) v júli navýšil pomoc ukrajinskému 
športu na 7,5 milióna dolárov, čo je trojnásobok pôvodnej sumy. Oznámil 
to prezident MOV Thomas Bach po júlovom stretnutí s ukrajinským 
prezidentom Volodymyrom Zelenským v Kyjeve.
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Japonsku sa vynálezcovi 
Sakichimu Toyodovi poda-
rilo začiatkom dvadsiateho 
storočia úspešne zauto-
matizovať tkáčske krosná. 
Vďaka jeho vynálezu bolo 
možné vyrábať textílie 
precíznej kvality a v   ce-
lom procese predchádzať 
vzniku akýchkoľvek nedo-
konalostí. Tento princíp, 
nazývajúci sa džidóka, sa 

neskôr stal základným pilierom výrob-
ného systému japonskej automobilky 
Toyota Motor Company, ktorú v  roku 
1937 založil Sakichiho syn Kiichiro.

KAŽDÚ DEKÁDU O KROK VPRED
Pozorujeme, aby sme pochopili. Už od 
začiatkov je jednou z  kľúčových hod-
nôt Toyoty schopnosť kombinovať tvr-
dé dáta s interpretáciou situácie. Kým 
päťdesiate roky minulého storočia boli 
pre Toyotu obdobím výskumu, vývoja 
a tvorby stratégie expanzie na zámor-
ské trhy, v nasledujúcich dekádach sa 
zvedavosť, konzistentnosť a neutícha-
júca túžba zlepšovať sa pretavili do 
historických úspechov. 

V  roku 1968 Toyota predstavila na 
americkom trhu model Corolla, ktorý sa 
odvtedy stal najpredávanejším autom 

sveta v histórii. Nie je náhoda, že sa vy-
rába dodnes. V polovici sedemdesiatych 
rokov sa Toyota stala jednotkou na trhu 
importovaných vozidiel v  Spojených 
štátoch a koncom osemdesiatych rokov 
predala za rok na americkom trhu viac 
ako jeden milión vozidiel, čo sa žiadnej 
zahraničnej automobilke predtým ne-
podarilo.

spechy v segmente predaja sú navia-
zané na výskum a  vývoj. Toyota každú 
hodinu investuje viac ako jeden milión 
dolárov do nových technológií a od roku 
2017 investovala viac ako jednu miliardu 
dolárov do výskumných projektov v ob-
lasti autonómnych vozidiel a robotiky.

silie spoločnosti sa už ôsmy rok po 
sebe pretavilo do významného míľnika. 
Podľa rebríčka asociácie Intellectual Pro-
perty O ners Association Toyota v  mi-
nulom roku získala až 2  753 patentov. 
Mnohé z nich získala v oblastiach elek-
tromobility či autonómneho riadenia, čo 
potvrdzuje jej kompetencie a  rozsiahle 
zameranie. Toyota svoju snahu nesú-
streďuje iba jedným smerom, ale hľadá 
riešenia využiteľné bez rozdielov.

HODNOT Y, KTORÉ SÚ CESTOU 
K NEUSTÁLEMU ZLEPŠOVANIU
Uhol pohľadu a potreby svojich zákaz-
níkov a partnerov re ektuje Toyota vo 

svojom poslaní tvoriť mobilitu pre všet-
kých. Premieta sa to aj do jej presved-
čenia poskytnúť každému jednotlivcovi 
spôsob, ktorým môže čo najviac prispieť 
k riešeniu klimatickej zmeny s ohľadom 
na dostupné možnosti.

Elektromobily, vozidlá na vodíkový 
pohon či plug-in hybridy sú dôležitými 
krokmi na ceste k uhlíkovej neutralite. 
Dokopy pôsobia ako akcelerátor, ktorý 
nás približuje k bezemisnej budúcnosti 
dopravy, v ktorej neexistuje jedno ulti-
mátne riešenie. 

Zdravá rivalita motivuje Toyotu 
k  rozvoju a  lepšiemu pochopeniu 
potrieb zákazníkov, pre ktorých chce 
vždy prinášať riešenia s najvyšším na-
sadením. Výsledkom je diverzifikácia 
produktov, v ktorých si nájde každý to 
svoje.

Priaznivci elektromobilov budú 
mať do roku 2030 k  dispozícii výber 
až z  tridsiatich vozidiel poháňaných 
batériami. Avšak Toyota sa nevzdá ani 
plug-in hybridov ako Prius či modelov 
s  vodíkovým pohonom, ktoré mo-
mentálne reprezentuje Mirai. Budúce 
výzvy vníma Toyota z  perspektívy 
ostatných ľudí, ktorých potreby nie je 
možné generalizovať. A  vďaka tomu 
dokáže zvládnuť aj to, čo sa zdá ne-
možné. I

PARTNERSTVO

Čo môžu mať spoločné tkáčsky stroj a automobil? Odpoveď nachádzame v Krajine vychádzajúceho 
slnka a v spoločnosti Toyota.

TEXT A FOTO: TOYOTA SLOVENSKO

V
TOYOTA TVORÍ MOBILITU PRE VŠETKÝCH 
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ž IV. ročník konferencie SPORT 
(R)EVOLUTION sa 16. novem-
bra po predošlých dvoch „pan-
demických“ ročníkoch v online 
podobe uskutočnil prezenčne. 
Bol aj súčasťou projektu ASAP, 
ktorý fi nančne podporuje 
program Európskej únie Eras-
mus . Okolo 150 účastníkov si 
počas viac než štyroch hodín 
vypočulo sedem prednášok, 

resp. diskusií v podaní 12 rečníkov.

ŠPORT A VEREJNÉ POLITIKY
Predseda Najvyššieho kontrolného 
úradu SR Ľubomír Andrassy vo svojej 
prednáške vyjadril presvedčenie, že 
téma športu musí byť našou spoloč-

nosťou vnímaná komplexne. Zdôraz-
nil, že ak sa nebude strategicky riešiť 
fi nancovanie slovenského športu, bude 
zbytočné zaoberať sa udržateľnosťou. 
Tá si totiž vyžaduje stratégiu, od kto-
rej sa zase odvíjajú akčné plány – ale 
ich realizácia je závislá od fi nančného 
krytia. Upozornil, že v  70-stranovom 
dokumente „Vízia a  stratégia rozvoja 
SR do roku 2030“, ktorý vláda schváli-
la v  roku 2021, nie je žiadna zmienka 
o  športe. V „Koncepcii športu na roky 
2020 – 2026“ z dielne MŠVVŠ SR zase 
síce fi guruje viacero plánovaných akti-
vít, ale o ich fi nancovaní sa tam nepíše 
takmer nič.

ubomír Andrassy ďalej uviedol, že 
na margo návrhu štátneho rozpočtu 

TEXT: IGOR KOVÁČ, ZDENKO KRÍŽ, ĽUBOMÍR SOUČEK, FOTO: ANDREJ GALICA

U
IV. ročník konferencie 
Slovenského olympijského 
a športového výboru (SOŠV) 
SPORT (R)EVOLUTION mal 
tri hlavné témy: trvalú 
udržateľnosť, financovanie 
športu a organizáciu 
veľkých podujatí.

udržateľnosť, financovanie 

ŠPORT NEMÔŽE STÁŤ IBA NA 
DOBROVOĽNÍCKOM PRÍSTUPE

O FINANCOVANÍ ŠPORTU DISKUTOVALI (ZĽAVA) MODERÁTORKA MICHAELA GRENDELOVÁ, PETER DEDÍK, BRANISLAV TRÉGER, ĽUBOMÍR 
ANDRASSY A ANTON SIEKEL.

KONFERENCIA SPORT (R)EVOLUTION

trvalú 

104-107 sport revolutiuon.indd   104 29.11.2022   23:27



OLYMPIC.SK  JESEŇ / ZIMA 2022   105

na rok 2023 NK  vo svojom stanovisku 
upozornil, že šport je v  ňom výrazne 
poddimenzovaný. Tým viac, že fi nanč-
ná situácia miest aj obcí sa v budúcom 
roku výrazne zhorší. „Šport nemôže 
stáť na dobrovoľníckom prístupe, či na 
kontaktoch v politickej sfére a na oča-
kávaní, že samospráva ,dá . Financova-
nie športu je u  nás príliš roztrieštené 
a  súčasný systém je neudržateľný. 
Šport musíme vnímať ako komplexnú 
verejnú politiku, ktorá by mala byť 
kľúčová. Inak sa dopredu nepohneme. 
Preto by šport mal mať jedného ga-
ranta ako ústredný orgán štátnej moci. 
Tým by v súčasnosti malo byť MŠVVŠ 
SR. Už by bolo načase, aby začal naplno 
fungovať informačný systém, aby sme 
zistili, koľko fi nancií vlastne plynie do 
športu,“ zdôraznil.

Ocenil pôsobenie samospráv pri 
podpore športu. „Keby sme nemali 
dobrých primátorov a  starostov, len 
veľmi ťažko by nám fungovali plavárne 
aj hokejové či futbalové štadióny. Situ-
ácia samospráv je však už teraz veľmi 
vážna a  zdraženie energií to všetko 
ešte zhorší. Musíme vedieť zabezpečiť 
fungovanie základnej športovej in-
fraštruktúry. Ide nielen o  šport, ale aj 
o zdravý životný štýl,“ upozornil.

Projektový manažér Fondu na pod-
poru športu (FNPŠ) a  SOŠV Radoslav 
Jenčuš informoval, že v  roku 2019 sa 
robila analýza socioekonomického prí-
nosu neziskového sektora. Až 75 per-
cent organizácií v  prieskume uviedlo, 
že verejné zdroje sú pre ne nedostup-
né. Doplnil, že za roky 2015 – 2019 išlo 
do športu v priemere len 0,18 percenta 
verejných výdavkov, čo je oveľa nižšie 
percento než v iných krajinách Európy. 
Podľa porovnania s nimi by sa verejné 
výdavky do oblasti športu na Sloven-
sku mali približne zdvojnásobiť.

enerálny riaditeľ sekcie športu 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu 
a  športu (MŠVVŠ) SR Peter Dedík na 
prvého z predrečníkov reagoval, že on 
by nehovoril o dramatickej roztriešte-
nosti fi nancovania športu u  nás. Vy-
zdvihol, že v posledných rokoch nastal 
najväčší nárast fi nancií z  verejných 
zdrojov v  investovaní do športovej 
infraštruktúry národného významu, 
ktorá sa realizuje prostredníctvom 
FNPŠ. 

Upozornil však, že vo FNPŠ sa v mi-
nulosti schvaľovali peniaze aj na pro-
jekty, ktoré neboli dobre pripravené  
„Evidujeme obrovský investičný dlh 
a snažíme sa po prvý raz na účel zveľa-

ďovania športovej infraštruktúry vy užiť 
aj eurofondy. Ale musím povedať, že 
dopyt v podobe kvalitne pripravených 
projektov nie je dostatočný.“ alej pri-
znal, že v okolitých krajinách je šport 
považovaný za fenomén s rozmanitými 
benefi tmi majúci dopad aj na HDP, ale 
naša spoločnosť ho tak nevníma.

Predseda Združenia miest a  obcí 
Slovenska (ZMOS) Branislav Tréger 
konštatoval, že samosprávy dávajú do 
športu obrovské peniaze, tvoriace až 
52 percent celkového objemu. Bez nich 
by rekreačný a  výkonnostný šport iba 
ťažko mohol existovať. „Naša fi nančná 
kondícia sa však v súčasnosti výrazne 
prepadá. Táto doba nie je predvída-
teľná, ale očakávame, že prvý štvrťrok 
2023 bude pre mestá a  obce veľmi 
problémový. Už teraz je výpadok peňa-
zí zo samospráv pre oblasť športu cca 
618 miliónov eur. Čoraz viac sa ukazu-
je, že postaviť športovú infraštruktúru 
je ľahšie, ako potom fi nancovať jej pre-
vádzku,“ povedal.

Prezident SOŠV Anton Siekel v  dis-
kusii upozornil na celkové nechápanie 
rozmanitých súvislostí a  na absenciu 
koncepcie i dlhodobej stratégie u nás. 
Uviedol, že predstaviteľom športového 
hnutia sa zatiaľ nepodarilo verejné au-
tority presvedčiť o význame športu.

„Musíme spoločnosti vysvetliť, že
šport nepredstavuje len zábavu a štát-
nu reprezentáciu, ale že má ďalekosiah-
ly celospoločenský význam aj dopad. 
Pri požiadavkách na fi nancie musíme 
vychádzať z  konkrétnych faktov a  nie 
z  emócií a  pocitov. Zákon o  športe 
stanovil normy, ktoré majú ambíciu 
usmerňovať šport v  našej krajine, ale 
nie celkom sa to darí. Je to síce systé-
mový krok, ale vzorec nie je optimál-
ny, nedokáže obsiahnuť rôznorodosť 
v športe a zladiť všetky parametre. Na-
príklad tzv. brzdy by už v ňom nemali 
existovať, ale stále výrazne ovplyvňujú 
celkový výsledok a  fi nancovanie zvä-
zov,“ konštatoval.

Podľa prezidenta SOŠV šport musí 
byť nejako prepojený na politiku. 
„Treba však jasne defi novať, ktorý 
účastník celého procesu má aké úlo-
hy,  kompetencie a  zodpovednosti. 
Toto mi v debatách o postavení športu 
v  spoločnosti veľmi chýba. Nemáme 
zadefi novanú celkovú stratégiu. Čo 
chceme robiť s tým, že v podpore špor-
tu sme na chvoste Európy  S  tým, že 
tridsať percent škôl nemá telocvičňu  
Má štát podporovať len organizovaný 
šport  Kto je zodpovedný za boj proti 

obezite  Kto sa má starať o  športové 
aktivity seniorov  Takýchto otázok je 
množstvo a nepoznáme na ne odpove-
de,“ uviedol.

„Na Slovensku zlyháva systém. Mal 
by tu existovať celospoločenský kon-
senzus, ako u nás ísť so športom ďalej,“ 
upozornil Branislav Tréger. Zároveň 
považuje za veľmi dôležité, aby sa poli-
tické sily zhodli na určitom základnom 
smerovaní športu na Slovensku. Je 
podľa neho zlé, že s každou výmenou 
politickej garnitúry dochádza k  zme-
nám, ktoré majú vážny dopad na šport. 

ORGANIZÁCIA VEĽKÝCH 
ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ
Anton Siekel sa v rámci svojho úvodné-
ho slova na konferencii vyjadril k tejto 
téme stručne, ale jednoznačne  „Or-
ganizácia veľkých športových podujatí 
na Slovensku v súčasnosti predstavuje 
hrdinstvo.“

Prvú prednášku k  téme mala riadi-
teľka oddelenia dobrovoľníkov orga-
nizačného výboru (OV) tohtoročného 

VI. letného Európskeho olympijské-
ho festivalu mládeže (EYOF) v Banskej 
Bystrici Júlia Jančíková. Viedla tím 1034 
dobrovoľníkov, z  ktorých ani jeden 
„nezutekal z boja“. Je to obrovský po-
čet, ku ktorému sa žiadne z predošlých 
podujatí u nás ani zďaleka nepriblížilo. 
„Veľmi dôležitý bol nábor. Uskutočnili 
sme 1400 individuálnych pohovorov 
s dobrovoľníkmi,“ prezradila.

Výkonný riaditeľ OV EYOF Peter 
Hamaj komplexne prezentoval celú 
organizáciu podujatia, ktorému sa 
v časopise venujeme osobitne na inom 
mieste. „Banská Bystrica sa aj napriek 
viacerým problémom zhostila svojej 
úlohy so cťou,“ konštatoval. enerál-
ny sekretár SOŠV Jozef Liba vyzdvihol, 
že sa EYOF podarilo veľmi úspešne 
usporiadať aj v zložitom pandemickom 
období.

Veľkou prekážkou organizovania 
vrcholných podujatí na Slovensku 
je nedostatočná špičková športová 
infraštruktúra a aj v prípade tej exis-
tujúcej veľké náklady na jej využitie 
na športové podujatia. alším veľkým 
problémom je nepredvídateľnosť fi-
nančnej podpory celkovej organizácie 
zo strany štátu, ktorá znemožňuje dl-
hodobé strategické plánovanie. Naše 
športové zväzy v  prípade pridelenia 
vrcholného podujatia podstupujú 
príliš veľké riziko, že v  konečnom 
dôsledku nebudú vedieť naplniť po-
trebný rozpočet.  I

KONFERENCIA SPORT (R)EVOLUTION
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osťami panelovej diskusie ve-
novanej tejto téme boli Igor 
Kováč, zamestnanec SOŠV 
zodpovedný za agendu trva-
lej udržateľnosti, a Alexandra 
Madrová, zakladateľka ob-
čianskeho združenia Planet 
Lover. Na diaľku sa k diskutu-
júcim prostredníctvom videa 
prihovorila aj Julie Duffusová, 
senior manažérka trvalej udr-

žateľnosti Medzinárodného olympij-
ského výboru (MOV).

SOŠV sa zapojil v posledných mesia-
coch do projektu ASAP (As Sustainable 
As Possible), ktorý sa chýli ku koncu. 
Jeho hlavnými výstupmi sú stratégie 
udržateľnosti národných olympijských 
výborov (NOV) zo Slovenska, Maďar-
ska a Česka. „Tri krajiny stanovili zlatý 
štandard a  sú ukážkovým príkladom 
aj pre ostatné NOV, ako pristupovať 
k téme udržateľnosti. Z pohľadu MOV 
už totiž nie je dostačujúce, ak orga-
nizácia realizuje príležitostné ad hoc 
opatrenia a  snaží sa prezentovať udr-
žateľne. Ak má organizácia skutočne 
v  úmysle pôsobiť v  súlade s  udržateľ-
nosťou, musí mať k dispozícii stratégiu, 
dlhodobý plán s  defi novanými, me-
rateľnými cieľmi a  musí udržateľnosť 
urobiť súčasťou svojho každodenného 
rozhodovania,“ povedala Julie Du� usová.

SOŠV V NOVOM PROJEKTE OCEAN 
Väčšina športových organizácií, ktoré sa 
vydali na cestu udržateľnosti a podobne 

ako SOŠV sa zaviazali k nej pristupovať 
systematicky, sú združené v rámci Sport 
for Climate Action Frame ork (S4CA). 
Ide o  iniciatívu Organizácie Spojených 
národov (OSN) a MOV, prostredníctvom 
ktorej vyzývajú športové organizácie po 
celom svete, aby sa pripojili k úsiliu do-
siahnuť globálne ciele v oblasti zmeny 
klímy.

Medzi signatármi S4CA sú viac ako 
tri stovky športových organizácií. Na 
to, aby si tieto organizácie udržali sta-
tus signatára, musia sp ňať niekoľko 
kritérií. Jedným z nich je aj existencia, 
alebo postupné vypracovanie vlastnej 
stratégie udržateľnosti. alšou pod-
mienkou je záväzok na úrovni naj-
vyššieho vedenia najneskôr do roku 
2030 v porovnaní s rokom 2019 znížiť 
emisie skleníkových plynov o 50 , ako 
aj dosiahnuť do roku 2040 nulové, čisté 
emisie (net-zero). Na tento účel musia 
pochopiteľne realizovať výpočet svojej 
uhlíkovej stopy na každoročnej báze. 

SOŠV má v rámci svojej stratégie de-
fi novaný cieľ stať sa signatárom S4CA. 
Z  tohto dôvodu sa pripojil k  novému 
projektu s  názvom OCEAN (Olympic 
Committees of Europe Approaching 
Carbon Neutrality), v  rámci ktorého 
budú zástupcovia 18 NOV z  Európy 
pod odborným dohľadom nemeckého 
Ekoinštitútu školení v oblasti výpočtu 
uhlíkovej stopy, aby následne vypraco-
vali a realizovali plán postupnej reduk-
cie emisií. 

VÝZNAMNÉ ŠPORTOVÉ 
PODUJATIA PREDSTAVUJÚ 
ENORMNÚ EMISNÚ ZÁŤAŽ
V úvodnej panelovej diskusii prišla reč 
aj na otázku, či je možné veľké športo-
vé podujatia organizovať s  nulovými 
emisiami. „Práve veľké podujatia a vý-
stavba športovej infraštruktúry sú dve 
oblasti, ktorými šport asi najviac pri-
spieva ku globálnej produkcii emisií,“ 
hovorí Igor Kováč.

Tohtoročná konferencia 
SPORT (R)EVOLUTION sa 
niesla aj v duchu podtitulu 
„Trvalá udržateľnosť v športe“. 
Pre Slovenský olympijský 
a športový výbor je téma 
udržateľnosti veľmi dôležitá 
a venuje jej značnú pozornosť .

H

„Trvalá udržateľnosť v športe“. 

SPORT (R)EVOLUTION AJ V DUCHU 
TRVALEJ UDRŽATEĽNOSTI

ALEXANDRA MADROVÁ A IGOR KOVÁČ POČAS KONFERENCIE SPORT (R)EVOLUTION 2022. 
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Nedávne futbalové majstrovstvá 
sveta v Katare odhadujú svoju emisnú 
stopu na úrovni 3,6 milióna ton ECO2. 
Odborníci z  univerzity v  Lausanne 
však vykonali revíziu tejto kalkulácie 
a zistili, že emisie zo stavby štadiónov 
boli až osemnásobne podhodnotené, 
takže konečný účet by mal dosiahnuť 
5 miliónov ton ECO2. 

Olympijské hry sa bežne pohybo-
vali na úrovni 3,5 milióna ton ECO2. 
V  Tokiu, dejisku OH 2020, sa poda-
rilo dosiahnuť zásadnejší pokles na 
asi 2,4 milióna ton aj vďaka tomu, 
že v  dôsledku pandémie chýbali na 
tribúnach diváci i  značná časť bežne 
akreditovaných účastníkov. Zásadný 
pokrok by mali predstavovať OH 2024, 
kde organizátori vyvíjajú enormné 
úsilie na zníženie emisnej stopy. Od-
had hovorí o 1,5 miliónoch ton ECO2, 
čo umožní predovšetkým znížená 
potreba výstavby. V  rámci budovania 
novej infraštruktúry sa zase snažia 
nahrádzať betón a oceľ drevom a jeho 
laminovanými formami, ktoré sú 
emisne podstatne menej zaťažujúce. 
Organizátori hľadajú aj ďalšie možnos-
ti redukcie emisií. Už dnes napríklad 
vyzývajú predovšetkým NOV z Európy, 
aby zvážili nahradenie leteckej prepra-
vy výprav vlakovým spojením.

„Organizácia športových podujatí 
s  nulovými emisiami je prakticky ne-
možná, keďže nám to súčasné techno-
lógie neumožňujú. Jediný spôsob, ako 
môžu organizátori podujatí túto métu 
dosiahnuť, je investovanie ďalších 
fi nancií do kompenzácie emisií, ktoré 

podujatie vyprodukuje, cez projekty, 
ktorými sa dá toto množstvo znížiť,“ 
skonštatoval Igor Kováč. 

UDRŽATEĽNÁ PREVÁDZKA 
ŠPORTOVÍSK
Igor Kováč sa v rámci udržateľnej pre-
vádzky športovísk pristavil špeciálne 
pri problematike hokejových hál, keď-
že sú súčasnou energetickou situáciou 
asi najviac ohrozené.

Poukázal na príklad zimného štadió-
na vo fínskom änekoski, ktorý pova-
žujú za energeticky najefektívnejší na 
svete. To, čo odlišuje túto halu od mno-
hých iných, je technológia výroby ľadu. 
Namiesto bežne používaných chladív, 
ako sú amoniak alebo freóny, sa využí-
va CO2. Tento systém má v  porovnaní 
s bežne používanými spôsobmi chlade-
nia výhodu v podobe energetickej efek-
tivity výroby ľadu a podstatne väčšieho 
množstva odpadového tepla, ktoré je 
možné spätne využiť. Už v prvom roku 
takejto prevádzky dochádza k  poklesu 
nákladov za energie o desiatky percent 
až o polovicu.

Prevádzka haly v  änekoski je veľmi 
efektívna, keďže zvláda pokryť svoje 
energetické potreby a  nezužitkované 
teplo z  nej využívajú neďaleké plavá-
reň a  škola. Hala sa tak stala nielen 
spotrebiteľom, ale aj producentom 
tepla či elektrickej energie.

V tomto prípade bol dôležitý aj po-
stoj samosprávy, ktorá sa rozhodla dať 
do popredia udržateľnosť a  efektivitu 
prevádzky aj za cenu zvýšených nákla-
dov na výstavbu.  I

KONFERENCIA SPORT (R)EVOLUTION

V RÁMCI UDRŽATEĽNOSTI 
JE DÔLEŽITÁ AJ OSVETA

V  rámci trvalej udržateľnosti 
v  športe sú dôležité osve-
ta a  vzdelávanie. Alexandra 

Madrová za najdôležitejšiu príle-
žitosť prepojenia udržateľnosti so 
športom vidí práve v možnosti ko-
munikácie tejto kritickej témy pro-
stredníctvom športových vzorov, 
o čom svedčí aj jej spolupráca so 
Zuzanou Rehák Štefečekovou či so 
Zdenom Chárom.

SOŠV participoval v  minulých 
mesiacoch na dvoch projektoch, 
ktoré pripravil Planet Lover. Eko-
olympiáda, online vedomostná 
súťaž, hravou formou vzdeláva na 
témy týkajúce sa klimatickej zme-
ny a ochrany životného prostredia. 
Na úspešnom prvom ročníku sa 
zúčastnilo vyše 9  000 študentov, 
ktorí dovedna odpovedali na viac 
ako dva milióny otázok. Najlepší 
vďaka SOŠV cestovali na návštevu 
sídla MOV do Lausanne. 

Planet Lover prispel spoločne 
s SOŠV aj k úspechu EYOF Banská 
Bystrica 2022. V Chill-out zóne pri-
pravil  hojne navštevovaný stánok 
venovaný téme udržateľnosti. Or-
ganizoval aj Ekoworkshopy, v rám-
ci ktorých študenti stredných škôl 
pod vedením odborníkov pripra-
vovali súbor udržateľných opatrení 
pre svojich rovesníkov, účastníkov 
EYOF. Z množstva návrhov vzniklo 
Zelené desatoro EYOF. Pripomína-
lo, ako sa správať, aby environmen-
tálne dopady boli čo najmenšie.

„Mnohí z účastníkov Ekowork-
shopov sa stali aj dobrovoľníkmi 
na EYOF a bola to pre nich neza-
budnuteľná skúsenosť. Zistili, že 
šport má veľký potenciál, vplýva 
na ľudí a  inšpiruje ich meniť za-
behnuté vzorce správania, aj čo 
sa týka udržateľnosti,“ dodala A. 
Madrová.  I

JE DÔLEŽITÁ AJ OSVETA

ŠPORT HĽADÁ MOŽNOSTI 
NA REDUKCIU EMISIÍ 
A UHLÍKOVEJ STOPY.
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rojekt Slovenského olympij-
ského a  športového výboru 
(SOŠV) „Športuj, Slovensko“ 
po dvojročnej pandemickej 
prestávke opäť rozhýbal celé 
rodiny pod Tatrami. Na podu-
jatia v  Prešove, na Štrbskom 
Plese, Donovaloch a  v  Brati-
slave zavítalo vyše 16-tisíc 
návštevníkov. Najviac ich 
prišlo na záverečné podujatie 

v  úvode septembra v  hlavnom meste, 
výrazne mu však konkuroval májový 
Prešov. Štrbské Pleso i  Donovaly sú 
trochu mimo mestského diania, avšak 
aj v  týchto lokalitách prišlo koncom 
mája, resp. v predposlednú júlovú so-
botu si zašportovať a zasúťažiť viac než 
dvetisíc návštevníkov. 

UŽ OD RÁNA BOLO PLNO
Na štyroch miestach Slovenska, kde sa 
megaihrisko „Športuj, Slovensko“ rozlo-
žilo, sa už od rána ozýval detský džavot. 
Nechýbali zábava, športový duch i zdra-
vá súťaživosť. Mladá generácia ukazo-
vala radosť z  pohybu a  vyskúšala si na 
megaihrisku rôzne športy. Už krátko po 
otvorení Olympijskej dediny športu sa 

zap ňali jednotlivé športoviská, na kto-
rých si malí i veľkí mohli až do popolud-
nia vyskúšať rôzne športové disciplíny.

„Konečne môžeme po pandémii 
ochorenia COVID-19 naplno a  bez 
obmedzení športovať. Veľmi sa teším, 
že som mohol prísť na tieto podujatia 
a  videl som veľa detí, ale aj starších 
ľudí sa hýbať. akujem rodičom, ktorí 
priniesli svoje deti na ,Športuj, Slo-
vensko ,  povedal Tomi „Kid“ Kovács, 
bývalý úspešný boxer a  člen správnej 
rady Nadácie SOŠV, ktorý na „Športuj, 
Slovensko“ preniesol aj boxerský ring 
a vyzval na súboj malých boxerov.

Lákadlami na megaihrisku boli 
najmä lezecká stena, boxerský ring, 
kanoistický trenažér, či tréning MMA. 
Návštevníci si mohli otestovať svoje 
schopnosti aj v basketbale, stolnom te-
nise, te bale, atletických disciplínach, 
gymnastike, bedmintone, golfe, naučili 
sa základy cheerlideringu či niektorý 
z  tancov. Pre najmenších organizá-
tori pripravili aj skákacie hrady. Na 
Štrbskom Plese rozložili aj sánkarsky 
trenažér, na všetkých podujatiach zase 
biatlonovú strelnicu. A aj v Bratislave 
sa strieľalo z laserovej pušky. 

„Bolo skvelé vidieť toľko smejúcich 
sa a  šťastných detí. Pohyb je dôležitý 
nielen pre nich, ale aj pre dospelých 
a  veríme, že sme našimi podujatiami 
inšpirovali celé rodiny k  aktívnemu 
životu, o ktorý sme prišli počas pandé-
mie,  vyjadrila sa Dominika Šmihulová 
z marketingového oddelenia SOŠV.

DETI SA BAVILI AJ V BEHU 
A BICYKLI OLYMPIJSKÉHO DŇA
Malí športovci dostali v  rôznych veko-
vých kategóriách aj možnosť súťažiť 
v Behu Olympijského dňa a v cyklistic-
kom Bicykli Olympijského dňa. Vďaka 
podpore Nadácie SOŠV a  hlavnému 
partnerovi BILLA Slovensko sa neplatilo 
štartovné do týchto súťažných disciplín 
a každý ich účastník dostal odmenu. Pre 
súťažiacich mali organizátori priprave-
né štartové balíčky s tričkom a batohom 
„Športuj, Slovensko“.

Deti od najmenších až po pätnásť-
ročné si na bežeckej či cyklistickej 
trati nielen schuti zasúťažili, ale často 
prekonali aj samé seba. Mnohé do cieľa 
dobiehali s veľkým úsmevom a jednou 
z odmien im bola i medaila z rúk špor-
tových ambasádorov podujatia. Len 

TEXT: PETER PAŠUTH, FOTO: ANDREJ GALICA

Slováci majú záujem 
o pohybové aktivity a chcú sa 
hýbať. Potrebujú len dostať 
možnosť. Presvedčili sa o tom
aj organizátori série podujatí 
„Športuj, Slovensko“, na ktoré 
prišli tisícky starších i mladších 
Slovákov. Na megaihrisku 
športovali celé rodiny. Boli to dni 
plné smiechu a dobrej zábavy. 

P

„Športuj, Slovensko“, na ktoré 

MEGAIHRISKÁ UKÁZALI
ZÁUJEM SLOVÁKOV O ŠPORT

DETI SVOJ TALENT A NADŠENIE PRE ŠPORT UKÁZALI V BEHOCH OLYMPIJSKÉHO DŇA.

rojekt Slovenského olympij-
ského a  športového výboru 
(SOŠV) „Športuj, Slovensko“ 

športovali celé rodiny. Boli to dni 
plné smiechu a dobrej zábavy. 

P

ŠPORTUJ, SLOVENSKO 2022
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v Bratislave sa do Behu Olympijského 
dňa a Bicykla Olympijského dňa zare-
gistrovalo 750 detí.

„Bolo nádherné sledovať, ako deti 
baví pohyb a  ako sa z neho tešia. Pre 
každého je šport prínosný. V  jednotli-
vých Behoch Olympijského dňa bojo-
vali ako o život. Vydali zo seba všetko, 
aj keď niektorí pocítili, že šport bolí. 
Dôležité však je, že vydržali a prekona-
li sa,“ povedala jedna z  ambasádoriek 
projektu Anastasia Kuzminová. 

NAJMENŠÍCH PODPORILI AJ 
ÚSPEŠNÍ ŠPORTOVCI
Okrem športovania bol pre návštev-
níkov pripravený bohatý sprievodný 
program, ktorí spestrili aj úspešní slo-
venskí športovci. Medzi účastníkmi sa 
voľne pohybovali, rozdali stovky podpi-
sov a urobili si so žiadateľmi aj desiatky 
fotografi í. Malých športovcov na jednot-
livých zastávkach podporili, povzbudili 
a inšpirovali aj myšlienkami olympizmu 
a fair play olympijskí medailisti Anasta-

sia Kuzminová, Ladislav a Peter Škantá-
rovci, Jakub rigar, Rory Sabbatini, Matej 
Beňuš, Danka Barteková, Samuel Baláž, 
Juraj Minčík, Marek Hrivik, paralympij-
ská víťazka Veronika Vadovičová, ďalej 
futbalista Robert Vittek, atlétka Emma 
Zapletalová, boxer Tomi „Kid“ Kovács, 
strelci Erik Varga a  Daniela Demjén 
Pešková či zástupcovia disciplín na snehu 
Adam a Andreas ampovci, Peter Mlynár 
či Klaudia Medlová. I

ŠPORTUJ, SLOVENSKO 2022

VYŠE 70-TISÍC 
SLOVÁKOV OSLÁVILO 
OLYMPIJSKÝ DEŇ

Jedným z  projektov podporujú-
cich zdravý životný štýl a pohyb 
je Olympijský deň. Na Slovensku 

sa tradične oslavuje v období me-
dzi májom a koncom júna. V roku 
2022 bol témou Olympijského dňa 
slogan „Spoločne za mierový svet“, 
ktorý na sociálnych sieťach spre-
vádzali hashtagy #MoveForPeace 
a #OlympicDay.

Na Slovensku sa do aktivít v rám-
ci osláv Olympijského dňa, ktoré 
zastrešuje SOŠV, zaregistrovalo od 
začiatku mája vyše 400 podujatí, na 
ktorých sa zúčastnilo vyše 70-tisíc 
ľudí. Konali sa predovšetkým v zá-
kladných a  stredných školách, ale 
niektoré aj v  materských školách. 
Organizovali ich členovia regionál-
nych Olympijských klubov či aktívni 
učitelia.

VYŠE 70-TISÍC 
SLOVÁKOV OSLÁVILO 

MALÍ ŠPORTOVCI SI MOHLI NA „ŠPORTUJ, SLOVENSKO“ NÁJSŤ DISCIPLÍNU, V KTOREJ SA 
MÔŽU V BUDÚCNOSTI ROZVÍJAŤ. 

ÚČASTNÍCI BEHU ČI BICYKLA OLYMPIJSKÉHO 
DŇA DOSTALI OD ÚSPEŠNÝCH ŠPORTOVCOV, 
MEDZI KTORÝMI NECHÝBALA ANI ANASTASIA 
KUZMINOVÁ, MEDAILY. 

ŠPORTUJE VIAC AKO TRETINA SLOVÁKOVŠPORTUJE VIAC AKO TRETINA SLOVÁKOV

A j projektmi ako Športuj Sloven-
sko chce SOŠV pomôcť rozhýbať 
Slovensko. Čísla športujúcich Slo -

vákov v  poslednom čase vzrástli a  sú 
približne na priemere európskej dvad-
saťsedmičky. Ak však chce mať Sloven-
sko zdravšiu populáciu a  vynakladať 
menšie prostriedky na zdravotníctvo, 
malo by sa hýbať a športovať viac jeho 
obyvateľov. 

S  určitou pravidelnosťou alebo pra-
videlne cvičí či športuje viac ako tre-
tina Slovákov. Minimálne 5-krát do 
týždňa športuje 6 percent, ďalších 11 % 
vykonáva pohybové či športové aktivity 
3 až 4-krát za týždeň a 17 % raz či dvakrát 
za týždeň. Raz až trikrát do mesiaca cvičí 
či športuje 7 % Slovákov, menej často 
15 % a  vôbec 43 %. Európsky priemer 

necvičiacich či nezapojených do športo-
vých aktivít je 45 %. 

Všeobecne platí, že čím staršia veko-
vá kategória, tým je v nej vyššie zastúpe-
nie nešportujúcich, aj preto sa pozornosť 
SOŠV bude zameriavať v  budúcnosti 
nielen na deti a mládež, ale aj na senio-
rov. Najviac športových aktivít majú muži 
i ženy vo veku od 15 do 24 rokov (54 %). 

Slováci najčastejšie cvičia alebo špor-
tujú doma (61 %) alebo v parku či v príro-
de (49 %). V krajinách dvadsaťsedmičky 
doma športuje len 37 % obyvateľov.

O význame športu obyvatelia starého 
kontinentu nepochybujú. Pre 54 percent 
Európanov (50 percent Slovákov) sú 
hlavnými dôvodmi pre fyzické aktivity 
snaha zlepšiť si zdravie, fyzickú kondíciu 
a uvoľniť sa. 
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me s  tebou na ceste za 
tvojím športovým snom “ 
znelo motto 7. ročníka 
grantového programu 
„Ukáž sa “, určeného pre 
mladých športovcov vo 
veku od 10 do 18 rokov. 
Do záverečného hlasova-
nia verejnosti o najvyššie 
fi nančné granty medzi 
superfi nalistov postúpilo 

10 jednotlivcov a tri kolektívy. Na základe 
16 123 hlasov sa určilo konečné poradie 
a rozdelili sa jednotlivé odmeny.

Celkove sa medzi mladých super-
fi nalistov tohtoročného „Ukáž sa “ 
rozdelilo 35-tisíc eur. alších 15-tisíc 
dostala tridsiatka fi nalistov - každý 
z nich po 500 eur.

„Nadácia SOŠV tento rok navýšila 
sumu podpory pre mladé talenty, keďže 

chceme ešte viac rozhýbať Slovensko po 
pandemickom období. Všetci prihlásení 
do ,Ukáž sa  nám ukázali veľký entuziaz-
mus a  zapálenie pre šport. Rovesníkom 
dávajú dobrý príklad, prečo sa oplatí 
hýbať sa. Najťažšie býva rozhodnúť, koho 
vybrať medzi superfi nalistov a fi nalistov. 
Najradšej by sme ocenili každého,“ uvie-
dol na slávnostnom vyhlásení výsledkov 

predseda správnej rady Nadácie SOŠV 
Dušan uľáš. 

VÍŤAZKA PRIŠLA „NA OTOČKU“ 
Z DRÁŽĎAN
Najvyššiu odmenu medzi jednotlivcami 
vo výške 4000 eur získala šortrekárka 
Tamara Tokárová. Bronzová medailistka 
zo zimného Európskeho olympijského 

TEXT: PETER PAŠUTH, ĽUBOMÍR SOUČEK, FOTO: ANDREJ GALICA

Šortrekárka Tamara Tokárová
a karatisti z Karate klubu Junior 
Prešov sa stali v auguste víťazmi 
7. ročníka grantového programu 
Nadácie Slovenského olympijského 
a športového výboru „Ukáž sa!“

„S VÝSLEDKY „UKÁŽ SA!“ 2022

JEDNOTLIVCI
1. Tamara Tokárová  šortrek  2711 hlasov  4000 eur
2. Martin Batka paraplávanie  2343 hlasov 3500 eur
3. Samuel Škoda ľadový hokej 2122 hlasov 2750 eur
4. Andrej Suchý bedminton  1793 hlasov 2250 eur
5. Sára Šimeková športové lezenie 1515 hlasov 2000 eur
6. Kristína Lili Križová džudo 1390 hlasov 1900 eur
7. Vanda Varadyová breaking  1339 hlasov 1800 eur
8. Chiara Sofia Kováčiková rýchlostná kanoistika 749 hlasov 1700 eur
9. Sophia Hudáková jazdectvo 405 hlasov 1600 eur
10. Adrian Berky futbal, futsal  324 hlasov 1500 eur

KOLEKTÍVY 
1. Karate klub Junior Prešov karate 677 hlasov 5000 eur
2. Eastern Wings Michalovce  florbal 429 hlasov 4000 eur
3. Súrodenci Lazokovci futbal  326 hlasov 3000 eur

VÝSLEDKY „UKÁŽ SA!“ 2022

NAJVIAC HLASOV PRE TOKÁROVÚ 
A KARATISTOV Z PREŠOVA

NAJÚSPEŠNEJŠÍ JEDNOTLIVCI AJ ZÁSTUPCOVIA NAJÚSPEŠNEJŠÍCH KOLEKTÍVOV V TOHTOROČNOM PROGRAME „UKÁŽ SA!“ NA 
SPOLOČNEJ FOTOGRAFII SO ZÁSTUPCAMI SOŠV, NADÁCIE SOŠV AJ S AMBASÁDOROM PROGRAMU JURAJOM SLAFKOVSKÝM.

UKÁŽ SA!

„Ukáž sa!“
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festivalu mládeže vo Vuokatti 2022 do-
stala 2711 hlasov. O necelých 400 hlasov 
zdolala vo verejnej ankete paraplavca 
Martina Batku (3500 eur). Viac než 2000 
hlasov dostal aj v poradí tretí – hokejista 
Samuel Škoda (2750 eur).

Tamara Tokárová na slávnostné 
vyhlásenie výsledkov pôvodne nemala 
prísť, ale napokon sa na ňom zúčast-
nila. „Mám teraz sústredenie v  ne-
meckých Drážďanoch. Ale keď som sa 
dozvedela, že som vyhrala, nebolo by 
to dobré, keby som tu chýbala. Takže 

som prišla a  ešte dnes sa  vraciam do 
Drážďan,“ povedala so symbolickým 
šekom v rukách.

Medailu z  EYOF považuje Tokárová 
za svoj doteraz najväčší športový záži-
tok. Nechce ju porovnávať s  víťazstvom 
v  7.  ročníku „Ukáž sa “. Vysvetlila to 
slovami  „V tomto prípade nešlo ani tak 
o mňa, ako o ľudí, ktorí za mňa hlasovali 
a ktorých som musela niečím presvedčiť.“

POZORUHODNÝ KARATE 
KLUB JUNIOR PREŠOV
Medzi kolektívmi vďaka najväčšiemu 
počtu hlasov vyhral Karate klub Junior 
Prešov, ktorý  získal 5000 eur. Za ním 
skončili  orbalový klub Eastern ings 
Michalovce (4000 eur) a futbaloví súro-
denci Lazokovci (3000 eur).

Prezident Slovenského zväzu karate 
a  člen výkonného výboru SOŠV Daniel 
Líška ospravedlnil neprítomnosť víťazov 
tým, že v čase slávnosti sú na sústredení 

aj s  účasťou 30 detí z  detských domov. 
V tejto súvislosti veľmi vyzdvihol projekt 
Juniorko, ktorý Karate klub Junior Prešov 
spustil pred piatimi rokmi. „Projekt na 
podporu detí z detských domov ma upú-
tal hneď na začiatku a som veľmi šťastný, 
že stále funguje,“ povedal.

TRISTO ŽIADATEĽOV
Tento rok sa do projektu „Ukáž sa “ pri-
hlásilo tristo žiadateľov. Superfi nalistov 
určovala správna rada Nadácie SOŠV. Jej 
členovia, medzi ktorými sú viacerí bývalí 
či súčasní špičkoví športovci, pri výbere 
prihliadali na sociálny aspekt žiadateľov 
a  na ich športové sny, ako i  na talent. 
Finančnú podporu získali predovšetkým 
tí športovci, ktorí majú sťažené sociálne 
podmienky, nemajú dostatok fi nancií 
na rozvoj svojej športovej kariéry a túžia 
aspoň čiastočne odbremeniť svojich ro-
dičov od vysokých nákladov na ich špor-
tovú prípravu.  I

SIEKEL: PROGRAM 
PREUKAZUJE SVOJE 
OPODSTATNENIE

„Realizácia už siedmeho roč-
níka programu ,Ukáž sa!´ 
je dôkazom, že má svoje 

opodstatnenie. Verím, že finančné 
granty pomôžu mladým ľuďom na 
ceste za ich športovým snom a za 
úspešnou športovou kariérou. Bu-
deme radi, ak by sa v  budúcnosti 
presadili aj na veľkých medzinárod-
ných podujatiach. Oveľa dôležitej-
šia však pre nich je skutočnosť, že 
šport je neoddeliteľnou súčasťou 
ich životov, čo je veľká devíza pre 
ich budúcnosť,“ povedal na sláv-
nostnom vyhlásení „Ukáž sa! 2022“ 
prezident SOŠV Anton Siekel.

SIEKEL: PROGRAM 

LAUREÁTOV DEKOROVAL SLAFKOVSKÝ S POSOLSTVOM POZITÍVNEHO MYSLENIA

som prišla a  ešte dnes sa  vraciam do 
Drážďan,“ povedala so symbolickým 

aj s  účasťou 30 detí z  detských domov. 
V tejto súvislosti veľmi vyzdvihol projekt 
Juniorko, ktorý Karate klub Junior Prešov 

Ocenenia pre najlepších odovzdával počas 
slávnosti v Slovenskom olympijskom 
a športovom múzeu aj ambasádor 

projektu, najlepší strelec, najproduktívnejší aj 
najužitočnejší hráč tohtoročného olympijského 
hokejového turnaja v Pekingu Juraj Slafkovský. 

Juraj Slafkovský poslal účastníkom 
programu, z ktorých viacero patrí medzi 
jeho rovesníkov, posolstvo pozitívneho 
športového myslenia. „Robím to, čo ma baví 
a snažím sa užívať si to čo najviac. Možno 
práve preto som stále vysmiaty,” povedal.

Slovenskí športovci väčšinou trpia na 
nedostatok sebavedomia, zato Juraj Slafkovský, 
hoci má len 18 rokov, má toho zdravého 
sebavedomie na rozdávanie. Preto sme sa 
ho spýtali, odkiaľ sa uňho berie. „Nikdy som 

sebavedomie neriešil. Skôr som sa vždy 
sústredil sám na seba a dôveroval som svojim 
schopnostiam. Asi som sa s tým narodil a mám 
to jednoducho v sebe. Nikdy som nemal problém 
s tým, že by som si neveril, ale že by som sa dával 
,dole .́ Nikdy som nebol zakríknutý,“ odpovedal.

Spomedzi všetkých prihlásených 
do tohtoročného „Ukáž sa!“ a všetkých 
hlasujúcich Juraj Slafkovský vyžreboval po 
jednom víťazovi jeho podpísaného dresu.

PRÍTOMNOSŤ AMBASÁDORA PROGRAMU 
„UKÁŽ SA!“ JURAJA SLAFKOVSKÉHO NA 
SLÁVNOSTNOM VYHLÁSENÍ VÝSLEDKOV 

URČITE ZAPÔSOBILA NA ÚČASTNÍKOV 
VEĽMI MOTIVUJÚCO.

MEDZI JEDNOTLIVCAMI ZÍSKALA NAJVIAC HLASOV ŠORTREKÁRKA TAMARA 
TOKÁROVÁ.
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a  tohtoročnom pobyte si 
viaceré významné osobnos-
ti užili nielen po osemnásť 
liečebných procedúr, ale aj 
množstvo neformálnych de-
bát s  ďalšími účastníkmi 
pobytu, z  ktorých sa viacerí 
doteraz navzájom nepo-
znali. Spoločné chvíle všet-
kým spríjemnilo vo štvrtok 
22.  septembra športové po-

N

TEXT:  ĽUBOMÍR SOUČEK, PETER PAŠUTH, FOTO: ANDREJ GALICAAKTIVITY NADÁCIE SOŠV

Už sa z toho stala tradícia. Každoročne v septembri
na pozvanie Nadácie Slovenského olympijského a športového výboru 
(SOŠV) chodí na týždňové liečebné pobyty v Kúpeľoch Dudince 
desiatka seniorov z radov osobností sveta športu – športovcov, 
trénerov i rozhodcov. Záujem vždy prevyšuje kapacitné možnosti.

SENIORI SI 
ZNOVU UŽILI 
KÚPELE 
DUDINCE
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Olympijskí víťazi Zuzana Rehák 
Štefečeková a Matej Tóth sa 
stali tvárami kampane Národnej 
transfúznej služby Mám zlato 
v krvi. Kampaň na podporu 
darovania krvnej plazmy vznikla 
v spolupráci s Nadáciou SOŠV.

Krvná plazma je unikát, ktorý sa nedá vyro-
biť. Je to žltkastá číra tekutina, ktorá tvorí
55 – 60  % našej krvi. Túto životne dôležitú 

tekutinu môžu poskytnúť iba darcovia plazmy, 
nemožno ju synteticky vytvoriť ani vyrobiť v labo-
ratóriu.

Vyrábajú sa z nej lieky ako albumíny, imu-
noglobulíny, faktory ovplyvňujúce zrážanie 

krvi. Plazma je potrebná v  chirurgii, pohoto-
vostnej medicíne a  pri mnohých závažných 
a  chronických ochoreniach. Lieky vyrobené 
z plazmy liečia a zachraňujú život ľuďom, ktorí 
trpia život ohrozujúcimi stavmi.

V  krvi každého z  nás koluje tekuté zlato 
a  odkázaný na darovanú plazmu môže byť 
jedného dňa každý z nás. Práve preto Národná 
transfúzna služba SR (NTS) s podporou SOŠV 
a Nadácie SOŠV spustila informačnú kampaň 
„Mám zlato v krvi“.

AMBASÁDORMI KAMPANE 
REHÁK ŠTEFEČEKOVÁ A TÓTH
„Začiatkom tohto roka sme na našich 12 odber-
ných centrách spustili nový typ odberu plazmy 
prostredníctvom špeciálnych separátorov, tzv. 
plazmaferézy. Týmto významnejšie prispievame 
do európskeho plazmapoolu s cieľom zabezpe-

čiť národnú sebestačnosť v transfúznych liekoch 
vyrobených z  plazmy. Vážime si a  oceňujeme 
dlhoročnú podporu SOŠV. Sme nadšení, že am-
basádormi našej kampane sú olympijskí víťazi 
Zuzana Rehák Štefečeková a Matej Tóth,“ pove-
dal riaditeľ NTS Ivan Oleár.

SPOLUPRÁCA NTS A NADÁCIE SOŠV
Nadácia SOŠV už niekoľko rokov spolupracuje 
s NTS SR na projekte Olympijská kvapka krvi. Upo-
zorňujú ním na potrebu pravidelného darovania 
krvi, ako skutku, ktorý zachraňuje ľudské životy.

„Športová rodina sa snaží v  rámci svojich 
možností vždy pomáhať a  podporovať dobré 
veci. Uvedomujeme, že krvi nikdy nie je dosta-
tok. Oslovila nás ponuka NTS SR stať sa súčas-
ťou kampane na darovanie krvnej plazmy, zlata 
v krvi. Verím, že darovať krvnú plazmu príde čo 
najviac športovcov, ktorí zaktivizujú aj verejnosť. 
Spoločne pomáhame správnej veci,“ uviedol 
prezident SOŠV Anton Siekel.

Krvnú plazmu môže darovať osoba, ktorá je 
zdravá, má viac ako 18 rokov, váži minimálne 

KAŽDÝ MÁ ZLATO V KRVI

ÚČASTNÍCI TOHTOROČNÉHO POBYTU V DUDINCIACH NA SPOLOČNEJ FOTOGRAFII 
S PREZIDENTOM SOŠV ANTONOM SIEKELOM.
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AKTIVITY NADÁCIE SOŠV

poludnie pri bo lingu a  potom sláv-
nostná večera.

AJ OLYMPIJSKÍ MEDAILISTI, 
MAJSTRI SVETA I EURÓPY
Medzi účastníkmi tohtoročného po-
bytu boli aj dvaja, ktorí majú na krku 
už osem krížikov – dvojnásobný olym-
pijský medailista i  majster sveta a  vi-
cemajster Európy vo volejbale Pavel 

Schenk a  členka tímu hádzanárskych 
majsteriek sveta z  roku 1957 Veronika 
Ilavská-Schmidtová.

Zvučné mená však mali aj ďalší – vi-
cemajsterka sveta v  hádzanej, medzi-
národná technická delegátka a bývalá 
predsedníčka Klubu fair play SOV Jan-
ka Stašová, majster Európy a  štvor-
násobný olympionik v  atletike Pavol 
Blažek, ďalší olympionici – bronzová 
volejbalistka z  majstrovstiev Európy 
Pavlína Kohútová-Štefková, atlét Pe-
ter Tichý a zápasník Miroslav Luberda 
(inak aj predseda Olympijského klubu 
Košice), ďalej bývalá volejbalová repre-
zentantka ČSSR Blanka Tomášiková 
a  medzinárodný rozhodca vzpierania 
Ján Štefánik (zároveň predseda Olym-
pijského klubu Komárno).

Desiaty z vybraných osobností, fut-
balový olympionik Miroslav Kráľ, sa 
na poslednú chvíľu ospravedlnil. Do 
partie však pribudol tréner rýchlost-
nej kanoistiky ejza Vass (v minulosti 
v  Šamoríne viedol špičkových kajaká-
rov Tibora Linku a Csabu Zalku), ktorý 
bol zhodou okolnosti v  tomto čase 
v  Kúpeľoch Dudince na riadnom troj-
týždňovom liečebnom pobyte.

V  deň so športovo-spoločenským 
programom zavítal do kúpeľov aj me-
diálny štáb SOŠV. V  rozhovoroch na 
kameru sa účastníci pobytu vyznávali, 
že vlastne rovnaký význam ako liečebný 

aspekt pobytu má pre nich aj jeho spo-
ločenská stránka. Na základe úvodného 
vzájomného predstavovania a  i  množ-
stva následných neformálnych debát 
nielenže spoznali ľudí z  iných športov, 
ale aj zistili, že ich spája veľa spoločné-
ho, hoci športová cesta každého bola 
rozdielna.

častníkov tohtoročného pobytu 
v Dudinciach väčšinu času sprevádzala 
riaditeľka Nadácie SOŠV Zuzana Vo-
dáčková, aj riaditeľ mediálneho odde-
lenia SOŠV ubomír Souček.

ANTON SIEKEL: VEĽMI SI VÁS VÁŽIM
Súčasťou liečebného pobytu v  Kúpe-
ľoch Dudince býva aj slávnostná ve-
čera. Na nej sa každoročne zúčastňuje 
prezident SOŠV Anton Siekel, ktorý 
športovým osobnostiam prejavuje ná-
ležitú úctu.

„Veľmi si vás vážim a  stretnutie 
s  vami pre mňa vždy veľa znamená. 
S mnohými, ktorí prišli na takýto pobyt, 
sme sa postupne stali priateľmi. Teším 
sa, že môžem s  vami konzultovať rôz-
ne problémy, poradiť sa. Je to odmena 
aj pre nás organizátorov. Myslím si, že 
utvorenie ľudskej a  priateľskej atmo-
sféry počas týchto pobytov má ešte väč-
šiu hodnotu, ako jeho samotná liečebná 
stránka. Verím, že sa stretneme aj pri 
iných príležitostiach,“ povedal v prího-
vore na večeri Anton Siekel. I

OLYMPIJSKÉ SRDCE 
PRE SENIOROV  

S  projektom Olympijské 
srdce pre seniorov, ktorého 
súčasťou sú každoročné 

liečebné pobyty pre desiatku 
športových osobností, vyšiel 
Anton Siekel v čase, keď ešte 
bol predsedom správnej rady 
Nadácie SOŠV. Po zvolení na 
čelo SOŠV na jeho pôsobenie 
v tomto smere plynule nadviazal 
jeho nástupca, súčasný 
predseda správnej rady Nadácie 
SOŠV Dušan Guľáš. Siekel je 
dnes správcom Nadácie SOŠV.

OLYMPIJSKÉ SRDCE 
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50  kg, absolvuje na odbernom centre NTS SR 
krvné testy a lekárske vyšetrenie.

„Som pravidelná darkyňa krvi a pocit, že moja 
krv dokáže zachrániť niekomu život, je na neza-
platenie. Som rada, že môžem podporiť kampaň 
na darovanie krvnej plazmy, pretože medzi nami 
sú ľudia odkázaní na lieky, ktoré sa z nej vyrá-
bajú. Nikto z nás nevie, či nebude jedného dňa 
takúto liečbu potrebovať. Týka sa to nás všet-
kých!“ vyjadrila sa Zuzana Rehák Štefečeková, 
zlatá olympijská medailistka v športovej streľbe.

„Každý z nás má zlato v krvi a keď máme as-
poň kúsok zlata v srdci, dokážeme prispieť k zá-
chrane života. Za cenu 45 minút to určite stojí za 
to,“ uviedol Matej Tóth. I

DARUJ KRVNÚ PLAZMU, 
DARUJEŠ ZDRAVIE.

KAMPAŇ MÁM ZLATO V KRVI PODPORUJÚ AJ AMBASÁDORI ZUZANA REHÁK 
ŠTEFEČEKOVÁ A MATEJ TÓTH. 
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J ednou z  ambasádoriek OLOV sa 
stala bývalá výborná tenistka 
Dominika Cibulková, ktorá počas 
októbra absolvovala vo viacerých 
školách ukážkové hodiny a zacvi-
čila si spolu so žiakmi aj disciplí-
ny OLOV. 

Cieľom projektu Olympijský 
odznak všestrannosti je aktivá-
cia detí k  pravidelnému športo-
vaniu, motivácia rozvíjať všetky 
pohybové schopnosti z  pohľadu 

zdravotnej prevencie, identifi kácia 
talentovaných žiakov smerom k ich prí-
padnej ďalšej športovej výkonnostnej 
úrovni vo vybranom športe a tiež pod-
pora súťaživosti.

ROZŠÍRENIE PROJEKTU OLOV
OLOV si už v jednotlivých školách našiel 
svoje miesto. Učitelia jednotlivé batérie 
radi využívajú aj na hodinách telesnej 
výchovy. 

„Tento rok sme rozšírili projekt na žia-
kov navštevujúcich šiesty až deviaty roč-
ník základných škôl a prvé štyri ročníky 
osemročných gymnázií. Aj preto očaká-

vame, že počet zapojených účastníkov sa 
minimálne zdvojnásobí na 12-tisíc detí,“ 
povedal koordinátor OLOV za SOŠV Mi-
lan Špánik. 

Rozšírenie na väčší počet žiakov bolo 
jedinou novinkou v  tomto školskom 
roku. Testovacie batérie i systém projek-
tu zostali rovnaké.

V školských kolách sa žiaci počas jesene 
testovali a  súťažili pod dozorom svojich 
učiteľov telesnej a športovej výchovy v na-
sledovných disciplínach  skok do diaľky 
z miesta znožmo, ľah – sed za 30 sekúnd, 
vytrvalostný člnkový beh, hod 2 kg pl-
nou loptou (medicinbalom) vpred, výdrž 
v zhybe nadhmatom, člnkový beh 10x5m.

Každý žiak po uzávierke prvej fázy 
počas januára získa certifi kát, na základe 
ktorého si vie vyhodnotiť svoju športo-
vú výkonnosť a  porovnať sa so svojimi 
rovesníkmi. Každému výkonu žiaka sa 
prideľuje bodové ohodnotenie podľa 
tabuliek. Tie sú odlišné v  závislosti od 
pohlavia a roku narodenia.

Do konca januára 2023 zašle SOŠV 
zapojeným školám okrem certifi kátov 
i  odznaky pre tých, ktorí dosiahnu po-

žadovanú úroveň. Počas jari 2023 sa 
uskutočnia aj krajské kolá a  v  závere 
školského roka projekt vyvrcholí celo-
slovenským fi nále.  I

TEXT: PETER PAŠUTH, FOTO: ANDREJ GALICAOLYMPIJSKÝ ODZNAK VŠESTRANNOSTI

Už nielen žiaci vo veku 11 a 12 rokov, ale celého druhého stupňa 
základných škôl a prvých štyroch ročníkov osemročných gymnázií 
sa mohli od septembra zapojiť do projektu Olympijského odznaku 
všestrannosti (OLOV). Slovenský olympijský a športový výbor v spolupráci 
s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR chcú aj týmto projektom
za pomoci učiteľov telesnej výchovy podporiť všestranný pohybový rozvoj žiakov.

PODPORA VŠESTRANNÉHO ROZVOJA ŽIAKOV

ÚČASTNÍCI FINÁLE OLYMPIJSKÉHO ODZNAKU VŠESTRANNOSTI 
2022 V ŠAMORÍNE. 

AMBASÁDORKA OLOV DOMINIKA CIBULKOVÁ SI ZACVIČILA 
AJ SO ŽIAKMI V ZÁKLADNEJ ŠKOLE NA OSTREDKOVEJ ULICI 
V BRATISLAVE. 

PRVENSTVÁ
DO MICHALOVIEC, 
BARDEJOVA 
A NOVÝCH ZÁMKOV 

V školskom roku 2021/22 sa do 
projektu OLOV zapojilo 6015 
žiakov vo veku 11 a 12 rokov 

(3066 chlapcov a 2949 dievčat) 
z 236 škôl. Podmienky na udelenie 
niektorého z troch stupňov 
odznaku splnilo 1428 žiakov, 
zlatý si vybojovalo 159 mladých 
športovcov. Najlepší zo školských 
kôl sa predstavili na krajských 
kolách, odkiaľ postupovali víťazi 
na júnové celoštátne finále do 
Šamorína. Najvšestrannejšími 
mladými športovcami do 12 rokov 
na Slovensku sa tam stali Nela 
Kucáková z Michaloviec a Peter 
Labanc z Bardejova. Medzi tímami 
vyhrali žiaci zo ZŠ Nábrežná 
v Nových Zámkoch.
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rojekt inicioval a na jeho kom-
pletnú realizáciu sa podujal
dlhoročný rozhlasový aj televíz-
ny športový žurnalista Stanislav 
Štefánik. Vďaka jeho zápalu, eru-
dícii a rozsiahlym skúsenostiam 
s  prípravou dokumentárnych 
programov o  športe sa tento 
projekt, veľmi významný pre 
uchovávanie nášho olympijské-
ho dedičstva a šírenie osvety, za 

štyri roky významne rozrástol. Črtá sa, 
že už v roku 2023 by jeho základná am-
bícia mala byť naplnená.

PRIBUDLO 14 VIDEOPROFILOV, 
ĎALŠIE DVA BOLI AKTUALIZOVANÉ
Virtuálna sieň slávy olympionikov zo 
Slovenska je verejnosti so slovenským 
komentárom dostupná prostredníctvom 
stránky .olympic.sk (vzhľadom na 
právne otázky s  obsahom geoblokova-
ným na územie Slovenska) a okrem toho 
so slovenskými aj anglickými titulkami 
aj v rámci expozície Slovenského olym-
pijského a športového múzea na prízemí 
Domu športu v Bratislave.

Projekt má svoju postupnosť, takže 
v prvej fáze (2019) sa zameral na našich 
zlatých medailistov, potom na viacnásob-
ných medailistov (2020) a následne chro-
nologicky na všetkých ostatných. V tomto 
roku do siene slávy pribudli videoprofily 
ďalších 14 našich olympijských medailis-
tov. Plus v prípade dvoch ďalších boli ich 
predošlé profily aktualizované.

Keďže strelkyňa Zuzana Rehák Štefečeko-
vá a  kajakár Erik Vlček patrili do druhej 
zmienenej kategórie, ich videoprofily 
boli spracované už v roku 2020. Po zisku 
ďalších medailí na vlaňajších OH v Tokiu 
boli aktualizované, aby zah ňali aj ich 
najnovší úspech. Rehák Štefečeková má 

z OH 2008 v Pekingu, OH 2012 v Londýne 
a z OH 2020 v Tokiu v zbierke už jednu 
zlatú a  dve strieborné medaily, Vlček 
z OH 2004 v Aténach, OH 2008 v Pekin-
gu, OH 2016 v Riu de Janeiro a z OH 2020 
v Tokiu po dve strieborné i bronzové.

Nové sú samostatné videoprofily 
týchto osobností  štyroch medailistov 
zo ZOH 1984 v Sarajeve – strieborných 
hokejistov Dušana Pašeka a  Dáriusa Rus-
náka, striebornej bežkyne na lyžiach 
Gabriely Svobodovej-Sekajovej i  bronzo-
vého krasokorčuliara Jozefa Sabovčíka, 
ďalej bronzového zápasníka z  OH 
1988 v Soule Jozefa Lohyňu, bronzového 
hokejistu zo ZOH 1992 Róberta Švehlu, 
strieborného kajakára z  OH 1996 
v Atlante Slavomíra Kňazovického, bron-
zového vodného slalomára z OH 2000 
v Sydney Juraja Minčíka, bronzovej strel-
kyne z  OH 2012 v  Londýne a  členky 
Medzinárodného olympijského výboru 
Danky Bartekovej, dvojnásobného me-
dailistu (striebro a  bronz) z  OH 2016 
i 2020 kajakára Denisa Myšáka a víťazky 
slalomu na tohtoročných ZOH v Pekin-
gu Petry Vlhovej.

Videoprofily ďalších troch hokejis-
tov sú na jednom spoločnom videu. Ide 
o špecifický prípad dodatočne povola-
ného tretieho brankára strieborného 
tímu ČSSR na ZOH 1976 v Innsbrucku 

Pavla Svitanu a  dvoch členov bronzo-
vého tímu ČSFR na ZOH 1992 v  Al-
bertville – útočníka Petra Veselovského
a tretieho brankára Jaromíra Dragana.

OSTÁVAJÚ UŽ LEN ZVYŠNÍ MEDAILISTI 
Z ÉRY SAMOSTATNÉHO SLOVENSKA
Po spracovaní tohtoročnej „várky“ 
členov Virtuálnej siene slávy olym-
pionikov zo Slovenska sú hotové vide-
oprofily všetkých našich medailistov 
z 19. aj 20. storočia, teda z uhorskej aj 
z  československej éry, ako aj viacero 
videoprofilov osobností z  éry samo-
statného Slovenska.

Na rok 2023 sa plánuje spracovanie 
videoprofilov zvyšných medailistov. 
Z  „letných“ to zah ňa džudistu Jozefa 
Krnáča, rýchlostných kanoistov Juraja 
Baču, Tibora Linku, Samuela Baláža a  Ada-
ma Boteka, zápasníka Davida Musuľbesa,
vodných slalomárov Mateja Beňuša
a Jakuba Grigara a golfistu Roryho Sabba-
tiniho. V prípade „zimných“ ide o snou-
bordistu Radoslava Žideka, biatlonistu 
Pavla Hurajta, i členov nášho bronzové-
ho tímu hokejistov z Pekingu 2022.

Po kompletizácii videoprofilov všet-
kých medailistov z OH/ZOH by počnúc 
rokom 2024 mali prísť na rad video-
profily ďalších našich významných 
osobností. I

P

TEXT:  ĽUBOMÍR SOUČEK, FOTO: SOŠV VIRTUÁLNA SIEŇ SLÁVY

Slovenský olympijský a športový 
výbor od roku 2019 realizuje
pozoruhodný projekt Vir tuálnej 
siene slávy olympionikov
zo Slovenska. Jeho základnou 
ambíciou je spracovať videoprofily 
všetkých olympijských medailistov 
zo Slovenska v histórii.

VIDEOPROFILY Z 19. A 20. STOROČIA SÚ UŽ KOMPLETNÉ
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a športovom oddelení SOŠV 
sa už usilovne pripravujú na 
olympijské hry v  Paríži 2024. 
Ich práca sa však netočí len 
okolo „veľkých“ olympijských 
hier. Zabezpečujú hladkú 
účasť slovenských športov-
cov na všetkých podujatiach 
organizovaných Medzinárod-
ným olympijským výbormi, 
Asociáciou národných olym-
pijských výborov, Európskymi 

olympijskými výbormi a od tohto roka 
aj Medzinárodnou asociáciou Svetových 
hier. Počas jedného štvorročného olym-
pijského cyklu zabezpečujú zamestnanci 
športového oddelenia väčšinou deväť 
rôznych multišportových podujatí. 

Ich úlohou je pripraviť všetky náleži-
tosti, ktoré súvisia s účasťou slovenskej 
výpravy. „Sme v úzkom kontakte s orga-
nizačnými výbormi aj s našimi športový-
mi federáciami a zväzmi. Zabezpečujeme 
akreditačný proces, dopravu na podujatie, 
prepravu materiálu, ubytovanie, pripra-
vujeme podklady pre naše ďalšie odde-
lenia, dbáme na podpisovanie všetkých 
zmlúv a  formulárov,“ vysvetľuje riaditeľ 
oddelenia Roman Buček.

Bývalému kajakárovi na hladkej vode 
a majstrovi ČSSR Romanovi Bučekovi 
už viac než tucet rokov asistuje bývalý 
volejbalový majster Slovenska Boris De-
meter. Po olympioničke v ľadovom hokeji 
Zuzane Tomčíkovej nastúpila začiatkom 
novembra na športové oddelenie ďalšia 
olympionička – známa lukostrelkyňa 
Alexandra Longová. 

ŠPORTOVÁ MINULOSŤ VIE NA 
TEJTO POZÍCII POMÔCŤ
„Na oddelení aktuálne pracujeme traja. 
Máme rozdelené úlohy pre jednotlivé 
športové podujatia. Väčšinou je to tak, 

že ja zabezpečujem seniorské podujatia 
ako sú letné a zimné olympijské hry a 
Európske hry. Na podujatiach ako Európ-
sky olympijský festival mládeže (EYOF) 
a olympijské hry mládeže (OHM) je funk-
cia vedúceho výpravy rozdelená medzi 
mojich kolegov,“ hovorí Buček. Prvýkrát 
olympijskú atmosféru zažil v  Atlante 
1996, kde ešte ako dobrovoľník pomáhal 
vo výprave zabezpečovať napríklad aj 
presun vodáckej techniky cez oceán. Od 
roku 2000 nechýbal na žiadnych OH či 
ZOH, vedúcim výpravy SR bol na ZOH 
2018 v Pjongčangu, OH 2020 v Tokiu aj 
na ZOH 2022 v Pekingu.

Nie je náhoda, že na oddelení pracovali 
a  pracujú najmä bývalí športovci. Špor-
tová minulosť vie na tejto pozícií veľmi 
pomôcť. „Viem to aj z vlastnej skúsenosti. 
Myslím, že vďaka skúsenostiam zo sú-

ťažného športu lepšie chápeme potreby 
športovcov aj členov realizačných tímov,“ 
myslí si Buček.

PRÍPRAVY NA PARÍŽ SÚ 
V PLNOM PRÚDE
V  neolympijskom roku 2023 sa bude 
konať aj zimná aj letná verzia EYOF, Eu-
rópske hry v Krakove aj Svetové plážové 
hry na Bali. Napriek tomu už sú v plnom 
prúde aj prípravy na olympijské hry v Pa-
ríži 2024.

Intenzívnejšia práca pred olympijský-
mi hrami sa spravidla začína dva roky 
pred ich začiatkom. „Už teraz je potrebné 
uzatvárať zmluvy o ubytovaní, hoci ne-
vieme, koľko športovcov v Paríži budeme 
mať a aké budú ich potreby. Športová 
streľba bude vzdialená od Paríža 270 km. 
Zisťujeme, či náhodou nie je potrebné 

N

ROMANOVI BUČEKOVI (VPRAVO) UŽ TUCET ROKOV POMÁHA NA ŠPORTOVOM ODDELENÍ 
BORIS DEMETER. 

PREDSTAVUJEME ŠPORTOVÉ ODDELENIE SOŠV

Na multišportové podujatia prichádzajú s predstihom niekoľkých dní a odchádzajú až v čase, keď 
dejisko opustí posledný slovenský športovec. Nie je náhoda, že zamestnanci športového oddelenia 
Slovenského olympijského a športového výboru majú bohaté organizačné skúsenosti. Vďaka nim 
veľmi dobre vedia, čo je potrebné zabezpečiť , aby mohli športovci podávať ten najlepší výkon.

ĽUDIA ZO ZÁKULISIA NAŠICH 
OLYMPIJSKÝCH ÚČASTÍ

 športového oddelenia 
Slovenského olympijského a športového výboru majú bohaté organizačné skúsenosti. Vďaka nim 
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PREDSTAVUJEME ŠPORTOVÉ ODDELENIE SOŠV

ROMAN BUČEK AKO VEDÚCI 
VÝPRAVY BLAHOŽELÁ 

PETRE VLHOVEJ K ZLATU 
NA ZOH 2022. 

zabezpečiť podporný tím priamo tam. Aj 
vodný slalom a kanoistika budú 40 km od 
olympijskej dediny. Ešte nevieme, či bude 
únosné, aby športovci cestovali na kanál 
každý deň,“ ozrejmuje Buček aktuálny 
stav príprav.

Rok pred konaním OH/ZOH sa koná 
najdôležitejšie stretnutie - porada ve-
dúcich výprav. Vždy býva v stredisku 
hier. „Tam už prezentujú úplne detailné 
informácie, časy presunov z dediny na 
športoviská či podmienky pre akredi-
tačný proces. Dostaneme informácie 
o miestach v olympijskej dedine a otvára 
sa aj rezervačný systém pre letenky.“

„KORONAAGENDA“ AZDA UŽ ODPADNE
Vlaňajšie olympijské hry v  Tokiu 2020 
aj tohtoročné ZOH v  Pekingu pozna-
čila pandémia nového koronavírusu 
a  ochorenia COVID-19. „Pred Tokiom 
a  následne v  Pekingu nám pribudla 
obrovská agenda – povinné testova-
nie, ktoré musel podstúpiť každý jeden 
účastník. Museli sme koordinovať testy 
v presných časových oknách, bolo to 
naozaj zložité,“ hovorí šéf slovenskej 
výpravy.

Paríž bude, zdá sa, bez výraznejších 
proticovidových opatrení. „Je to veľ-

ká úľava. Verím, že nám táto agenda 
odpadne a budeme od nej oslobodení. 
Do Európy a  najmä do Európskej únie 
sa dostávajú olympijské hry po dlhom 
čase. To nám veľmi uľahčuje situáciu aj 
s  cestovaním a s  preclievaním rôzneho 
materiálu.“

NA VŠETKO SA PRIPRAVIŤ NEDÁ
Napriek tomu, že sa športové oddelenie 
snaží prichystať na akékoľvek situácie, 
nie vždy sa všetko darí podľa plánu. „Na-
plánovať riešenia dopredu sa nedá, hoci 
MOV dokonca organizoval aj seminár 
o tom, ako robiť plán na riešenie ad hoc 
situácií, ktoré sa vyskytnú.“

Našťastie, problémy ako naozaj ťažké 
zranenia či nebodaj smrť účastníka, sa 
slovenským výpravám doteraz vyhýbali. 
„Mali sme však prípad vážnejšieho zra-
nenia športovkyne v  Pjongčangu 2018. 
Bolo potrebné zabezpečiť jej vyšetrenie 
v miestnej nemocnici, potom ju dopraviť 
späť na Slovensko, kde podstúpila operá-
ciu,“ spomína Buček.

ODCUDZENÝ BICYKEL UŽ NENAŠLI
Bežne sa stávajú aj rôzne iné nepríjem-
nosti, ktoré musia v dejisku hier okam-
žite riešiť. „Napríklad až na ZOH zistíme, 

či sú voskovacie kabíny pre lyžiarskych 
servismanov dostatočné. Stalo sa nám, 
že sme museli práve v   Pjongčangu 
hľadať možnosť, ako si prenajať kabíny 
mimo tých ofi ciálnych. Podarilo sa nám 
to v spolupráci s  miestnym lyžiarskym 
klubom.“

Pri tisíckach nalietaných míľ sa ani slo-
venským výpravám nevyhla strata či od-
cudzenie batožín. „Spomínam si na zopár 
takýchto prípadov. V roku 2001 sa na 
EYOF stratil vak s lyžami pre biatlonistov, 
ale tam sme nič okrem poistnej udalosti 
nevedeli vyriešiť. Na ceste zo ZOH v Soči 
sa stratil box so servisným a technickým 
náradím a osobná batožina. Zrejme boli 
odcudzené. Po prílete z Európskych hier 
2015 sa stratil aj jeden pretekársky bi-
cykel. Takisto sa už nenašiel,“ spomína si 
Roman Buček. 

Najväčšia úľava však pre ľudí zo špor-
tového oddelenia príde po príchode do-
mov. „Som vždy rád, keď prídeme domov 
ako poslední a vydýchneme si. My zo 
športového oddelenia odlietame na hry 
už dosť v predstihu a vraciame sa jeden 
až dva dni po odchode posledného člena 
výpravy. Keď sú všetci doma a všetok 
materiál je na mieste, vtedy príde úľava,“ 
dodal Roman Buček.  I

TEXT:  STANISLAV KRŠKO, FOTO: ANDREJ GALICA, ĽUBOMÍR SOUČEK

OSLAVY 
V BEZPROSTREDNEJ 
BLÍZKOSTI 
MEDAILISTOV  

Na vrcholné podujatia síce 
pracovníci športového oddelenia 
nechodia fandiť športovcom, 

v nabitom programe si však nájdu čas 
aj na sledovanie ich súťaží. „Najkrajšie 
spomienky mám na momenty, keď 
naši športovci získajú medailu. Musím 
povedať, že sa nám podarilo byť pri 
drvivej väčšine z nich. Môžeme sa 
pohybovať v zákulisí, aj na miestach, 
kde sa bežný človek nedostane. Sú 
to nádherné momenty, keď sme 
v bezprostrednej blízkosti medailistov 
a môžeme s nimi zažiť tú radosť,“ 
hovorí Roman Buček.

BLÍZKOSTI 
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Z KUCHYNE 
SOŠV

S lovenský olympijský a  športový výbor 
(SOŠV) sa zapojil do pomoci Ukrajine, 
od 24. februára 2022 kruto postihnutej 

vojenskou agresiou zo strany Ruska s pod-
porou Bieloruska. Transport humanitárnej 
pomoci SOŠV Ukrajine sa realizoval pro-
stredníctvom Maltézskej pomoci Slovensko. 
V  rámci tejto spolupráce  boli od júna na 
Ukrajinu vypravené štyri plne naložené 
kamióny pomoci v  podobe trvanlivých po-
travín, šatstva, balenej vody, hygienických 
potrieb a  iných vecí bežnej spotreby.  Tie 
doručili do strediska v Užhorode, odkiaľ sa 
humanitárna pomoc distribuovala do ďal-
ších oblastí Ukrajiny.

Ďalšiu pomoc zo strany SOŠV predstavo-
valo zabezpečenie záverečného sústredenia 
ukrajinských športovcov pred júlovým let-
ným EYOF v Banskej Bystrici. Uskutočnilo sa 
v Olympijskom tréningovom centre x-bionic 
sphere v Šamoríne. „Pri našom stretnutí čle-

novia ukrajinskej výpravy netajili nadšenie. 
Vraveli, že športoviská sú vynikajúce a dote-
raz nebývali ani v takom kvalitnom ubytova-
ní. Členovia výpravy nám veľmi ďakovali za 
pomoc a za umožnenie kvalitnej záverečnej 
prípravy na EYOF, navyše vo veľmi pek-

nom prostredí,“ uviedol Jozef Liba, ktorý sa 
s Ukrajincami v Šamoríne stretol.

Obe pomoci SOŠV počas návštevy letného 
EYOF ocenil a  vysoko vyzdvihol prezident 
Ukrajinského olympijského výboru a  niekdajší 
legendárny skokan o žrdi Sergej Bubka. I

V  priebehu roka 2022 vyšli s  významnou 
finančnou podporou SOŠV knihy o dvoch 
významných osobnostiach nášho športu 

– olympijskom víťazovi 1948 v  boxe Júliusovi 
Tormovi a majstrovi Európy v plávaní Miloslavo-
vi Roľkovi. Obe vyšli v edícii „Športové legendy 
vydavateľstva SPORT Legal. Slávnostné uvede-
nie prvej z nich – „Virtuóz v ringu Július Torma“ 
od autora Miroslava Hazuchu – sa odohralo 
v auguste vo Výstavnej sieni prof. V. Černušáka 
v Dome športu v Bratislave. Druhú – „Terminátor 
z  bazéna“ od autorky Evy Bacigalovej – pre-
zentovali počas októbrových medzinárodných 
plaveckých pretekov v Šamoríne.

Knihu o  svojom bývalom trénerovi 
a  boxerskom „učiteľovi“ Júliusovi Tormovi, 
ktorého nedožitú storočnicu sme si pripo-
menuli 7. marca, uviedol do života ďalší náš 

olympijský víťaz v boxe – Ján Zachara. Sláv-
nostný akt sa symbolicky odohral presne 
v  deň 70. výročia Zacharovho olympijského 
triumfu v Helsinkách 1952 – 2. augusta.

Už 94-ročný Zachara si na Tormu, historic-
ky prvého olympijského víťaza slovenského 
pôvodu (hoci sa narodil a  vyrastal v  Buda-
pešti), aj nášho jediného majstra Európy 
v  boxe, rád zaspomínal. „Bol to boxer, ktorý 
mal potrebné vlastnosti vrodené. Mal reflex 
a  postreh, dokázal uhnúť úderom súpera 
v  poslednom momente. Mal veľmi dobré 
základy v  úderovej technike, preto triafal 
presne. Jeho meno bolo zárukou kvalitného 

boxu, ale niekedy trošku aj šou. Naučil ma 
nepodceňovať súpera, ani dopredu sa pred 
ním neskláňať, teda nebáť sa. Torma bol pre 
mňa najlepší učiteľ a tréner,“ uviedol v pred-
slove knihy.

Bratislavský plavec Miloslav Roľko sa 
mohol v kariére pochváliť zlatom i striebrom 
z  ME 1977, aj štvrtým a  dvoma šiestymi 
miestami na OH 1976, resp. 1980. Hoci Roľko 
za bývalého režimu emigroval a  už tri de-
saťročia žije v Luxembursku, netají sa veľmi 
srdečným vzťahom k  Slovensku. „V  tejto 
knihe je môj plavecký a životný príbeh až do 
dnešných čias,“ povedal Roľko. I

POMOC SOŠV 
UKRAJINE

SOŠV PODPORIL
VYDANIE KNÍH 
O JÚLIUSOVI TORMOVI 
A MILOSLAVOVI ROĽKOVI

TEXT: SOŠV, FOTO: UOV, MOV, ANDREJ GALICA

VIACERÍ ČLENOVIA UKRAJINSKEJ VÝPRAVY, KTORÍ SA NA LETNÝ EYOF V BANSKEJ BYSTRICI PRIPRAVO-
VALI V ŠAMORÍNE, NA SPOLOČNEJ FOTOGRAFII S GENERÁLNYM SEKRETÁROM SOŠV JOZEFOM LIBOM.

KNIHU O JÚLIUSOVI TORMOVI UVIEDOL JÁN ZACHARA DO ŽIVOTA POKLEPANÍM ZLATOU MEDAILOU 
Z OH 1952, ASISTOVAL MU PRI TOM PREZIDENT SOŠV ANTON SIEKEL.
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Ž iaci z  Michaloviec, Tvrdošína a  Ban-
skej Bystrice, najúspešnejší a  naj-
aktívnejší účastníci programu OCEP, 

i  víťazi projektu Ekoolympiáda, sa počas 
októbrovej návštevy sídla Medzinárodného 
olympijského výboru (MOV) v  Lausanne 
stretli aj s  jeho prezidentom Thomasom 
Bachom. Počas prehliadky sídla MOV sa pri 
nich Thomas Bach pristavil a krátko s nimi 

diskutoval. Pýtal sa ich na dojmy, ale za-
ujímali ho aj otázky, ktoré dostali pri riešení 
Ekoolympiády.

Do Lausanne cestovali úspešní žiaci 
a  študenti z  projektov, na ktorých sa tento 
rok podieľal aj SOŠV. Olympijský kultúrny 
a vzdelávací program OCEP sa realizoval pri 
príležitosti Európskeho olympijského festiva-
lu mládeže v Banskej Bystrici. Najaktívnejšou 

školou v OCEP bola ZŠ T. J. Moussona v Mi-
chalovciach. Šancu cestovať do Lausanne 
dostali šiesti jej žiaci a  jeden pedagóg. 
Vedomostnú súťaž Ekoolympiáda vyhlasuje 
občianske združenie Planet Lover. V jednotli-
vých vekových kategóriách boli najúspešnej-
ší účastníci z Tvrdošína a zo ZŠ Ďumbierska 
v Banskej Bystrici, ktorí tiež vyhrali cestu do 
sídla MOV. I

L iptovský Mikuláš sa stal prvým mestom 
v krajine, s ktorým predstavitelia SOŠV 
podpísali Memorandum o  spolupráci. 

Slávnostný akt podpísania memoranda sa 
uskutočnil počas galavečera k 90. výročiu 
organizovaného ľadového hokeja v meste 
Liptovský Mikuláš. Memorandum podpí-
sali primátor mesta Ján Blcháč a prezident 
SOŠV Anton Siekel.

„Veľmi si ceníme, že SOŠV sa rozhodol 
spečatiť spoluprácu s Liptovským Mikulá-
šom ako s prvým mestom na Slovensku, 
keďže doposiaľ sa memorandá podpiso-
vali len so samosprávnymi krajmi,“ pozna-
menal primátor Ján Blcháč.

Liptovský Mikuláš dal Slovensku 
v ére cc samostatnosti prvého olympij-

ského víťaza  Michala Martikána. Vte-
dajší Slovenský olympijský výbor udelil 
samospráve titul  Mesto olympijských 
víťazov, ktorého odkaz dodnes napĺňa 
a používa. Aj tohtoročná slovenská olym-
pijská víťazka  Petra Vlhová  totiž po-
chádza z  Liptovského Mikuláša. Mesto 
oboch, ako aj  Elenu Kaliskú, ocenilo 
čestným občianstvom.

Mikulášska samospráva je známa 
širokou podporou či už individuálnych 
alebo kolektívnych športov. V  meste na 
športovom poli vďaka tomu pôsobí vyše 
150 klubov a  združení. Olympijský klub 
Liptova je jeden z najaktívnejších svojho 
druhu na Slovensku. I

AKTÍVNI ŽIACI ZO SLOVENSKA SA STRETLI S THOMASOM BACHOM

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI
S MESTOM LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

STRETNUTIE S THOMASOM BACHOM BOLO PRE MALÝCH SLOVÁKOV PRÍJEMNÝM SPESTRENÍM POBYTU V LAUSANNE.

P rvého októbra sa v  online podobe 
uskutočnilo valné zhromaždenie Me-
dzinárodnej spoločnosti olympijských 

zberateľov (AICO). Prezident Slovenskej 
spoločnosti olympijských a športových zbe-
rateľov (SSOŠZ) Branislav Delej na ňom bol 
na ďalšie štyri roky znovu zvolený za prvého 
viceprezidenta AICO. Od založenia AICO 
v roku 2014 je bez prestávky členom 5-člen-
ného výkonného výboru spoločnosti.

Branislav Delej počas online rokovania od-
prezentoval  aktuálny stav aplikácie AOPC. Ide 
o  interaktívny katalóg olympijských odznakov, 
ktorý predstavuje svetový unikát. Je to produkt 
niekoľkoročnej práce slovenskej zberateľskej 
spoločnosti. Vývoj tejto aplikácie podporuje 
Medzinárodný olympijský výbor. I

DELEJ NAĎALEJ PRVÝM 
VICEPREZIDENTOM AICO
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TEXT: SOŠV, FOTO: JÁN SÚKUP, SGF

Z AKTIVÍT SLOVENSKÉHO OLYMPIJSKÉHO A ŠPORTOVÉHO MÚZEA

SPOMIENKY NA VĚRU ČÁSLAVSKÚ AJ EVU ŠURANOVÚ

SOŠMpripravilo dlhodobý interaktívny 
program, sprevádzajúci úspešný-

mi príbehmi slovenského športu. V rámci pro-
jektu OLY volá ŠKOLY môže priestory múzea 
navštíviť v utorok až štvrtok akákoľvek škola. 
Od februára do polovice novembra 2022 ab-
solvovalo prehliadku už 1118 školákov a školá-
čok zo 47 škôl z celého Slovenska. Pozreli si 
unikátnu expozíciu, v ktorej sú deti a mládež 
sprevádzané príbehmi vôle a  prekonávania 
prekážok na ceste za úspechom. Prehliadky 
prebiehali aj s  podporou Bratislavského sa-
mosprávneho kraja.

Súčasťou každej prehliadky je okrem 
odborného sprievodu aj interaktívny kvíz , 
ktorého správne odpovede sú ukryté 
v  múzejných vitrínach. Úspešní riešitelia 
si tak okrem drobnej ceny odnesú aj ra-
dosť z objavovania a vyhľadávania zdrojov, 
prípadne aj zo spolupráce s  ďalšími rie-
šiteľmi. Slovenské olympijské a  športové 
múzeum ponúka deťom a  mládeži okrem 

historických faktov aj zážitok, ktorý získa-
né informácie upevňuje.

V školskom roku 2022/2023 pripravuje mú-
zeum, ktorého stála expozícia je v priestoroch 
bratislavského Domu športu, aj ďalšie novinky 
spojené s prehliadkami škôl. Pripravené sú aj 
besedy s olympionikmi, či paralympionikmi.

„Prehliadku múzea dokážeme tema-
ticky nastaviť tak na olympijské hodnoty 
(výnimočnosť , rešpekt , priateľstvo), ako 
aj na témy zo školských lavíc (udrža-
teľnosť , história, biológia, matematika, 
fyzika...),“  hovorí riaditeľka SOŠM Diana 
Kosová. I

Na 23. jún, keď sa celosvetovo oslavuje 
Olympijský deň, pripravilo SOŠM v spo-
lupráci so Slovenskou gymnastickou 

federáciou a  s  komisiou rovných príležitostí 
SOŠV stretnutie spojené so spomienkou na 
najúspešnejšiu olympioničku v českosloven-
skej histórii Věru Čáslavskú. Uskutočnilo sa 
v rámci pripomenutia nedožitých 80. narode-
nín tejto výnimočnej osobnosti.

Na sedemnásobnú olympijskú víťazku, 
štvornásobnú majsterku sveta, 11-násobnú 
majsterku Európy a  najúspešnejšiu svetovú 
športovkyňu roka 1968 si zaspomínali naj-
úspešnejšia slovenská gymnastka histórie 
Marianna Némethová-Krajčírová, bývalá 
atlétka Mária Mračnová (obe boli športové 
dobové spolupútničky Čáslavskej), čestný 
prezident Slovenskej gymnastickej federácie 
Ján Novák a mediálny riaditeľ SOŠV Ľubomír 

Souček. Na spomienkovom stretnutí vystúpil 
aj japonský veľvyslanec na Slovensku Mako-
to Nakagawa.

Zdenka Letenayová zo SOŠM pripomenu-
la, že Věra Čáslavská predčasom venovala po 
jednej svojej zlatej olympijskej medaile z To-
kia 1964 aj z Mexico City 1968 SOŠM. Tento 
výnimočný dar vtedy zdôvodnila slovami, že 
vždy reprezentovala Československo a  časť 
jej medailí preto patrí aj Slovensku. Ďalej 
uviedla, že vďaka Nadačnému fondu Věry 
Čáslavskej mohlo SOŠM pri tejto príležitosti 
vystaviť vzácne kimono z  18. storočia, ktoré 
gymnastka pred viac bezmála 60 rokmi do-
stala od Japoncov.

Ďalšou významnou osobnosťou, ktorej 
pamiatku si v SOŠM pripomenuli, bola histo-
ricky jediná slovenská olympijská medailistka 
v atletike Eva Šuranová. Takisto ako Čáslav-

ská zomrela v  roku 2016. Spomienka na ňu 
sa uskutočnila 31. augusta – presne 50 rokov 
po tom, ako na OH 1972 v Mníchove získala 
bronz v skoku do diaľky.

O  Eve Šuranovej hovorili predseda Slo-
venského atletického zväzu (SAZ) Peter 
Korčok, jej atletická spolupútnička Jozefína 
Čerchlanová, bývalá zjazdárka Anna Bla-
hutová-Droppová aj Zdenka Letenayová zo 
SOŠM. Slávnostné chvíle ozvláštnil krátky do-
kumentárny film o Eve Šuranovej z produkcie 
Stanislava Štefánika.

Na Evu Šuranovú sa spomínalo aj koncom 
júla počas EYOF v  Banskej Bystrici. Tam si 
SOŠV aj SAZ pripomenuli jej pamiatku vo 
Fanzóne pred zhruba stočlenným publikum, 
pričom prezident SOŠV Anton Siekel spoloč-
ne s  Petrom Korčokom odovzdali jej synovi 
Petrovi Šuranovi pamätnú plaketu SOŠV. I

SLOVENSKÉ OLYMPIJSKÉ A ŠPORTOVÉ MÚZEUM (SOŠM) CELOROČNE VYVÍJA BOHATÉ AKTIVITY
A BRÁNY VÝSTAVNEJ SIENE PROF. VLADIMÍRA ČERNUŠÁKA V DOME ŠPORTU

NA JUNÁCKEJ 6 V BRATISLAVE OTVÁRA

OLY VOLÁ ŠKOLY

PRIESTORY SLOVENSKÉHO OLYMPIJSKÉHO A ŠPORTOVÉHO MÚZEA NAVŠTÍVILO UŽ VIAC 
NEŽ TISÍC ŠKOLÁKOV.
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MÚZEUM POKRAČUJE 
V ÚSPEŠNEJ
AKVIZIČNEJ ČINNOSTI

MÚZEUM NAVŠTÍVIL PREZIDENT
FIG MORINARI WATANABE

PRIPOMIENKA ONDREJA 
NEPELU NA „JEHO“ ŠTADIÓNE

VÝSTAVA UNIKÁTNEJ ZBIERKY ŠPORTOVÝCH
MINCÍ A AUTOGRAMOV

P očas novembrovej krátkej návštevy 
Bratislavy do Slovenského olympij-
ského a  športového múzea zavítal 

prezident Medzinárodnej gymnastickej 
federácie (FIG) a  člen Medzinárodného 
olympijského výboru (MOV) Morinari 
Watanabe z  Japonska. Počas návštevy 
ho sprevádzali prezidentka Slovenskej 
gymnastickej federácie (SGF) a zároveň 
členka výkonného výboru SOŠV Monika 

Šišková,  čestný prezident SGF Ján No-
vák, donedávna dlhoročný člen rady FIG, 
a  najúspešnejšia slovenská gymnastka 
20.  storočia Marianna Némethová-Kraj-
čírová, ktorá pracuje pre múzeum na 
dohodu.

Samozrejme, Watanabeho najviac za-
ujímali gymnastické artefakty v zbierkach 
múzea, ale o  celej expozícii sa vyslovil 
veľmi pochvalne. I

Od roku 1952, keď vydali pri príležitosti 
Hier XV. olympiády v Helsinkách prvú 
pamätnú športovú mincu, sa ich zbe-

rateľstvo stalo celosvetovým fenoménom. 
V  súčasnosti vychádza pri príležitosti 
olympijských hier či svetových šampioná-
tov v rôznych športoch vždy niekoľko mincí 
a ich sád. Jedna z najväčších zbierok olym-
pijských a športových mincí sa nachádza 
práve na Slovensku. Časť z nej, prepojená 
aj s autogramami športových legiend, bola 
počas októbra a  novembra v  SOŠM po 
prvý raz vystavená aj pre verejnosť. 

Výstava „Autogramy športových le-
giend v  numizmatike“ bola prvá svoj-
ho druhu na Slovensku a  ojedinelá 
aj v  celosvetovom meradle. Vznikla 
v spolupráci SOŠM a PowerPlay Studia. 
Ukazuje časť neopakovateľného špor-
tovo-historického dedičstva, ktoré tvorí 
8000 kusov mincí zo 62 štátov sveta. 
Výber z  jednej z najväčších športových 
numizmatických zbierok obohacujú 
autogramy mnohých velikánov sloven-
ského aj svetového športu na obaloch 
či kazetách mincí. I

Rok 2022 bude patriť určite k  úspešnejším 
v akvizičnej činnosti SOŠM. Od mája 2022 
obohatili zbierky predmety zo športovej ka-

riéry lyžiarky olympioničky Lucie Medzihradskej, 
ktorej najväčší olympijský úspech je spojený so 
ZOH 1988 v Calgary, kde v kombinácii obsadila 
6. miesto. Svojimi predmetmi prispela aj jej ses-
tra Elena, taktiež bývalá úspešná reprezentantka 
v zjazdovom lyžovaní.

Zo zimných olympijských športov určite náv-
števníkov poteší aj kópia olympijskej medaily na-
šich bronzových hokejistov zo zimnej olympiády 
v Pekingu, vyrobená pre potreby múzea v Min-
covni Kremnica, či zlatá medaila pre víťaza ex-
traligy 2022 v ľadovom hokeji. Úspešné podujatie 
EYOF 2022, ktoré sa konalo v Banskej Bystrici 
koncom júla 2022, v zbierkach múzea pripomína 
súbor propagačných predmetov, ale aj medailí, 
maskotov a  oficiálneho oblečenia, ktoré do 
múzea odovzdali zástupcovia organizačného 
výboru. Zbierku filatelie rozšíril súbor  oficiálnych 
známok vydaných k XXIV. zimným olympijským 
hrám v  Pekingu, ale aj prvé oficiálne známky 
k  blížiacim sa Hrám XXXIII. olympiády v  Paríži 
s nevšedným dizajnom. I

Slovenský športovec 20. storočia, olympijský 
víťaz Ondrej Nepela i  jeho trénerka Hilda 
Múdra už majú miesto v Sieni slávy na Zim-

nom štadióne pomenovanom po skvelom kraso-
korčuliarovi v Bratislave. Novú expozíciu odhalili 
v októbri počas 30. ročníka Memoriálu Ondreja 
Nepelu. Najväčší slovenský zimný štadión pome-
novali po Ondrejovi Nepelovi v roku 1995.

Vďaka spolupráci hlavného mesta SR Brati-
slava, jeho organizácie Správa telovýchovných 
a  rekreačných zariadení, Slovenského olympij-
ského a športového výboru (SOŠV), Slovenské-
ho olympijského a  športového múzea (SOŠM) 
a Slovenského krasokorčuliarskeho zväzu pripo-
mínajú dve vitríny na zimnom štadióne velikána 
slovenského a svetového krasokorčuľovania.

Nachádzajú sa v  nich viaceré predmety zo 
zbierok SOŠM bytostne spojené s Ondrejom Ne-
pelom i s jeho trénerkou Hildou Múdrou. Nechý-
bajú Nepelove korčule, trofeje, akreditačná karta 
či cena pre najúspešnejšieho slovenského špor-
tovca 20. storočia. I

NA FOTOGRAFII ZĽAVA MONIKA ŠIŠKOVÁ, MARIANNA NÉMETHOVÁ-KRAJČÍROVÁ, 
MORINARI WATANABE A JÁN NOVÁK .
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TEXT: SOŠV, FOTO: ANDREJ GALICA

CENA JÁNA POPLUHÁRA
PRE PAVLA BLAŽEKA

NA PAMÄTNÍKU 
OLYMPIONIKOV 
PRIBUDLA TABUĽKA 
KAROLA DIVÍNA

B ývalý úspešný chodec, majster Európy 
na 20 km zo Splitu 1990 Pavol Blažek 
sa stal držiteľom hlavného ocenenia 

Klubu fair play SOŠV (KFP SOŠV) – Ceny 
Jána Popluhára. Štvornásobný olympionik 
sa dnes aktívne zapája do činnosti Olym-
pijského klubu Banská Bystrica a  podieľa 
sa na organizácii viacerých športových 
podujatí. Šesťnásobný olympionik v  rých-
lostnej kanoistike Erik Vlček získal Cenu KFP 
SOŠV za dlhodobé pôsobenie v duchu fair 
play. Erik Vlček je veľkým vzorom pre tisícky 
mladých kajakárov a veľkou medzinárodnou 
inšpiráciou. Vždy súťaží len v duchu fair play 
a vďaka jeho ochote prísť na rôzne besedy 
s deťmi neustále šíri myšlienky olympizmu. 

Na slávnostnom odovzdaní cien KFP 
SOŠV, ktoré sa už tradične v  polovici de-
cembra uskutočnilo vo Výstavnej sieni prof. 
V. Černušáka v  Bratislave, dostali diplom 
KFP SOŠV Monika Martinková, Júlia Po-
láčková, Ladislav Dvorščák a  Jozef Brünn. 
Za aktívne šírenie a  propagáciu myšlienok 
fair play udelili Cenu KFP SOŠV Dušanovi 
Nogovi a  diplomy Ľubomírovi Hrivnákovi, 
Dane Ferulíkovej a  Antonovi Horváthovi. 
Cenu KFP SOŠV za príkladný čin v  duchu 
fair play dostal futbalista Peter Čögley, dip-
lomy v tejto kategórii udelilo kolégium KFP 
Jánovi Koristekovi, Lukášovi Paukovčekovi, 
Jaroslavovi Veiglovi a basketbalovému klubu 
Spišskí Rytieri. I

PRILBA PETRY VLHOVEJ
V OLYMPIJSKOM MÚZEU 
V LAUSANNE

P etra Vlhová venovala svoju prilbu 
z  obrovského slalomu na ZOH 2022 
v  Pekingu do zbierok Olympijského 

múzea v Lausanne. Olympijská víťazka v sla-
lome sa na októbrovom odovzdaní prilby 
do zbierok múzea priamo v  Lausanne pre 
tréningové povinnosti a  prípravu na novú 
sezónu nemohla osobne zúčastniť. Cenný 
artefakt odovzdali do rúk manažérky zbierok 
Olympijského múzea Patricie Reymondovej 
riaditeľka oddelenia olympizmu SOŠV Iva-
na Motolíková a  učiteľka ZŠ Ďumbierska 
v  Banskej Bystrici Anna Marušková, ktorá 
sa so svojimi žiakmi zapojila do aktivít a jej 
študenti sa stali víťazmi Ekoolympiády.

Petra Vlhová už krátko po príchode 
z  Číny na Slovensko venovala do zbierok 
Slovenského olympijského a  športového 
múzea jednu zo svojich olympijských kom-
binéz s podpismi všetkých členov tímu. Po-
zrieť si ju môžu návštevníci stálej expozície 
Slovenského olympijského a  športového 
múzea v bratislavskom Dome športu. I

K aždoročne v  „preddušičkovom“ období 
sa pri Národnom pamätníku olympio-
nikov na Národnom cintoríne v Martine 

odohráva pietna spomienka na významné 
olympijské a  športové osobnosti, ktoré nás 
opustili za posledný rok. Spomienka koncom 
októbra patrila predovšetkým striebornému 
krasokorčuliarskemu medailistovi zo ZOH 
1960 v  Squaw Valley, trojnásobnému olym-
pionikovi, dvojnásobnému majstrovi Európy 

a  mnohonásobnému medailistovi z  vrchol-
ných súťaží Karolovi Divínovi, ktorý nás 
navždy opustil 6. apríla. Jeho tabuľka v strie-
bornom lesku doplnila na pamätníku tabuľky 
ďalších zosnulých olympijských medailistov 
zo Slovenska.

Predseda Združenia olympijských klubov 
SR Vladimír Miller pripomenul aj ďalších 
olympionikov, ktorí zomreli v  tomto roku 
- bežca na lyžiach Rudolfa Čillíka, rýchlost-
ného kanoistu Ľubora Štarka, plavca Ľudo-
víta Komadela a  basketbalistu Stanislava 
Kropiláka, ako aj ďalšie veľké osobnosti slo-
venského športu, ktoré nás navždy opustili 
v tomto roku – Ivana Čierneho, Titusa Buber-
níka, Dušana Kabáta, Alexandra Horvátha, 

Irenu Mikócziovú-Bosú, či športového novi-
nára Mariána Šimu.

V  rámci pietnej spomienky vystúpil aj 
predseda Slovenského krasokorčuliarskeho 
zväzu a  olympionik Jozef Beständig. Karola 
Divína označil za človeka, veľmi motivujúceho 
ďalšie generácie krasokorčuliarov na Sloven-
sku. Spoločne s Vladimírom Millerom potom 
na Národný pamätník olympionikov položili 
veniec aj kyticu (na fotografii). I
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