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František Chmelár na čele
SOV stojí nepretržite od 19.
novembra 1999. Funkcie na
skrátené obdobie sa prvý raz
ujal po volebnom súboji so
štvoricou kandidátov, nasle-
dujúcom tri mesiace po náh-
lej abdikácii Vladimíra Černu-
šáka, ktorý viedol SOV od jeho

vzniku 19. 12. 1992 až do 19. 8. 1999. V ďalších
troch voľbách (2001, 2004 a 2008) už Chmelár
nemal protikandidáta. Vlani ho na čelo SOV na-
vrhlo až päť subjektov a vo voľbách získal 58
zo 62 platných odovzdaných hlasov.

V zložení 11-členného výkonného výboru
SOV, na čele ktorého stojí prezident, k veľkým
zmenám nedošlo. Členom ex officio zostal
predseda komisie športovcov, strelec Jozef
Gönci. Len jeho členstvo v exekutíve bolo jasné
už pred voľbami. O deväť ďalších postov vo VV
SOV sa uchádzalo 14 kandidátov. V 1. kole zís-
kali potrebnú nadpolovičnú väčšinu hlasov na
zvolenie do výkonného výboru traja zástupco-
via zväzov olympijských športov - Vladimír Mil-
ler, moderný päťboj (48 zo 63 platných hlasov),
Igor Nemeček, ľadový hokej (38) a Ľubor Ha-
landa, volejbal (32). Všetci traja sa na prvom
rokovaní VV stali viceprezidentmi: Halanda pre
letné, Nemeček pre zimné športy a Miller pre
mládež (novozriadená funkcia, ktorá nahradila
post viceprezidenta pre rozvoj olympizmu).

V 2. kole volieb do VV SOV nedostal nadpo-
lovičnú väčšinu ani jeden z adeptov, preto roz-
hodovalo až tretie. V ňom boli zvolení dvaja
s najvyšším počtom hlasov - Ľubor Štark, rých-
lostná kanoistika (25 zo 62) a Mária Mračnová,
atletika (24). Nasledovali voľby zvyšných šty-
roch členov výkonného výboru bez ohľadu na
to, či zastupujú olympijský alebo neolympijský
šport. Hneď v 1. kole dostali potrebnú nadpo-
lovičnú väčšinu zo 62 odovzdaných platných
hlasov práve štyria - Jozef Bazálik, plávanie (42)
Zdenko Kríž, stolný tenis (41), Jana Gantnero-
vá, lyžovanie (36) a Richard Galovič, vodný sla-
lom (32). Zvolení delegáti športových zväzov sa
stali individuálnymi členmi SOV a ich zväzy bu-

dú musieť do pléna (najbližšie 37. VZ SOV sa
uskutoční v piatok 3. apríla 2009) navrhnúť
svojich nových zástupcov.

Novými členmi exekutívy sa stali len Gant-
nerová a Galovič, ktorí nahradili Antona Tkáča
(vo voľbách neuspel) a Jozefa Vengloša (ne-
kandidoval). Po dlhšom čase sú vo VV SOV dva-
ja zástupcovia zimných športov. Výkonný vý-
bor na svojom prvom krátkom rokovaní vo
funkcii generálneho sekretára SOV na ďalšie
štyri roky potvrdil Jozefa Libu.

Vo voľbách za predsedu dozornej rady SOV
uspel Marián Kukumberg, ktorého navrhli 
priamo na VZ zástupcovia cyklistického a stre-
leckého zväzu. Získal 38 hlasov, čo bolo o 16
viac ako doterajšia šéfka Mária Jasenčáková.
Za individuálnych členov SOV zvolili delegáti
valného zhromaždenia všetkých štyroch na-

vrhnutých kandidátov: Jána Grexu (dostal 48
zo 60 odovzdaných platných hlasov), Máriu Ja-
senčákovú (54), Františka Chmelára (55) a Jo-
zefa Vengloša (57). František Chmelár sa po
zvolení za prezidenta SOV individuálneho člen-
stva vzdal.

Aktuálny počet členov SOV po 36. VZ SOV
dosiahol 78. Na aprílovom 37. valnom zhro-
maždení SOV predloží František Chmelár ešte
nomináciu dvoch olympionikov do pléna, čím
počet členov SOV stúpne na 80. Čestným čle-
nom SOV sa stal bývalý futbalista Anton Švaj-
len, strieborný medailista z OH 1964 v Tokiu.

Slovenský olympijský výbor na svojom 36. valnom zhromaždení 29. novembra
2008 v hoteli Holiday Inn v Bratislave zhodnotil svoje pôsobenie v olympijskom
cykle 2005 – 2008. Je zhrnuté v reprezentatívnej brožúre, ktorá je verejnosti k dis-
pozícii na www.olympic.sk v sekcii PUBLIKÁCIE. SOV zároveň zvolil všetky svoje or-
gány na ďalšie štyri roky. Staronovým prezidentom sa stal František Chmelár.

František Chmelár znovu prezidentom SOV

■ Novozvolený výkonný výbor SOV aj so šéfom dozornej rady, generálnym sekretárom
a s čestným predsedom SOV V. Černušákom. V prvom rade zľava Vladimír Černušák, Vladimír
Miller, František Chmelár, Igor Nemeček a Ľubor Halanda, v druhom Marián Kukumberg, Richard
Galovič, Jozef Bazálik, Zdenko Kríž, Mária Mračnová, Jana Gantnerová, Ľubor Štark, Jozef Gön-
ci a Jozef Liba. FOTO ŠTARTFOTO/JÁN SÚKUP

VÝKONNÝ VÝBOR SOV 
NA OBDOBIE 2009 – 2012: 

Prezident: František Chmelár, viceprezi-
denti: Ľubor Halanda (pre letné športy),
Igor Nemeček (pre zimné športy), Vladimír
Miller (pre mládež), členovia: Jozef Bazálik,
Richard Galovič, Jana Gantnerová, Jozef
Gönci, Mária Mračnová, Zdenko Kríž, Ľubor
Štark.

DOZORNÁ RADA SOV
NA OBDOBIE 2009 – 2012: 

Predseda: Marián Kukumberg, členovia:
Mária Jasenčáková, Kamil Haťapka.

Viacero štrukturálnych zmien
Už na svojom prvom riadnom zasadnutí novozvolený výkonný výbor

SOV schválil viaceré štrukturálne zmeny a jeho členovia si rozdelili
kompetencie. Novinkou je ustanovenie rady rozvoja športu (RRŠ) – po-
radného odborného orgánu SOV. Doteraz v rámci SOV pôsobila v po-
dobnej pozícii popri rade starších len rada rozvoja olympizmu (RRO),
ktorá koordinovala činnosť všetkých subjektov pôsobiacich v oblasti
olympijských aktivít. V predošlom období ju viedla viceprezidentka
SOV pre rozvoj olympizmu. Táto pozícia však bola zrušená. Po novom
obe rady (rozvoja športu i olympizmu) povedie priamo prezident SOV,
ktorý bude osobne dozerať aj na množstvo ďalších aktivít, vrátane naj-
významnejších podujatí zastrešovaných SOV – Olympijských festivalov
detí a mládeže Slovenska a Behu Olympijského dňa.

Dvaja viceprezidenti – členovia RRŠ - majú dominantnú zodpo-
vednosť za zimné športy (Igor Nemeček), resp. letné športy (Ľubor
Halanda), v rámci toho vedú aj prípravy na ZOH 2010 vo Vancouvri,
resp. OH 2012 v Londýne a zodpovedajú za utvorenie olympijských
top tímov. Nemeček sa stal aj predsedom dozornej rady SOM, a. s.
Členom RRŠ je aj viceprezident pre mládež Vladimír Miller, ktorý ve-
die komisiu športovo talentovanej mládeže i prípravy na OH mláde-
že 2010 v Singapure, a zodpovedá za projekt juniorského olympij-
ského tímu.

Zodpovednosť za ďalšie oblasti činnosti SOV prebrali ostatní členovia
VV SOV. Spomedzi nich Ľubor Štark zostal aj na ďalšie obdobie predse-
dom predstavenstva Slovenskej olympijskej marketingovej, a.s.

V porovnaní s minulosťou dôjde k transformácii Slovenskej olympijskej
akadémie. Do tejto zložky sa včlenia kultúrna aj edičná komisia. Výkon-
ný výbor ukončil pôsobenie medzinárodnej aj lekárskej komisie SOV.

Na 36. valnom zhromaždení SOV 29. novembra zvolili 
všetky orgány SOV na olympijský cyklus 2009 - 2012



Máme za sebou olympijský cyklus 2005
- 2008 a konštatovali sme, že bol pre nás
dobrý a úspešný. Darilo sa športovcom,
darilo sa marketingu, sekretariát i orgány
SOV pracovali poctivo a zodpovedne, pri-
jali sme nové programy i projekty. O po-
znanie sa zlepšila komunikácia so štátom,
najmä s kompetentným Ministerstvom
školstva SR.

Na 36. valnom zhromaždení sme všetko
zhodnotili a zvolili sme nové orgány SOV.
Vstúpili sme tým rovno do nového olym-
pijského cyklu 2009 - 2012. Aký bude?

Východiskovú pozíciu máme výbornú
a orgány SOV sú životaschopné. Otázkou
je, či aj vonkajšie okolnosti nám budú 
priaznivo naklonené. V oblasti marketin-
gu začíname pociťovať ľadovú ruku hos-
podárskej krízy. Vláda prijíma opatrenia
a verejnosť sa znepokojuje. Priority spo-
ločnosti, a nielen u nás, sa nakláňajú skôr
na stranu riešenia materiálnych otázok ús-

pešného prežitia krízy. To nadstavbové,
kde sa nachádza aj šport, akoby mohlo 
počkať. Ťažko o tom polemizovať, ak mno-
hým, alebo väčšine ide naozaj o prežitie.
Kategóriami súčasnosti pre celé olympij-
ské hnutie na Slovensku preto sú: hospo-
dárnosť, účelnosť, efektivita a kvalita. 

Nech je horšie alebo menej zle, život sa
nezastaví. Ani olympijský tak za žiadnych
okolností nemôže urobiť. Máme vytýče-
né hlavné úlohy, programy, načrtnuté
projekty a máme snahu ich aj plniť. Bude
nás to však stáť viac úsilia, práce, obeta-
vosti i angažovanosti. Musíme sa naučiť
lepšie spolupracovať, komunikovať a vyu-
žívať rezervy, ktorých je určite dosť. Spo-
luzodpovednosť za výchovu, zdravie a po-
zitívny sociálny vývoj mladej generácie,
čo je našou najhlavnejšou úlohou, však
stojí za zvýšené úsilie – teraz, i v budúc-
nosti.

Rád by som preto vyslovil vďaku partne-
rom, ktorý s nami budú zdieľať radosti
i starosti športového života v olympijskom
cykle 2009-2012. Sú nimi náš nový gene-
rálny partner Mercedes - Benz Slovakia
s.r.o. a dlhoroční partneri Západosloven-
ská energetika, a.s., Matador Group a Zen-
tiva. Veríme, že pribudnú aj ďalší. Rozšírili
sme tiež spoluprácu i v dodávateľskej
a mediálnej oblasti. So všetkými našimi
podporovateľmi sa, formou inzercie, bu-

dete stretávať na stránkach Olympijskej re-
vue. Nech sa nám v novom roku darí. 
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■ Prezident Slovenského olympijského výboru František
Chmelár. FOTO ŠTARTFOTO/JÁN SÚKUP

Na prahu nového olympijského cyklu
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Prezident SOV František Chmelár po svojom
znovuzvolení v debate s médiami formuloval
priority Slovenského olympijského výboru
v novom olympijskom cykle. Dominantnú po-
zornosť pri tom zacielil na mládež.

■ V ďalšom štvorročnom olympijskom cykle
čakajú SOV mnohé náročné úlohy. Aké budú
tie hlavné? 

„Musíme sa dobre pripraviť na zimné a po-
tom i letné olympijské hry v rokoch 2010
a 2012. Prvýkrát budeme mať zastúpenie aj na
olympijských hrách mládeže v roku 2010
v Singapure a potom nás v tomto volebnom
období pravdepodobne stihnú aj zimné olym-
pijské hry mládeže 2012. Hlavnou úlohou ce-
lého obdobia však bude - mládež, mládež
a mládež... Väčšina z nás má pocit, že je po-
trebné zatlačiť na túto strunu, či už sú to ta-
lenty, alebo deti a mládež všeobecne. Určite
potrebujú pomoc, nové idey, programy, ktoré
by ich povzbudili, aby športovali.“ 

■ Bude SOV lídrom v boji slovenských špor-

tových zväzov za práva športu, ktoré mu pat-
ria? 

„Nemáme takú jasnú ambíciu, ale chceme byť
tam, kde sa riešia problémy slovenského športu.
V tomto smere si myslím, že donútiť niekoho
vojsť do domu je ťažké a je to možné len pod
nátlakom. My to robiť nechceme, sme dobrovoľ-
né hnutie a mali by sme sa rozhodovať dobro-
voľne. Pokiaľ zväzy pocítia, že tento krok je ne-
vyhnutný, potrebný a užitočný a bude to lepšie,
ako je to teraz, tak to radi privítame. Vidíme, že
v Európe je to tak. Ani tam to však nešlo auto-
maticky a direktívne. Ja verím, že to raz príde,
ale podľa mňa to v tomto funkčnom období ne-
bude. Ešte musí dozrieť povedomie športových
funkcionárov, že toto je riešenie.“ 

■ Slovenský šport z hľadiska financií a pod-
mienok má čoraz horšiu pozíciu. Čo mieni uro-
biť SOV, aby štát dával na šport viac finanč-
ných prostriedkov? 

„Rokovať, rokovať a rokovať, nie však s ho-
cikým a hocikedy. Musíme rokovať na správ-

nych miestach. Zásadné otázky tejto spoloč-
nosti sa riešia na koaličnej rade, v politických
grémiách a až potom v parlamente a vo vláde.
Nie je to podľa mňa štandardné riešenie, ale
ukazuje sa, že jediné východisko je ísť za poli-
tickými lídrami, vysvetľovať im a snažiť sa ich
presvedčiť, že nastal čas, v ktorom šport po-
trebuje väčšiu a konkrétnejšiu pomoc.“

■ V poslednom čase končia kariéru už aj
mladí športovci, pretože nevidia perspektívu
ďalšieho rastu v súčasných podmienkach. Čo
s tým mienite robiť?

„Je tu aj otázka sociálneho statusu vrcholo-
vých športovcov-reprezentantov. Existuje sku-
pina mladých športovcov vo veku 20 až 23 ro-
kov, ktorí sa rozhodujú, ktorým smerom sa bu-
de uberať ich kariéra. Ak im neponúkneme
adekvátny sociálny status, od športu odídu.
Týchto prípadov sme mali veľmi veľa. Ubúdajú
nám talenty, nové, ktoré by ich nahradili, nie
sme schopní tak rýchlo vychovať. Ak nebudú
mať perspektívu, od športu odídu.“ (sita)

Hlavnou prioritou bude mládež

Hlavné úlohy SOV v olympijskom cykle 2009 – 2012 sú zverejnené na www.olympic.sk 

Príhovor opätovne zvoleného prezidenta SOV Františka Chmelára
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Pavla a Petra Hochschornerovcov sme vyspo-
vedali tak, že podľa abecedy sme vytypovali
slová, vyjadrujúce určité pojmy, a oni rozpráva-
li, čo v nich evokujú - či už v súvislosti so špor-
tom, alebo bežným životom. Niekedy bolo
ťažké rozlíšiť, čo hovorí Pavol a čo Peter, väčši-
nou sa - rovnako ako na vode - dopĺňali, až sa
nakoniec zhodli na konečnej verzii. Skrátka - sú
ako jeden... Koniec koncov, sami nevedia, ktorý
z nich prišiel 7. septembra 1979 v Bratislave na
svet ako prvý.

● AUSTRÁLIA. Je to náš druhý domov. Máme
to presne spočítané, máme za sebou štrnásť
pobytov v olympijskom areáli v Penrithe. Áno,
vybojovali sme si tam prvé olympijské zlato.
Keď sme sa tam vracali prvýkrát po olympiáde,
bolo to silno emotívne. Pobyty v Sydney nám
nezovšedneli ani teraz, ale nostalgia už pomaly
vyprcháva. Vždy máme mindráky z nekonečne
dlhej cesty tam a potom naspäť domov. Vieme
však, že bez prípravy v austrálskom teple, vo
vynikajúcich podmienkach, by sme výkonnost-
ne neboli tam, kde sme. V posledných rokoch
nás chytil golf. V Austrálii je veľmi populárny,

skúšame to aj my. Je to perfektný relax po ťaž-
kých tréningoch.

● BRAT. Ja na brata - brat na mňa. Vieme
o sebe všetko, nič neskrývame. Nemáme ani
jeden na druhého čo „nabonzovať". („Mňa vie
naštvať, keď sa potrebujem Petrovi dovolať a on
nedvíha telefón," spomenie si nakoniec Paľo na
azda jediný „problém", ktorý s Petrom má). Keď
sa niečo objaví, vyriešime si to hneď medzi
sebou. Spolu sa radujeme z úspechov, spolu nás
trápi, keď sa nám niečo nevydarí. Ešte aj naro-
deniny a meniny oslavujeme spolu... (smiech).

● CESTOVANIE. Výnimočne odpovedá iba
Pavol: Už len pri vyslovení toho slova mi je zle.
U mňa sa to vždy spája s chaosom, stresmi.
Hádam ešte ani raz sme necestovali bez toho,
aby sme nemali nejaké problémy s prepravou
lode. Ja ešte aj na dovolenku nerád cestujem.
Už keď som tam, je to v poriadku, ale cestovanie
ma ubíja. Žiaľ, my športovci si tých lietadiel uži-
jeme až-až. 

● ČUNOVO. Je to miesto, kde sa schádzajú
ľudia, s ktorými sme viac ako náhodní známi.

● DOM. Vyrastali sme v paneláku a azda

práve preto sme vždy chceli bývať vo vlastnom
dome. Už sa nám to konečne začína napĺňať.
Stavba domu je však nesmierne náročná. Veľa
roboty, veľa objednávok, dlhé čakanie na ich
vybavenie... Pôvodne sme chceli spoločný dvoj-
dom, nakoniec sme si každý postavili svoj. Je to
splnenie našich detských snov, predstáv. Určite
to je najväčšia investícia v našom živote. Sme
hrdí na to, čo sme si dokázali urobiť sami.

● EMÓCIE. Nám ich prináša najmä šport.
Kladné aj záporné. Keď sú negatívne, sú oveľa
silnejšie. Tých však našťastie nebýva veľa.
V civilnom živote to zvládame, vieme ich kon-
trolovať. 

● FANÚŠIKOVIA. Po olympiáde v Sydney sme
cítili obrovský boom vodného slalomu na Slo-
vensku. Do Čunova chodili na preteky tisícky
ľudí. Ťažko však o nich možno hovoriť ako
o naozajstných fanúšikoch. Tí skutoční totiž
chodia na vodný slalom stále. Už ich je však
oveľa menej. Tých, čo ostali, považujeme za svo-
jich kamarátov. Nezovšedneli im naše úspechy,
držia nám palce. 

● GASTRONÓMIA. Výnimočne odpovedajú
každý za seba. Najskôr Pavol: Prednedávnom
som si kúpil kuchársku knihu a podľa nej sa sna-
žím niečo ukuchtiť. Doteraz som zvládal jedno-
duché veci, teraz skúšam aj niečo komplikova-
nejšie. Postupne prichádzam na to, že gastro-
nómia je vlastne druh umenia. Peter: Potrpím si
na kvalitné jedlo, nezjem hocičo. Samozrejme,

PAVOL A PETER
HOCHSCHORNEROVCI

Obaja sa narodili 7. septembra 1979 v Bra-
tislave. Sú členmi Strediska štátnej športovej
reprezentácie MV SR a ŠKP Bratislava, odma-
la ich trénuje otec Peter Hochschorner st.
Najväčšie úspechy vo vodnom slalome:
v kategórii C2 trojnásobní olympijskí víťazi
(Sydney 2000, Atény 2004 a Peking 2008),
dvojnásobní majstri sveta (Bourg St. Maurice
2002 a Foz do Iguassu 2007) a dvakrát bron-
zoví na MS, štvornásobní majstri Európy
(Roudnice nad Labem 1998, Mezzana 2000,
Čunovo 2002, Krakov 2008), raz strieborní
a raz bronzoví na ME, deväťnásobní celkoví
víťazi Svetového pohára, v SP vyhrali spolu
25 pretekov. Okrem toho dvojnásobní maj-
stri Európy v hliadke 3xC2. Úspešne sa veno-
vali aj zjazdu na divokej vode, v roku 1998
v ňom v Ga-Pa získali titul majstrov sveta
v hliadke 3xC2.

„Pohoďáci“ do nepohody
Lúskanie abecedy života a športu s trojnásobnými 
víťazmi OH Petrom a Pavlom Hochschornerovcami

Žiadny iný slovenský športovec v histórii, ani žiadny iný vodák v spenených pere-
jach vodnoslalomárskych areálov nedokázal to, čo oni - trikrát vyhrať na olympij-
ských hrách. V zbierke majú aj dva tituly majstrov sveta, šesť titulov majstrov
Európy a deväť celkových triumfov vo Svetovom pohári. Vyhrali všetko, čo sa
vyhrať dá. Naozaj všetko...? Jeden honor im v zbierke stále chýba. Nikdy ich nevy-
hlásili za najúspešnejších športovcov krajiny pod Tatrami! Štyrikrát skončili v hla-
sovaní novinárov druhí. „Pohoďáci“ aj do nepohody – deblkanoisti, bratia-dvojič-
ky Pavol a Peter Hochschornerovci.

■ Peter a Pavol Hochschornerovci s otcom/trénerom Petrom starším na slávnostnom otvore-
ní vlaňajších olympijských hier v Pekingu.
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na prvom mieste je mäso - okrem hydiny
a ryby.  

● HETRIK. Prvýkrát sme si význam
toho slova naplno uvedomili na maj-
strovstvách Európy v Čunove 2002, kde
sme tretíkrát v rade získali európske
zlato. Pamätáme si, ako vtedy komentá-
tor kričal do mikrofónu, že sme dosiahli
hetrik. Teraz už máme aj tri olympijské
prvenstvá. Vo vodnom slalome je to čosi
výnimočné, bez preháňania - heroické.
Okrem nás to nedokázal nikto na svete.
Znamená to byť minimálne  o triedu lepší
ako súperi. Takéto preteky sú iba raz za
štyri roky, o to je to ťažšie. V našom špor-
te stačí drobná chybička a zrazu je na-
miesto víťazstva z toho šieste - siedme
miesto. Nezakrývame, sme hrdí na to, že
sme to dokázali. 

● CHLÁDOK. Chládok pod stromom pri
mori, keď je po sezóne a už môžeme pár
dní nemyslieť na tréningy - to je pohoda.
Na olympiáde v Aténach sme po takom
čomsi doslova túžili. Tam boli extrémne
horúčavy. Už prehliadka trate nám
zobrala množstvo síl. Nikdy inokedy sme
také niečo nezažili. Čo by sme vtedy dali
za chládok. Peter sám za seba dodáva: Vo
mne toto slovo niekedy evokuje aj basu.
Snažíme sa žiť tak, aby sme do „chládku“
nikdy nešli.  

● IMPROVIZÁCIA. Vodný slalom je
plný improvizácie. Koľkokrát schádzame
akýkoľvek úsek, vždy je to iné a my musí-
me byť pripravení reagovať. V tréningoch
sa snažíme prísť na všetky možné variá-
cie, ktoré voda dokáže vytvoriť. A nako-
niec je to v pretekoch úplne iné a opäť nastupu-
je improvizácia. Dalo by sa povedať, že sa učíme
očakávať neočakávané veci. Čím viac na kon-
krétnej vode najazdíme, tým lepšie potom
dokážeme zaimprovizovať.

● JAZYKY. V škole sme nemali možnosť doko-
nale sa naučiť žiadny cudzí jazyk. Chodili sme
na Stredné odborné učilište spojov v Krasňa-
noch, tam sme dostali základy angličtiny
a nemčiny. Keď treba, dohodneme sa. Veľa času
trávime v zahraničí, kde sme nútení hovoriť
anglicky. Od hladu a smädu sme doteraz ne-
umreli, dobrí tlmočníci by však z nás asi neboli.

● KRIVDA. Narážate asi na výsledky nedávnej
ankety Športovec roka, však? Áno, cítili sme
krivdu. Alebo ešte viac - bol to šok. Krátko pred-
tým nás Slovenský zväz kanoistiky na divokej
vode ocenil ako najlepších vodných slalomárov
na Slovensku. Veď sme naozaj vlani vyhrali
všetko, čo sa vyhrať dalo – olympiádu, maj-
strovstvá Európy, Svetový pohár. Viac sa neda-
lo. Akosi automaticky nás to posúvalo k tomu,
že zvíťazíme aj v tejto ankete. Neverili sme, že
sa to môže skončiť aj inak. Odteraz nás už nešo-
kuje asi nič. Už je to za nami, ale ešte to trochu
bolí. 

● LONDÝN. My sme ešte nikdy neboli v An-
glicku. Aj preto sa tešíme na tohtoročné maj-
strovstvá Európy. Londýn je však miestom ďal-
šej olympiády a tá je pre nás ďalšou métou.
Dovtedy sú ešte viac ako tri roky, ale klamali by
sme, keby sme tvrdili, že o tom nerozmýšľame.
Určite chceme pokračovať v tom, čo ťaháme už
desať rokov. Plánovať účasť alebo dokonca
medailu nemôžeme, ale dnes môžeme pove-
dať, že by sme si radi ten pocit víťazstva na
olympiáde ešte vychutnali.

● MÄSO. Sme mäsožravci (smiech). Mäso
patrí na náš stôl, chutí nám. Je z toho sila. Vie-
dol nás k tomu od malička otec. Vieme, že Česi
o nás v Aténach vyhlásili, že asi jeme surové

mäso, keď sme takí dobrí. Iba sme sa tomu 
smiali, hovorila z nich bezmocnosť. Je však
pravda, že taký dobrý krvavý hovädzí stejk
neodmietneme. Keď sme boli na jednom 
z predolympijských sústredení v Pekingu, na
desať dní sme si objednali iba hovädzinu. Na
obed aj na večeru. Susedia pri stole na nás poze-
rali, ale my sme sa tvárili, že to tak má byť. 

● NOVINÁRI. Už zase sme pri tej nešťastnej
ankete? (smiech) Novinári sú pre nás dôležití,
berieme ich ako kamarátov. Napriek tomu, čo
sa stalo pri hlasovaní. Celkovo nemôžeme
povedať, že máme s nimi zlé skúsenosti. Aj keď
si občas o sebe prečítame kritické články, posú-
va nás to dopredu. Aj sponzori sú radi, že sa
o nás píše. (opäť smiech)

● OLYMPIÁDA. Je to sviatok sviatkov. Kto to
nezažil na vlastnej koži, ťažko to pochopí. Je
tam neopakovateľná atmosféra, neporovnateľ-
ná s ničím iným. Až tam človek zistí, aký je
maličký. Sedíme v kútiku obrovskej jedálne
a pozeráme sa na hviezdy, o ktorých vie celý
svet. Majstrovstvá sveta či Európy - to je oveľa
väčší chaos. Olympiáda je výnimočná dokona-
lou organizáciou. Ani sa to nedá vysvetliť, ale je
tam obrovský pokoj. 

● PETRŽALKA. Prežili sme v nej celý doterajší
život. V detstve sme ešte nerobili šport vážne,
ale stále sme boli v pohybe. Boli to najmä det-
sky tvrdé futbalové zápasy pred naším panelá-
kom. Bolo to akési iné, ako je teraz. My sme
nesedeli doma pred televízorom či počítačom.
Vieme, že Petržalka nemá veľmi dobrý imidž,
ale my ju máme radi.

● RODIČIA. Oni majú na svedomí naše súčas-
né úspechy. (smiech) Nikdy nás do ničoho
netlačili. Brávali nás do lodenice a my sme boli
nahnevaní, že nemôžeme hrať futbal s kama-
rátmi. Potom sme objavili otcovu starú loď.
Brali sme to ako obrovskú zábavu. Až oveľa
neskôr sme pochopili, o čo ide a objavili sme

krásu kanoistiky. Sme im vďační za to,
že nám dali šancu. Nezakazovali nám
nič, čo patrí k detstvu. Kamaráti
napríklad nesmeli loziť po stromoch,
my áno. Azda aj vďaka tomu sme na
tom fyzicky tak dobre, ako sme.
Vďaka rodičom sme mali také det-
stvo, aké má byť.

● SVETOVÝ POHÁR. V roku 1999 sa
nám absolútne nevydarili majstrov-
stvá sveta. Jednoducho sme na nich
vyhoreli. Krátko potom bolo finále
Svetového pohára v Austrálii. Kama-
ráti si nás vtedy doberali, že načo tam
ideme, čo tam chceme. My sme im
s vážnou tvárou povedali, že ideme
vyhrať. Oni sa nám smiali, ale my sme
tam naozaj prvýkrát získali Svetový
pohár. Odvtedy s výnimkou roku 2005
sme triumfovali zakaždým. Máme ich
teda už deväť. Keď sme túto trofej zís-
kali ôsmykrát, žartovali sme, že sme
lepší ako Michael Schumacher, ten
vyhral majstrovstvá sveta F 1 „iba"
sedemkrát. Teraz nás láka desiaty 
triumf. Svetový pohár je seriál prete-
kov. Nestačí sa pripraviť na jedno
vystúpenie alebo mať v jedných pre-
tekoch viac šťastia ako ostatní. Trofej
môže získať len ten, kto je najlepší
celú sezónu. Chce to naozaj byť stále
na špici. Preto si naše prvenstvá vo
Svetovom pohári veľmi ceníme.

● TÚŽBY. Voľakedy sme túžili stať
sa najlepšími športovcami Slovenska.
Už nás to prešlo (smiech). Ale teraz
vážne. Túžime ešte aspoň raz štarto-

vať na olympiáde. A aby sme boli konkrétnejší -
nechceme len naplniť olympijské heslo. Pre nás
je dôležité aj uspieť. No a z tých nešportových
aktuálnych túžob by sme chceli dokončiť stav-
bu našich domov, aj keď to je asi nekonečný prí-
beh.

● URÁŽKA. To je pre nás cudzí, neznámy
pojem. My sa asi ani nevieme uraziť. A prichá-
dza niečo výnimočné. Každý pridá svoj vlastný
pohľad. Najskôr Peter: Moja priateľka to nieke-
dy nevie pochopiť, ale mňa naozaj nedokáže
nikto „vytočiť“ do nepríčetnosti. Asi mám
v sebe namontovaný nejaký ventil, ktorý to jed-
noducho nepustí. A ak aj náhodou niečo vojde
dnu, tak to hneď vypustí druhou stranou von
(smiech). Ja sa ani neviem dlho na niekoho či
niečo hnevať. Snažím sa vždy myslieť maximál-
ne pozitívne. Mojím heslom je: Ty máš pravdu,
ja mám pokoj. No a Paľo pridáva: A predsa som
si spomenul, čo ma vie uraziť - keď mi niekto
neverí.

● VODA. My sme vlastne celý život prežili pri
alebo na vode. Aj keď sme to zo začiatku vôbec
nechceli. Teraz si už nevieme bez toho život ani
predstaviť. Ešte aj dovolenka musí byť pri vode.
Najnovšie sa snažíme odhaliť krásu surfovania.
Ísť na dovolenku do Tatier? Nikdy! Tam chodí-
me na sústredenia, trénovať. Ale dovolenko-
vať...? 

● ZIMA. Aj keď kanoistika je letný šport,
máme radi aj zimu. Od detstva sme sa chodie-
vali s otcom lyžovať. Teraz je to pre nás obdobie
naberania kondície. Veľa chodíme na bežky, hrá-
vame hokej. Zimná príprava je pestrejšia ako
letná, je tam viac možností. Je pravda, že je
náročnejšia, ale máme to radi. V zime sa tešíme
na leto, v lete zase na zimu. Aj teraz si hovoríme,
užime si zimu, lebo na sústredení v Austrálii to
bude úplne iné. Ale to už sme zase pri „A“.

Zaznamenal ZDENO SUCHÝ
FOTO ĽUBOMÍR SOUČEK (2), JÁN SÚKUP



Je dôležité, aby sa športovci, ale aj osoby po-
dieľajúce sa na zabezpečení športového výko-
nu, postupne oboznámili so všetkými zmenami
nielen v národnom rámci, ale aj medzinárod-
nom kontexte.

ČO SA ZMENILO NA SLOVENSKU?
U nás je od 2. januára 2009 v platnosti nová

antidopingová regulácia, ktorá vyplynula zo zá-
kona č. 300 o organizácii a podpore športu,
schváleného v Národnej rade SR 2. júla 2008.
Najvyššou národnou autoritou v boji proti do-

pingu v športe sa stala štátom zriadená, ale ne-
závisle pôsobiaca Antidopingová agentúra SR
(ADA SR). Príspevková organizácia ministerstva
školstva s právnou subjektivitou napojená na
štátny rozpočet nahradila Antidopingový vý-
bor SR (ADV SR), ktorý ako občianske združenie
športových spolkov pôsobil v pozícii najvyššej
domácej autority na antidopingovom poli od
svojho založenia 29. septembra 1992 do konca
roka 2008.

ADA SR má oveľa silnejšie právne postave-
nie, než ADV SR – občianske združenie s ob-
medzenými právomocami voči športovým
zväzom, ktoré sú takisto občianskymi združe-
niami. Agentúra je podľa zákona zodpovedná

za organizáciu dopingových kontrol a rozhodo-
vanie vo veciach s nimi spojenými. Tohto roku
plánuje vykonať približne tisíc testov, podstat-
ne viac ako vlani a v predošlých rokoch ADV SR.

Výkon dopingovej kontroly bude zabezpečo-
vaný podľa vyhlášky MŠ SR č. 542/2008 z 25.
novembra 2008 o postupe pri vykonávaní do-
pingovej kontroly a nakladaní s odobratými 
biologickými vzorkami športovca. ADA SR bude
napomáhať aj rozvoju ostatných aktivít, pre-
dovšetkým v prevencii dopingu v športe, v spo-
lupráci so Svetovou antidopingovou agentúrou
(WADA) a s ostatnými medzinárodnými anti-
dopingovými organizáciami a s ďalšími športo-
vými subjektmi. V kompetencii ADA SR je aj
rozhodovanie vo veciach týkajúcich sa povoľo-
vania použitia dopingovej látky na liečebné
účely športovcov (terapeutické výnimky - TUE).

Oblasť boja proti dopingu takto získala mo-
dernú a veľmi účinnú východiskovú platformu
na svoju existenciu, na zabezpečenie nielen sa-
motného zisťovania a preukazovania porušo-
vania antidopingových pravidiel, ale aj na do-
siahnutie ich vymožiteľnosti – tak zo strany
športovca, ako aj zo strany športovej organizá-
cie. Predmetná národná antidopingová regu-
lácia je v priamom prepojení na kódex rovnako
významná aj pre oblasť výchovy, poradenstva
a pre ochranu zdravia športovca, ako aj pre
ochranu športu samotného, jeho skutočných
hodnôt, športového ducha a princípu fair play.

NOVÝ SVETOVÝ 
ANTIDOPINGOVÝ KÓDEX 

Od 1. januára 2009 vstúpil do platnosti nový
Svetový antidopingový kódex 2009. Vyberáme
z neho najpodstatnejšie veci.

ZODPOVEDNOSŤ ŠPORTOVCA: Nový kódex
zdôrazňuje plnú zodpovednosť športovca za
akúkoľvek látku, ktorá sa dostane do jeho tela.
Užívanie a držanie liekov, liečiv a iných chemic-
kých látok uvedených v zoznamoch WADA ale-
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ADV SR: za 16 rokov 7241 kontrol, 
111 odhalených hriechov

Za 16 rokov existencie Antidopingového výboru SR vykonali komisári na Slovensku do-
vedna 7241 kontrol. V 111 prípadoch boli vzorky buď pozitívne alebo sa športovci odmietli
podrobiť testovaniu - 61 z nich sa týkalo slovenských športovcov, zvyšok zahraničných, krát-
kodobo súťažiacich alebo pôsobiacich na Slovensku. Najbohatší na testovanie bol minulý rok,
keď komisári vykonali spolu 775 testov. ADV SR zaevidoval päť previnení proti antidopingo-
vým pravidlám, pričom všetky sa týkali Slovákov.

www.olympic.sk

Antidoping v novom smerovaní
V porovnaní s minulým rokom je v boji proti dopingu vo svete aj na Slovensku
veľa noviniek, športovci by o nich vo vlastnom záujme mali vedieť

Až dvaja slovenskí športovci – atlét Mikuláš Konopka a cyklista Jaroslav Jeřábek –
dostali minulý rok za opakované dopingové previnenia doživotné zákazy akejkoľ-
vek športovej, trénerskej a funkcionárskej činnosti. Hviezdna americká atlétka Ma-
rion Jonesová skončila vo väzení. Ich prípady vzbudili zvýšený záujem verejnosti
u nás o celú dopingovú problematiku. Treba však povedať, že v boji proti dopingu sa
od vlaňajška veľa zmenilo – medzinárodne, ale aj u nás, veď začiatkom roka zo zá-
kona vznikla Antidopingová agentúra SR. Je najvyšší čas, aby si športovci, ich tré-
neri, manažéri aj príslušné športové zväzy uvedomili, že podľa nových antidopin-
gových regúl stačí aj zanedbanie administratívnych formalít na to, aby športovec
prišiel o svoju kariéru... Podcenenie monitoringu pohybu športovca, či nahlasovania
terapeutických výnimiek, môže mať fatálne následky!



Od začiatku tohto roka je platná nová antidopingová regulácia. Po-
dľa medzinárodných pravidiel a aktuálnej národnej úpravy sa môže
športový reprezentant dopustiť porušenia viacerých antidopingových
pravidiel už len z ich neznalosti alebo nevedomosti (Svetový antido-
pingový kódex WADA a Zákon č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpo-
re športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, obe normy s plat-
nosťou od 1. januára 2009)

Mylne sa domnievajú nielen športovci, ale aj osoby ich podporného
tímu, že za porušenie antidopingového pravidla sa považuje len pre-
ukázaný nález zakázanej látky po vykonanej dopingovej kontrole. Naj-
častejším sa, žiaľ, stáva nesplnenie príslušných požiadaviek, týkajú-
cich sa dostupnosti športovca na testovanie mimo súťaže, vrátane ne-
poskytnutia požadovanej informácie o pobyte a nezastihnutia na účel
dopingovej kontroly.

Veľká časť slovenských reprezentantov si túto oznamovaciu povin-
nosť o svojom pobyte neplní dlhodobo. Neuvedomujú si pritom, že
akékoľvek kombinácie troch nezastihnutí na dopingovú kontrolu
a/alebo neposkytnutia požadovanej informácie pre akúkoľvek anti-

dopingovú organizáciu o pobyte športovca počas 18-mesačného ob-
dobia, znamenajú porušenie antidopingových pravidiel. Môže to mať
za následok zastavenie pretekárskej činnosti na obdobie minimálne
jedného roka a maximálne na dva roky - v závislosti od miery zavine-
nia zo strany športovca.

Nevedomosť a nedbanlivosť sa viaže aj s používaním rozličných lie-
čivých prípravkov, preparátov alebo doplnkov výživy. Športovci o mno-
hých buď nemajú žiadnu informáciu alebo táto informácia môže byť
neadekvátna, neúplná, či nepravdivá. Preto je dôležité pri rozličných
zdravotných komplikáciách poznať nielen svoj zdravotný stav a teda aj
možné zdravotné problémy, ale aj poznať, alebo sa informovať aj
o zložení takýchto liečivých prípravkoch a podľa potreby problém riešiť
formou vyžiadania terapeutickej výnimky. Keďže za nález zakázanej
látky vo svojom tele je zodpovedný športovec sám, je nevyhnutné,
aby užíval výhradne len také doplnky výživy, pri ktorých má dostatok
informácií o tom, že neobsahujú žiadnu zakázanú látku z hľadiska do-
pingového účinku. Tieto doplnky sú často aj voľne dostupné v ob-
chodnej sieti.
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bo medzinárodných športových federácií ako
zakázaných dopingových látok, je zakázané
v športovej súťaži a takisto aj v príprave na ňu.
Za porušenie zákazu dopingu, resp. za prípad-
né porušenie antidopingových pravidiel, znáša
disciplinárnu zodpovednosť športovec, ktoré-
mu bolo dokázané, že v jeho tele sa nachádza
dopingová látka.

Rovnako zodpovedný je aj športovec, ktorý
sa pokúsil užiť dopingovú látku s úmyslom 
ovplyvniť svoj športový výkon, alebo odmietol
dopingovú kontrolu, alebo sa na ňu bez vážne-
ho dôvodu nedostavil. Zodpovedný je aj vtedy,
keď zamenil alebo pokúsil sa zameniť biologic-
kú vzorku určenú na dopingovú kontrolu, či
sfalšoval alebo pokúsil sa sfalšovať niektorú
časť dopingovej kontroly. A takisto aj vtedy, ak
neoznámením miesta svojho pobytu v rámci
monitorovacieho programu znemožnil vyko-
nanie mimosúťažnej dopingovej kontroly.
V tomto zmysle je športovec povinný podrobiť
sa mimosúťažnej dopingovej kontrole a na ten-
to účel oznamovať dôležité skutočnosti – a to
aj v spolupráci so svojím národným športovým
zväzom, ktorého je členom.

ZODPOVEDNOSŤ TRÉNERA, LEKÁRA ČI
FUNKCIONÁRA: Športovému odborníkovi, kto-
rý sa stará o prípravu športovca na športovú
súťaž, sa zakazuje mať dopingovú látku na
športovisku alebo v prítomnosti športovca -
a to aj vtedy, keď ju sám užíva na liečebné úče-

ly; to neplatí, ak ide o dopingovú látku určenú
na liečebné účely športovca. Disciplinárne
môže byť potrestaný aj športový odborník, kto-
rý sa stará o prípravu športovca ako tréner, le-
kár alebo športový funkcionár, ak športovcovi
podal dopingovú látku, navádza ho na jej uží-
vanie, povzbudzuje ho alebo mu inak pomáha
pri obstaraní alebo užití predmetnej dopingo-
vej látky.

TERAPEUTICKÉ VÝNIMKY
Antidopingové pravidlá stanovujú aj rámec

používania vybraných dopingových látok na 
liečebné účely, podľa ktorých športovec môže
pri príprave na športovú súťaž a počas športo-
vej súťaže užiť istú konkrétnu dopingovú látku.
Ide o takzvané terapeutické výnimky, známe
pod anglickou skratkou TUE (therapeutical use
exemptions).

Použitie takejto dopingovej látky na liečebné
účely, ak si to vyžaduje zdravotný stav športov-
ca (najčastejšie ide o astmu, hormonálne po-
ruchy vrátane cukrovky, či rôzne zápaly), je
možné vtedy, ak bolo použitie takejto látky vo-
pred povolené.

Povoliť použitie takto špecifikovanej dopin-
govej látky na liečebné účely, avšak v súlade 
so Svetovým antidopingovým kódexom, môže
len antidopingová agentúra. Agentúra tak
môže učiniť na základe vopred predloženej 
žiadosti športovca, lekárskeho posudku a prí-
padne aj po odporúčaní národnej športovej or-
ganizácie.

Športovec, ktorému už bolo povolené použi-
tie dopingovej látky na liečebné účely, je po-
vinný oznámiť túto skutočnosť registrujúcej
národnej športovej organizácii a tiež príslušnej
medzinárodnej športovej federácii.

Najčastejšie porušenia antidopingových pravidiel

Antidopingová agentúra SR
Kontaktné informácie:

Adresa: 832 80 Bratislava, Junácka 6 
Tel: 02/44643411
Fax: 02/44643412
E-mail: antidoping všeobecne - office@antidoping.sk

dopingová kontrola a monitoring športovcov - executive@antidoping.sk
terapeutické výnimky - tue@antidoping.sk
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Nový antidopingový kódex rozdelil tenisových profesionálov na dve
skupiny. Podľa jedných sú nové pravidlá príliš dotieravé, podľa druhých
sú nevyhnutné. Sporným bodom v novom systéme je povinnosť hráčov
oznámiť, kde sa každý deň budú jednu hodinu nachádzať. Neznamená
to, že ich budú denne testovať, ale v prípade, ak hráča navštívia dopin-
goví komisári a on nebude na uvedenom mieste, dostane napomenu-
tie. Tri napomenutia sa považujú za porušenie antidopingových pravi-
diel. Tento kódex prijali všetky medzinárodné federácie olympijských
športov.

Cyklisti, futbalisti i volejbalisti chcú podniknúť právne kroky
s odôvodnením, že ide o prílišný zásah do ich súkromia. Jednotka sve-
tového tenisového rebríčka Rafael Nadal sa k nim chce pridať. Podľa
Španiela je nový systém „hanebný“ a „netolerantný“, keďže hráčov
považuje za nepoctivých. Tenisovej dvojke Rogerovi Federerovi i ses-
trám Serene a Venus Williamsovým sa síce nový systém tiež nepáči,
no považujú za dôležité pre tenis, aby dokázal, že hráči sú čistí.

„Nesporne je to tvrdý systém. Je to podstatná zmena oproti minu-
losti,“ povedal Federer, podľa ktorého je dopovanie prepracovanejšie
ako v minulosti, takže iné kroky by v boji proti nemu neboli účinné.
„Myslím si, že to je spôsob, ako chytiť nepoctivcov. Nebudú sa dať pri-
stihnúť v štýle, že im zavoláme a povieme: ,Počujte, chceli by sme vás
asi tak o dva dni testovať.‘ Tí, ktorí podvádzajú, nie sú hlúpi. Ide o ho-
dinu denne. Je to tvrdé, no chcem náš šport čistý, a preto s tým súhla-
sím.“ Na zachovanie športovej integrity sa odvolali i sestry Williamsové.
„Testy považujeme za dobré pre šport,“ vyhlásila Venus Williamsová. 

Niektorým z hráčov už hrozia problémy. Špičkový deblista Američan
Mike Bryan má už dve napomenutia a v prípade ďalšieho mu hrozí diš-
tanc. „Musíte oznámiť, kedy kde budete. Chcú vedieť, kedy poletíte,
deň príchodu, či budete hodinu v hoteli. Dvakrát sme to neúmyselne
nestihli. Nemysleli sme na to a raz sme mali defekt. Musíme však byť
pripravení na všetko,“ skonštatoval Mike Bryan. „Napokon je to však
férové. Nechceme v tenise doping, a to je dobré.“ (tasr)

Za preukázané porušenie antidopingových
pravidiel možno uložiť relevantné sankcie. Ak
Svetová antidopingová agentúra alebo medzi-
národná športová federácia neurčí inak, národ-
ná športová organizácia potrestá športovca za
užitie dopingu dočasným, alebo následne aj do-
životným zákazom účasti na športových súťa-
žiach a vyradením zo športovej reprezentácie.

Podľa ustanovení zákona č. 300 o organizácii
a podpore športu športovec, ktorému bola ulo-
žená sankcia za užitie dopingu, a teda aj za po-
rušenie ktoréhokoľvek antidopingového pravi-
dla, sa nesmie počas trvania zákazu účasti na
športových súťažiach zúčastniť na akejkoľvek
športovej súťaži alebo na športovom podujatí
v žiadnom športe. Športovec, ktorému bola ulo-
žená sankcia dočasného zákazu účasti na špor-
tových súťažiach, musí byť počas celého obdo-
bia zákazu dostupný na mimosúťažné testova-
nie v rámci dopingovej kontroly.

PRVÉ PREVINENIE: Pri prvom zistení užitia do-
pingu, resp. pri prvom porušení iného antido-
pingového pravidla, môže byť športovec potres-
taný dočasným zákazom činnosti na dva roky.

Sankciu pri prvom porušení antidopingového
pravidla môže národná športová organizácia
zmeniť na napomenutie, alebo na zákaz účasti
na športových súťažiach na jeden rok. Môže tak
urobiť v prípade, ak športovec preukáže, že požil
dopingovú látku v súvislosti s jeho zdravotným
stavom a obsahovali ju lieky, ktoré mu boli
predpísané, alebo ak preukáže dostatočne vie-
rohodným spôsobom, že nepožil dopingovú lát-
ku s cieľom zvýšiť svoj športový výkon.

OPAKOVANÉ PREVINENIE: Pri opakovanom
previnení bude športovec potrestaný doživot-
ným zákazom výkonu činnosti.

ZNEMOŽNENIE MIMOSÚŤAŽNÉHO TESTO-
VANIA: Oveľa väčší dôraz sa bude klásť na mi-
mosúťažné testovanie športovcov. Ak športo-
vec v období počas 18 mesiacov trikrát znemož-
ní vykonanie mimosúťažného testovania, ná-
rodná športová organizácia ho potrestá dočas-
ným zákazom účasti na športových súťažiach
a vyradením zo športovej reprezentácie podľa
miery osobného zavinenia športovca, minimál-
ne na jeden rok a maximálne až na dva roky.

POĽAHČUJÚCE OKOLNOSTI: Pri ukladaní

sankcie za preukázané porušenie antidopingo-
vých pravidiel prihliadne národná športová or-
ganizácia vždy na mieru zavinenia športovca.
Ak športovec preukáže, že dopingová látka sa
dostala do jeho tela, alebo iné porušenie anti-
dopingového pravidla sa udialo bez jeho pria-
meho zavinenia, či z nedbanlivosti športovca sa-
motného, môže národná športová organizácia
znížiť sankciu najviac o polovicu. Ak ide o doži-
votný zákaz účasti na športových súťažiach,
môže znížiť tento zákaz najmenej na osem ro-
kov. Rovnako to platí aj pre situáciu, ak športo-
vec požil nesprávne označený alebo kontami-
novaný doplnok výživy, alebo ak dopingovú lát-
ku podal športovcovi lekár, tréner alebo mana-
žér bez vedomia športovca. Takisto aj v prípade,
ak športovec poskytol antidopingovej agentú-
re účinnú pomoc pri odhaľovaní dopingu.

TRESTY PRE ĽUDÍ OKOLO ŠPORTOVCA: Ak sa
na preukázanom užití dopingu športovca bude
podieľať športový odborník, ktorý bol zapojený
do prípravy športovca, potrestá sa dočasným zá-
kazom činnosti športového odborníka na 4 - 15
rokov. Priťažujúcou okolnosťou pri výmere tres-
tu je fakt, ak sa športový odborník podieľa na
užití dopingu športovca, ktorý je maloletou oso-
bou. Dočasný zákaz účasti športovca na športo-
vých súťažiach a dočasný zákaz výkonu činnos-
ti športového odborníka začína plynúť odo dňa
oznámenia rozhodnutia národnej športovej or-
ganizácie.

FINANČNÝ POSTIH: Počas trvania dočasného
zákazu v celom jeho kontexte, i s ohľadom na
rôzne trvanie tohto zákazu, nemožno potresta-
nému športovcovi ani športovému odborníkovi
prideliť prostriedky z rozpočtu verejnej správy
určené na športovú prípravu a na účasť pri špor-
tovej súťaži. Ak športovec užil doping počas sú-
ťaže, alebo v súvislosti so športovou súťažou či
podujatím, jeho organizátor neprihliadne na
dosiahnutý individuálny výsledok športovca.
Športovec je povinný vrátiť organizátorovi všet-
ky získané odmeny a ceny.

KEDY POTRESTAJÚ TÍM: Ak športovec, ktorý
užil doping, bol členom športového tímu, môže
byť celý športový tím potrestaný diskvalifiká-
ciou zo športovej súťaže alebo zo športového
podujatia, ak sa zistí užitie dopingu aj u ďalšie-
ho člena športového tímu. O predmetnej sankcii
za užitie dopingu rozhodne národná športová
organizácia do 15 dní odo dňa oznámenia roz-
hodnutia antidopingovej agentúry o zistení uži-
tia dopingu, alebo porušenia akéhokoľvek anti-
dopingového pravidla.

Trojstranu pripravil Dr. MIROSLAV MOTYČÍK, riaditeľ, poverený vedením Antidopingovej agentúry SR, ilustrácie MIME

Nadalovi sa novinky nepáčia, Federer ich akceptuje 

Sankcie za porušenie
antidopingových pravidiel
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Športovci evidovaní v registroch medzinárodných športových fede-
rácií (MŠF) alebo národnej antidopingovej agentúry (na Slovensku ADA
SR) majú povinnosť oznámiť týmto organizáciám jednu hodinu denne
v čase medzi 6.00 – 23.00 a presné miesto pobytu tak, aby boli k dis-
pozícii na mimosúťažnú dopingovú kontrolu. V určenom čase sa ne-
musia zdržiavať na domácej adrese, ale môžu. Znamená to teda, že na
rozdiel od predošlého obdobia športovci nemusia oznamovať každo-
denný 24-hodinový program svojho pobytu. Register športovcov, kto-
rí súťažia na medzinárodnej úrovni, si utvára príslušná medzinárodná
federácia. Register domácich športovcov na Slovensku vedie ADA SR. 

Nová verzia kódexu WADA platná od 1. 1. 2009 zaručuje harmoni-
záciu pravidiel v súvislosti s vyhýbaním sa kontrole alebo s jej zmeš-
kaním. Akákoľvek kombinácia troch zmeškaných kontrol v priebehu
18 mesiacov, vyhýbanie sa im, alebo nepravdivé podanie informácie

o mieste pobytu národnej antidopingovej agentúre či MŠF, môže viesť
k potrestaniu športovca a k zastaveniu jeho činnosti na jeden až na dva
roky. Doteraz sa ukladal trest zastavenia činnosti od troch mesiacov do
dvoch rokov.

Naši športovci môžu svoju hodinovú dosažiteľnosť počas dňa kedy-
koľvek aktualizovať prostredníctvom odoslania e-mailu alebo SMS-
správy príslušnej MŠF, alebo ADA SR. Ak sa aj stane, že zmeškajú kon-
trolu z dôvodu, že neboli na určenom mieste a v určenú hodinu, môžu
podať vysvetlenie. Ak sa dôvod uzná, neprítomnosť športovca pri do-
pingovej kontrole sa nezapočíta medzi vynechané kontroly. 

Oznámenie o mieste pobytu nemusí podávať sám športovec. Môže
to zaňho robiť tréner, manažér alebo iná osoba. Za presnosť podáva-
ných informácií a dodržiavanie oznámeného miesta pobytu je však
zodpovedný iba športovec.

Pravidlá boja proti do-
pingu sa stále sprísňujú.
Odráža sa to jednak
v počte vykonaných do-

pingových kontrol na OH, ale najmä v povin-
nostiach športovca, športového zväzu, resp.
NOV zakotvených v kódexe Svetovej antido-
pingovej agentúry (WADA). V praxi sa dodržia-
vanie pravidiel zužuje do troch oblastí, ktorými
sú najmä účasť na dopingovej kontrole, do-
držiavanie pravidiel o užívaní terapeutických
výnimiek a informovanie o mieste pobytu
športovca. Osobitný režim sa uplatňuje na
olympijských hrách.

DOPINGOVÉ KONTROLY: Pravidlá pre vyko-
návanie samotných kontrol sú jed-
noznačné. Plnenie povinností je 
viac na strane antidopingových ko-
misárov ako na športovcoch. Dodr-
žiavanie protokolu o odbere vzoriek
v praxi nespôsobuje väčšie problé-
my a ani nevyvoláva potenciálne ri-
ziká porušenia pravidiel, za ktoré by
mohol byť športovec potrestaný. 

Počet kontrol sa neustále zvyšuje.
Ako dobrá ilustrácia poslúži údaj, že
v období rokov 1968 - 1980 lekárska
komisia MOV na štyroch OH a šty-
roch ZOH vykonala spolu 5620 do-
pingových kontrol, čo je dohromady
iba o štvrtinu viac ako počet kontrol
vykonaných na OH v Pekingu. Na
OH v Sydney vykonali 2700 kontrol,
na OH v Aténach 3500 a v Pekingu
až 4770. Na vlaňajších OH sa teda
v priemere kontrole podrobil takmer každý
druhý športovec.

Ešte počas OH 1996 v Atlante sa realizovali
iba tzv. súťažné kontroly. Výber športovcov sa
uskutočňoval dvoma spôsobmi - náhodným
výberom v kvalifikačných kolách a cieleným vý-
berom podľa umiestenia vo finálových súťa-

žiach. MOV v tom čase nevyžadoval od špor-
tovcov žiadne informácie o mieste pobytu. Na
OH 2000 v Sydney už komisári pred vykona-
ním mimosúťažnej kontroly kontaktovali ve-
dúceho výpravy, ktorého povinnosťou bolo za-
bezpečiť účasť vybraného športovca na kon-
trole. V súčasnosti, ako je uvedené nižšie, to
funguje oveľa prísnejšie.

TERAPEUTICKÉ VÝNIMKY: Ako problematic-
ké sa stále javí plnenie povinností pri udeľova-
ní výnimiek na užívanie látok, ktoré sú uvede-
né na zozname zakázaných. Na udeľovanie vý-
nimiek sú stanovené presné a jednoznačné
pravidlá. Keď športovec musí navštíviť lekára,
je povinný ho upozorniť, že ako súťažiaci musí

dodržať stanovené pravidlá, ktoré sa na bežnú
populáciu nevzťahujú. To znamená, že v prípa-
de nutnosti predpísania liečby, ktorá figuruje
medzi zakázanými, lekár, ktorý predpisuje lieč-
bu – mal by to byť špecialista - musí vyplniť
formulár o terapeutickej výnimke. Vo formu-
lári sú uvedené aj predpísané vyšetrenia pri
jednotlivých diagnózach.

Povinnosťou športovca je vyplnený a potvr-
dený formulár čo najskôr doručiť na ADA SR,
alebo - ak je športovec medzinárodne registro-
vaný - na príslušnú medzinárodnú federáciu.
Nemôže formulár odoslať zároveň na obe 
miesta, len na jedno.

INFORMOVANIE O MIESTE POBYTU ŠPOR-
TOVCA: Osobitným problémom pri uplatňova-
ní antidopingových pravidiel je oznamovanie

miesta pobytu športovca. Pred ZOH
2006 v Turíne vydal MOV nariade-
nie, ktorým vyžaduje od športovca
oznamovať lekárskej komisii MOV
presné miesto pobytu športovcov
počas konania ZOH. Toto nariadenie
platilo aj počas OH v Pekingu. MOV
vyžadoval nahlasovanie miesta po-
bytu športovcov s hodinovou pres-
nosťou. Ak sa športovec nevyskyto-
val na mieste, komisár po dvoch ho-
dinách čakania konštatoval, že sa
športovec vyhýba kontrole. Tretie
zmeškanie alebo neprítomnosť špor-
tovca na ohlásenom mieste zname-
nali porušenie pravidiel a uloženie
sankcií. 

Systém oznamovania miesta po-
bytu športovcov však nefungoval.
Potvrdila to aj správa nezávislých po-

zorovateľov WADA, podľa ktorej z 204 zúčast-
nených krajín na OH v Pekingu informácie
o pobyte športovcov počas OH poskytovala iba
polovica. Pritom niektoré krajiny napriek vše-
obecnému nedostatku akreditácií pre realizač-
né tímy dokonca zaradili do výpravy osobu,
ktorá mala na starosti špeciálne oblasť boja
proti dopingu.

Slovenská výprava vyriešila tento problém
tak, že zodpovední tréneri, resp. športovci, po-
čas OH každý deň do 22.00 vkladali údaje o po-
byte športovcov počas nasledujúceho dňa do
vyhradeného počítača. Vedenie výpravy potom
údaje odoslalo na MOV a WADA. Možno aj ten-
to spôsob prispel k tomu, že žiaden slovenský
športovec nebol nezastihnutý. Dopingovej
kontrole sa podrobilo 24 našich olympionikov. 

Antidoping v olympijskej praxi

Spracoval Dr. ROMAN BUČEK, športový riaditeľ SOV, ilustračné foto TASR

Plná zodpovednosť športovca
Podľa kódexu WADA je za všetky poruše-

nia antidopingových pravidiel zodpovedný
športovec. Stále však pretrváva zvyk, že
športovec prenáša zodpovednosť na iných.
Často sa objavuje názor, že športovec je na
podávanie výkonov a realizačný tím na všet-
ko ostatné, vrátane plnenia antidopingo-
vých povinností. To nie je pravda. Športovec
je zodpovedný za to, čo zje, čo si nechá po-
dať u lekára, ale najmä za to, či podáva pres-
né informácie o svojom pobyte. 

Aj zákaz štartu na olympiáde!
Exekutíva Medzinárodného olympijské-

ho výboru prijala v júni 2008 nové pravidlo,
podľa ktorého športovec potrestaný za po-
rušenie antidopingových pravidiel na viac
ako šesť mesiacov má zákaz štartu na na-
sledujúcich olympijských hrách.

Hlavné zmeny v povinnosti oznamovania miesta pobytu
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Vo výsledkoch tradičnej ankety Klubu športových redaktorov Sloven-
ského syndikátu novinárov Športovec roka  2008 (má už 50-ročnú his-
tóriu) podľa očakávania najsilnejšie zarezonovali úspechy na Hrách
XXIX. olympiády v Pekingu. Medzi jednotlivcami prvé tri priečky obsadi-
li naši pekinskí šampióni vo vodnom slalome, ďalší olympijskí medailis-
ti obsadili štvrté, resp. siedme miesto a podľa novinárov najúspešnejší
kolektív roka sa mohol pochváliť olympijským striebrom.

Najúspešnejším slovenským športovcom roka 2008 sa stal vodný sla-
lomár Michal Martikán. Olympijský šampión a majster Európy v C1 v an-
kete vyhral pred víťazmi OH, majstrami Európy a celkovými víťazmi Sve-
tového pohára v kategórii C2 súrodencami Petrom a Pavlom Hoch-
schornerovcami (na slávnostnom vyhlásení výsledkov 18. decembra
v Bratislave sa nezúčastnili) s najmenším náskokom v histórii ankety -
len 11 bodov. Suverénny triumf vodného slalomu zavŕšila treťou prieč-
kou ďalšia olympijská víťazka (v K1) Elena Kaliská. Za najúspešnejší špor-
tový kolektív roka vyhlásili štvorkajak Slovenska v zložení Richard Risz-
dorfer, Michal Riszdorfer, Erik Vlček, Juraj Tarr, ktorý na OH získal strie-
bornú a na ME dve zlaté medaily.

Dvadsaťdeväťročný Martikán sa kráľom slovenských športovcov stal
už štvrtý raz (predtým v rokoch 1996, 1997 a 2007). Do elitnej desiatky
najúspešnejších športovcov SR sa dostal rekordný štrnásty raz, chýbal
v nej iba v prvých dvoch ročníkoch. Zo 110 hlasujúcich športových novi-
nárov dalo Martikána na prvú priečku 41. Súrodenci Peter a Pavol
Hochschornerovci sa síce objavili na prvej priečke až na 49 hlasovacích
lístkoch a sú jediní trojnásobní olympijskí víťazi zo Slovenska, ale ani to

im nestačilo. Bratislavské dvojičky anketu Športovec roka ešte nikdy ne-
vyhrali - štyrikrát skončili druhé.

Štvorkajak SR triumfoval v ankete KŠR SSN šiestykrát (2001, 2003,
2004, 2006, 2007, 2008). V roku 2008 jazdil komárňanský štvorkajak
v zložení Richard Riszdorfer, Michal Riszdorfer, Erik Vlček, Juraj Tarr
a pod vedením trénerov Tibora Soósa a Pavla Blaha získal striebro na pe-
kinskej olympiáde a zvíťazil na ME v Miláne na 500 m aj na 1000 m.

Michal Martikán a štvorkajak víťazmi ankety Športovec roka 2008

■ Premianti novinárskej ankety bez druhých bratov Hochschorne-
rovcov: v strede víťaz medzi jednotlivcami Michal Martikán a tretia
Elena Kaliská, okolo nich členovia víťazného štvorkajaka (zľava) Erik 
Vlček, Juraj Tarr, Richard a Michal Riszdorferovci. FOTO TA SR

■ Výsledky ankety KŠR SSN - jednotlivci: 1. Michal Martikán
(vodný slalom) 997, 2. Peter a Pavol Hochschornerovci (vodný slalom)
986, 3. Elena Kaliská (vodný slalom) 890, 4. Zuzana Štefečeková
(športová streľba) 584, 5. Marián Hossa (ľadový hokej) 498, 6. Vero-
nika Zuzulová (zjazdové lyžovanie) 400, 7. David Musuľbes (zápase-
nie) 400, 8. Dominika Cibulková (tenis) 258, 9. Martin Škrtel (futbal)
156, 10. Jaroslav Katriňák (motorizmus) 109. Kolektívy: 1. štvorkajak
rýchlostných kanoistov SR (R. Riszdorfer, M. Riszdorfer, Vlček, Tarr)
255, 2. volejbalisti Slovenska 139, 3. hádzanári Slovenska 82.
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Generálnym riaditeľom spoločnosti Merce-
des-Benz Slovakia s. r. o., je Ing. Andrej Glatz.
V minulosti stál na čele spoločnosti Motor-Car
Group, ktorá bola importérom vozidiel značky
Kia – a práve on podpisoval pred štyrmi rokmi
kontrakt, na základe ktorého sa medzi generál-
nymi partnermi SOV a Slovenského olympijské-
ho tímu skvela značka Kia. „Súčasné partner-
stvo SOV s Mercedesom-Benz je vlastne logic-
kým pokračovaním našej predošlej spolupráce
a spoločensky prospešnej činnosti,“ vysvetlil
Andrej Glatz pri januárovom odovzdávaní šty-
roch vozidiel Mercedes-Benz predstaviteľom
SOV. V krátkom úvodnom slove zároveň pripo-
menul veľkú a vskutku dlhodobú tradíciu znač-
ky Mercedes v motoršporte, ako aj celosvetovú
angažovanosť tejto značky v spojení so špor-
tom – predovšetkým s jazdectvom, golfom
a s olympijským hnutím. Ďalej zmienil, že ma-
terská firma Daimler AG zo Štuttgartu je dlho-
ročným partnerom Medzinárodného olympij-
ského výboru a od roku 1996 do roku 2008 odo-
vzdala vozidlá národným olympijským výborom
v 109 krajinách.

Prezident SOV František Chmelár začal svoj
príhovor pri slávnostnej príležitosti metaforou:
„Stúpame ku hviezdam. Trojcípa hviezda Mer-
cedesu je celosvetovo známa ako zrejme vôbec
najlepšia automobilová značka na svete. Rov-
nako populárne sú aj olympijské kruhy. Je preto
logické, že dva svetoznáme symboly sa na Slo-
vensku spojili,“ uviedol a dodal, že Medziná-
rodný olympijský výbor s Mercedesom spolu-
pracuje už dlhodobo. Prostredníctvom Olympij-
skej solidarity z toho profituje aj SOV, keďže už
viac rokov má v užívaní mikrobus Mercedes,

ktorý mu venovala práve Olympijská solidarita.
Prezident SOV vyjadril vieru, že v krátkom čase
sa podarí našu olympijskú „flotilu“ štyroch no-
vých osobných áut od spoločnosti Mercedes-
Benz Slovakia s.r.o., vďaka pomoci MOV a Olym-
pijskej solidarity doplniť aj novým mikrobusom
Mercedes Sprinter.

„Mercedes znamená kvalitu, ktorú predo-
všetkým treba hľadať v dnešnej rozkolísanej
dobe. O kvalitu sa bude snažiť aj Slovenský
olympijský výbor. Pravda, nevieme zaručiť, že
naše olympijské vystúpenia vždy budú také ús-

pešné, ako v Pekingu, ale urobíme pre to maxi-
mum. Nadviazanie spolupráce s Mercedesom
je pre nás vyznamenaním, ale aj záväzkom,“
ďalej povedal František Chmelár. Andrej Glatz
naňho reagoval: „Verím, že štyri autá od nás po-
môžu SOV k dosiahnutiu toho, aby slovenskí
športovci obstáli na olympijských hrách aspoň
tak dobre, ako naposledy v Pekingu.“ Doplnil,
že jeho firma je pripravená v prípade potreby
SOV pomôcť aj zapožičaním ďalších vozidiel.

Andrej Glatz je významná osobnosť nielen
v motoristickej brandži, ale aj v jazdeckom špor-
te. Dlhoročný úspešný bývalý reprezentant 
a viacnásobný majster Československa i Slo-
venska v jazdeckých skokoch stojí už veľa rokov

na čele Slovenskej jazdeckej federácie i organi-
začného výboru Grand Prix Bratislava CSIO-W.
Ako reprezentant jazdeckého športu dlhý čas
pôsobil aj v pléne Slovenského olympijského vý-
boru, dávnejšie bol dokonca predsedom dozor-
nej rady marketingovej spoločnosti SOV. Dobre
teda pozná nielen olympijskú problematiku, ale
aj ľudí v hnutí okolo piatich kruhov na Sloven-
sku. „Človek má určite bezpečnejší pocit, keď
vie, s kým má tú česť a pozná svojho obchod-
ného partnera i jeho celkové zázemie. Viem, že
ľuďom zo Slovenského olympijského výboru
ide o šport. Takisto viem, že bez podpory ne-
môže šport existovať. A olympijské hnutie je
vrcholom športu,“ povedal Andrej Glatz.

K uzavretiu kontraktu medzi spoločnosťou
Mercedes-Benz Slovakia s. r. o., a SOV došlo
v období, keď sa svet zmieta vo finančnej aj
hospodárskej kríze. Medzi jej obeťami sú aj
mnohé svetové automobilky, ktoré museli ob-
medziť výrobu. Napriek tomu Mercedes-Benz
Slovakia s.r.o., vykázal za december 2008 svoj
historicky najvyšší predaj osobných áut na Slo-
vensku – 457 vozidiel, takmer dvojnásobok
v porovnaní s decembrom 2007. „Bol to pre nás
naozaj hviezdny mesiac,“ konštatoval Andrej
Glatz, ale pripustil, že k oslabeniu celkového 
trhu v priebehu roka 2009 zrejme príde. „V ná-
kladných autách to už cítime, pretože v dôsled-
ku toho, že sa celkove menej vyrába, sa aj me-
nej prepravuje. Ale na druhej strane si myslím,
že slovenský trh ešte zďaleka nie je naplnený,
takže náš predaj vozidiel by celkove nemal
klesnúť,“ dodal. ĽUBOMÍR SOUČEK

Spojenie dvoch svetoznámych symbolov
Mercedes-Benz Slovakia s. r. o., novým generálnym
partnerom SOV a Slovenského olympijského tímu

So začiatkom nového olympijského cyklu došlo na Slovensku
k spojeniu dvoch svetoznámych značiek – piatich olympijských
kruhov v logách Slovenského olympijského výboru (SOV) a Slo-
venského olympijského tímu (SOT) a trojcípej hviezdy Mercede-
su-Benz. Novým generálnym partnerom SOV a SOT pre olympij-
ský cyklus 2009 - 2012 sa stala spoločnosť Mercedes-Benz Slo-

vakia s. r. o. Vo štvrtok 8. januára si predstavitelia SOV v showroome na Tuhovskej
ulici v Bratislave prevzali na štvorročné užívanie štyri novučičké strieborné vozidlá
Mercedes-Benz: C 320 CDI 4Matic, ML 320 CDI 4Matic a dve A 160 CDI.

■ Kľúče od
štyroch nových
vozidiel Merce-
des-Benz v ja-
nuári z rúk ge-
nerálneho riadi-
teľa spoločnosti
Mercedes-Benz
Slovakia s. r. o.,
Andreja Glatza
(vľavo) prevzal
prezident Slo-
venského olym-
pijského výboru
František Chme-
lár.

FOTO
ŠTARTFOTO

■ Flotila nových vozidiel SOV. FOTO ŠTARTFOTO



Veľká výprava (viac športovcov, ako sa pred-
pokladá vo Vancouvri, malo Slovensko pod 
piatimi kruhmi len na letných OH 2000 v Syd-
ney) znamená výhodu, pokiaľ ide o jej celkové
servisné zabezpečenie, ale prináša aj logistické
problémy. Tým viac, že ZOH 2010 budú strikt-
ne rozdelené do dvoch samostatných centier –
veľkomestského prímorského Vancouvru
a horského Whistleru. Obe dejiská delí 
117 km, čo v reále môže znamenať jedno-
smerne až zhruba dvaapolhodinový preprav-
ný čas. Pre slovenskú výpravu to znamená
nutnosť jej rozdelenia na dve de facto samo-
statné časti, ktoré budú pobývať v dvoch sa-
mostatných olympijských dedinách a ich pria-
my kontakt bude veľmi obmedzený. V olym-
pijských dejiskách sa však naši športovci budú
môcť v hľadisku spoľahnúť na početnú miest-
nu enklávu krajanov.

ŠPORTOVISKÁ SÚ UŽ PRIPRAVENÉ,
MEŠKÁ LEN VÝSTAVBA DEDÍN

Realitu olympijského regiónu rok pred ZOH
mali v druhej polovici februára možnosť spo-
znať dvaja zástupcovia SOV na seminári šéfov
misií NOV. Ich čerstvé poznatky z provincie
Britská Kolumbia, ktorej je Vancouver hlavným
mestom? Generálny sekretár SOV Jozef Liba:
„Na rozdiel od Číňanov v Pekingu 2008 Kana-
ďania zaangažovali do príprav množstvo za-
hraničných expertov so skúsenosťami z predo-
šlých olympiád a majú vysoko profesionálny
tím. Ich prípravy na nás urobili veľký dojem.“

„Dalo by sa povedať, že olympiáda vo Van-
couvri by sa mohla začať už zajtra, pretože
športoviská sú kompletne pripravené. Jediné
olympijské zariadenia, ktoré treba dokončiť, sú
dve olympijské dediny – vo Vancouvri aj v hor-
skom stredisku Whistler. Ich výstavbu spoma-
lila svetová kríza a krach amerických firiem,
podieľajúcich sa významne na jej financovaní.
Po dvojmesačnej prestávke sa však stavebné
práce znovu rozbehli. Vo Whistleri nám na plá-
ne dediny už ukázali lokalizáciu našich ubyto-
vacích priestorov, úradovne aj skladu,“ dopĺňa
designovaný šéf našej misie na ZOH 2010 Igor
Nemeček.

Ako kľúčový a dlhodobo známy problém ZOH
2010 zmieňujú obaja predstavitelia SOV do-
pravu medzi dvoma centrami hier. „Hoci snehu
je aj v horách momentálne málo – prírodný je
tam vlastne len ten, čo napadol ešte v decem-
bri – autobusom nám cesta z Vancouvru do
Whistleru v bežný deň trvala dve hodiny,“
uviedol Igor Nemeček.

PREDPOKLADÁ SA NAŠA ÚČASŤ
V DESIATICH ŠPORTOCH

Vzhľadom na to, že do Vancouvru sa premié-
rovo kvalifikoval aj tím našich hokejistiek, by
vo výprave podľa Igora Nemečka mohlo byť až
75 športovcov (z toho pravdepodobne prvý raz
v slovenskej olympijskej histórii väčšina žien)
a približne rovnaký počet členov sprievodu. Do-
teraz najväčšiu výpravu na ZOH malo Sloven-
sko v Turíne 2006, kde štartovalo 58 z 59 akre-
ditovaných športovcov.

„Pokiaľ ide o kvalifikačné kritériá na ZOH, bu-
deme akceptovať tie, ktoré stanovili medziná-
rodné federácie. Nechceme ich sprísňovať, pre-
tože v zimných športoch, ktorých podpora bola
u nás dlhodobo poddimenzovaná, sme na tom
oveľa horšie ako v letných. Navyše veková
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■ ANASTASIA KUZMINOVÁ (biatlon) – Ruská
rodáčka sama prejavila záujem reprezentovať
Slovensko a od vlaňajška má naše občianstvo.
Na svetovom šampionáte v Pjongčangu sa
blysla ziskom striebra na 12,5 km s hromad-
ným štartom. Na 7,5 km trati pridala 7. miesto.

■ ALENA PROCHÁZKOVÁ (beh na lyžiach) –
V šprinte sa usalašila v absolútnej špičke, čo
najvýraznejšie potvrdila víťazstvom v pred-
olympijskej generálke vo Whistleri v rámci
pretekov SP. Na MS v Liberci štartovala so zra-
neným členkom len v šprinte, aj handicapo-
vaná skončila ôsma.

■ MARTIN BAJČIČÁK (beh na lyžiach) –
V priebehu sezóny sa veteránovi na bežkách
dlho nedarilo, ale na MS v Liberci potvrdil svoj
stále veľký potenciál 10. miestom na 15 km
klasicky.

■ VERONIKA ZUZULOVÁ (zjazdové lyžova-
nie) – Tretia najlepšia slalomárka predošlej zi-
my si hneď na začiatku sezóny nalomila rebro,
ale aj tak v slalome SP v Levi skončila piata.
V Záhrebe ju pád krátko pred cieľom pripravil
o možné víťazstvo. Na MS vo Val d’Isére si pri
rozjazdení poranila chrupavku v kolene a se-
zónu musela predčasne ukončiť.

■ IVANA REITMAYEROVÁ (krasokorčuliar-
ka) – Ešte len šestnásťročná Ivana pri svojej
premiére na ME žien v Helsinkách skončila je-
denásta, po krátkom programe bola ako de-
butantka na nečakanom 6. mieste.

■ DRUŽSTVO HOKEJISTIEK – Senzačne po-
stúpilo z novembrovej olympijskej kvalifiká-
cie v Bad Tölzi, keď zdolalo všetkých troch reb-
ríčkovo vyššie postavených súperov – Nemec-
ko, Kazachstan aj Francúzsko.

Na ZOH 2010 až 75 športovcov?

Vo štvrtok 12. februára sa začalo odpočítavanie posledného roka
do začiatku XXI. zimných olympijských hier v kanadskom Van-
couvri. Presne rok pred ich slávnostným otvorením (uskutočnia sa
12. – 28. 2. 2010) Medzinárodný olympijský výbor rozoslal po-
zvánky na ZOH všetkým národným olympijským výborom sveta,
vrátane SOV. Viceprezident SOV pre zimné športy Igor Nemeček
v ten istý deň na tlačovke povedal, že vo Vancouvri nás bude re-

prezentovať doteraz najväčšia zimná výprava. Vďaka historickému postupu oboch
našich hokejových tímov na ZOH by v nej mohlo byť až 75 športovcov.

Naše najsľubnejšie výsledky zimy 2008/09

■ Nečakaná vicemajsterka sveta v biatlone
Anastasia Kuzminová. FOTO TASR

Slovensko na  ZOH
LILLEHAMMER 1994

Súťažilo 42 športovcov SR (34 mužov, 
8 žien). Bodované umiestenia - 6. miesto:
Martina Jašicová (biatlon, 15 km), 6. mies-
to: družstvo hokejistov.

NAGANO 1998
Súťažilo 39 športovcov SR (31 mužov, 

8 žien). Bodované umiestenia – 4. miesto:
Soňa Mihoková (biatlon, 15 km), 4. miesto:
štafeta biatlonistiek na 4x7,5 km. 

SALT LAKE CITY 2002
Súťažilo 49 športovcov (38 mužov, 

11 žien). Bodované umiestenie – 5. miesto:
štafeta biatlonistiek na 4x7,5 km.

TURÍN 2006
Súťažilo 58 športovcov (46 mužov, 

12 žien). Historická prvá medaila – strie-
bro: Radoslav Židek (snoubording, snou-
bordkros). Bodované umiestenia – 5. mies-
to: Marek Matiaško (biatlon, 20 km), 
5. miesto: družstvo hokejistov.

Na budúcoročných XXI. zimných olympijských hrách vo Vancouvri nás s určitosťou
bude  reprezentovať doteraz najväčšia zimná výprava



skladba našich najlepších je tam teraz priazni-
vejšia ako v letných športoch, takže zimným
športom chceme pomôcť aj tým, že nebudeme
tvrdo obmedzovať účasť pretekárov. Samozrej-
me, počet našich účastníkov v porovnaní s mi-
nulosťou výrazne zvýši družstvo hokejistiek,“
vysvetľuje viceprezident SOV pre zimné športy.

Predpokladá sa, že vo Vancouvri, resp. vo
Whistleri by Slovensko malo mať zastúpenie
v ľadovom hokeji, zjazdovom lyžovaní, behu na
lyžiach, skokoch na lyžiach, biatlone, snoubor-
dingu, krasokorčuľovaní, sánkovaní, boboch
a možno aj v short tracku. Slováci by mali s ur-
čitosťou chýbať v curlingu, rýchlokorčuľovaní
a v akrobatickom lyžovaní, zrejme aj v sever-
skej kombinácii a v skeletone.

HLAVNÉ INDIVIDUÁLNE ŽELIEZKA:
KUZMINOVÁ, PROCHÁZKOVÁ,

ZUZULOVÁ, BAJČIČÁK
O finančnú podporu prípravy na ZOH 2010

z prostriedkov Olympijskej solidarity MOV po-
žiadal SOV na jeseň pre desiatku športovcov.
Všetkým bola podpora odsúhlasená a od no-
vembra dostávajú z fondov Olympijskej solida-
rity príspevok na prípravu vo výške 1500 USD
mesačne. V zozname sú zjazdárky Veronika Zu-
zulová a Jana Gantnerová, bežci na lyžiach
Martin Bajčičák, Alena Procházková, Katarína
Garajová, krasokorčuliarka Ivana Reitmayero-
vá, sánkari Ján Harniš s Branislavom Regecom
a biatlonisti Martin Otčenáš s Natáliou Preko-
povou. Teraz vo februári vo Vancouvri získal
SOV prísľub aj na podporu prípravy družstva
hokejistiek v celkovej výške 60 000 USD.

V uvedenom menoslove sú aj dve z našich
najväčších želiezok na ZOH 2010 a ďalšie dve
možné nádeje. Veronika Zuzulová v slalome aj
Alena Procházková v šprinte už viackrát pre-
ukázali, že patria k absolútnej svetovej špičke.

Žiaľ, Zuzulovú v tejto sezóne opakovane sužo-
vali zdravotné problémy a napokon ju musela
predčasne ukončiť, ale potenciál má obrovský –
pokiaľ bude zdravá. Procházková sa blysla sen-
začným triumfom v predolympijskej generál-
ke v šprinte vo Whistleri, ale potom sa tiež zra-
nila a na MS štartovala s velkými bolesťami
v členku. Napriek tomu 8. miestom ukázala, že
v dobrom zdravotnom stave môže reálne úto-
čiť aj na medailu.

Hodno spomenúť aj veterána Martina Bajči-
čáka, desiateho na klasickej pätnástke na feb-
ruárových MS, ktorý už tiež zažil, ako chutí ví-
ťazstvo v pretekoch SP. Ak ho bude olympiáda
dostatočne motivovať, ešte môže dokázať veľké
veci. Naopak, ak sa 16-ročná Ivana Reitmaye-
rová kvalifikuje na ZOH, bude s určitosťou naj-
mladšou členkou našej výpravy. Tohto roku sa
nebojácne uviedla medzi ženami na ME v Hel-
sinkách a určite by mala výkonnostne rásť.

Na uvedenom zozname však chýba meno že-
ny, ktorá dosiahla v končiacej sa zime zo Slová-
kov nečakane najvýraznejší výsledok – biatlo-
nistky Anastastie Kuzminovej. Rodáčka z rus-
kého Ťumena, ktorá si zvolila život na Sloven-
sku so svojím manželom, už 10 rokov v Ban-
skej Bystrici žijúcim bežcom na lyžiach Danie-
lom Kuzminom, reprezentujúcim Izrael, získala
slovenské občianstvo len vlani. Niekdajšia špič-
ková juniorka za krátky čas akoby pokropila náš
biatlon živou vodou a podľa mienky viacerých
zainteresovaných mu dala nový impulz. Na
svetovom šampionáte v Pjongčangu získala
striebro v pretekoch na 12,5 km s hromadným
štartom a 7. miesto na 7,5 km, čím sa razom
katapultovala medzi najväčšie slovenské náde-
je vo Vancouvri. Jednoznačne aj s medailovou
ambíciou.

Treba pripomenúť, že samostatné Slovensko
sa z medaily na ZOH tešilo zatiaľ len jediný raz
– v Turíne 2006 zásluhou Radoslava Žideka,
ktorý si na trati snoubordkrosu v Bardonecchii
vyjazdil striebro. Za normálnych okolností by
aj Židek, ktorý mal veľmi dobrú sezónu
2007/08, musel figurovať v rebríčku našich
adeptov na popredné umiestenie na ZOH 2010
vysoko, ale... Hneď na začiatku sezóny
2008/09, v septembri, si po páde na pretekoch
SP v argentínskom Chapelku roztrhol krížový
väz v pravom kolene a na pretekoch sa už ne-
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■ Víťazka predolympijskej generálky v be-
žeckom šprinte vo Whistleri Alena Procház-
ková. FOTO TASR



objavil. Verme, že počas ďalších mesiacov sa
po rekonvalescencii dostane do plnej prípravy
a v ďalšej zime znovu ukáže, že patrí medzi naj-
lepších na svete!

HOKEJOVÉ TURNAJE 
BY MALI BYŤ VRCHOLOM

Kanada je kolískou hokeja, vo Vancouvri hrá
tím NHL Canucks, takže sa dá logicky očakávať,
že hokejové turnaje nielen mužov, ale aj žien,

by mali byť vrcholom budúcoročnej bielej
olympiády. NHL počas olympiády prerušia, čo
umožní štart všetkých najlepších hráčov sveta,
ktorí budú zdraví a ochotní reprezentovať.

V oboch prípadoch bude v hre aj Slovensko.
Už je známe vyžrebovanie oboch hokejových
turnajov. Mužský tím začne v stredu 17. febru-
ára proti Česku, vo štvrtok 18. 2. ho čakajú Rusi
a účinkovanie v základnej B-skupine zavŕši
v sobotu 20. februára proti Lotyšom. Ženský

tím začne v sobotu 13. februára proti domácej
Kanade, v pondelok 15. 2. nastúpi proti Švéd-
sku a v stredu 17. 2. proti Švajčiarsku.

Mužský turnaj sa vo Vancouvri bude hrať po
novom. Nebudú dve šesťčlenné skupiny ako
v Turíne, ale tri štvorčlenné. Po odohratí zá-
kladnej časti sa zostaví tabuľka všetkých tímov,
ktorá rozhodne o postupujúcich do štvrťfinále.
Na zostavenie tabuľky budú použité nasledo-
vné kritériá: pozícia v skupine, počet bodov,
rozdiel strelených a inkasovaných gólov, počet
strelených gólov a postavenie v rebríčku IIHF.
Štyri najvyššie postavené tímy v tabuľke si za-
bezpečia priamu účasť vo štvrťfinále, ostatné
sa pobijú o postup v play-off. Štyri víťazné tímy
v play-off postúpia do štvrťfinále, zdolané sa
umiestnia na celkovom 9. až 12. mieste, na zá-
klade ich postavenia v tabuľke po základnej
časti. Ďalší priebeh turnaja bude pokračovať už
klasicky.

Kým pre ženský tím Slovenska vedený Miro-
slavom Karafiátom bol obrovským úspechom
už samotný postup na ZOH medzi elitnú os-
mičku a všetko navyše by bolo nad plán, na
mužský tím sa tradične uprú nádeje celej kraji-
ny. Treba však priznať, že Slováci už v zámor-
ských tímoch až na výnimky (v súčasnosti naj-
mä útočníci Marián Hossa a Pavol Demitra,
plus obranca Zdeno Chára) nie sú takými vý-
raznými lídrami, ako pred niekoľkými rokmi.
Navyše v NHL máme dnes výrazne menej ho-
kejistov, než predčasom, takže v tíme trénera
Jána Filca bude určite viac hráčov z európskych
klubov ako v Turíne 2006. Reálnu silu „Európa-
nov” a niekoľkých posíl z NHL preverí na prelo-
me apríla a mája svetový šampionát vo Švaj-
čiarsku. ĽUBOMÍR SOUČEK
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■ Dve naše hokejové esá v NHL – Marián Hossa uniká
Zdenovi Chárovi. FOTO TASR

www.olympic.sk

Vancouver bude v halách
Canada Hockey Place (predtým
GM Place - kapacita 18 630 di-
vákov) a UBC Thunderbird Are-
na (7000) hostiť hokejové tur-
naje mužov i žien, v Pacific Co-
liseu (15 586) zápolenia

v short tracku i krasokorčuliarske súťaže a vo
Vancouver Olympic Centre (6000) turnaje
v curlingu. Vancouver ako hlavné centrum
ZOH 2010 bude aj dejiskom otváracieho aj zá-
verečného ceremoniálu hier, ktoré sa prvý raz
v olympijskej histórii uskutočnia pod strechou
– v gigantickej hale BC Place pre 60 000 divá-

kov! Z vancouverských štadiónov CH Place, na
ktorom hráva svoje zápasy klub NHL Canucks,
existuje už dlhšie, Coliseum je renovovaný
a ďalšie dve športoviská sú úplne nové.

Okrem toho bude vo Vancouvri aj jedna
z dvoch olympijských dedín. Z nej sa budú
športovci prepravovať aj do 16 km vzdialené-
ho dejiska rýchlokorčuliarskych súťaží Rich-
mondu (kapacita štadióna 8000 divákov) a do
27 km vzdialeného Cypressu, kde budú zápo-
liť snoubordisti a akrobatickí lyžiari (na dva
dočasné štadióny sa zmestí 12 000 divákov).
Ovál v Richmonde je úplne novou stavbou,
trate v Cypresse sú prebudované.

Horský Whistler so 7000 obyvateľmi pri-
chýli všetky ostatné športové súťaže ZOH
2010.  Zjazdárskym centrom ZOH bude
Whistler Creekside (bude tam štadión s kapa-
citou 7600 divákov, ďalšie tisícky miest budú
pri trati), bežeckým, skokanským aj biatlono-
vým Whistler Olympic Park (vzdialený 25 km
od dediny, každý z troch štadiónov bude mať
kapacitu 12 000 divákov). Tobogan pre boby,
sánkovanie a skeleton umiestnili do The
Whistler Sliding Centre (okolo trate sa zmestí
12 000 divákov), kde vybudovali najrýchlej-
šiu a najnebezpečnejšiu trať na svete. S vý-
nimkou  zjazdárskych tratí, ktoré prešli len
miernymi úpravami, sú všetky ostatné špor-
toviská nové. Vo Whistleri bude aj druhá
olympijská dedina, tvorená apartmánovými
domami.

Rozloženie olympijských dejísk 
■ Družstvo hokejistiek nečakane postúpilo na ZOH cez trojicu rebríčkovo vyššie 

postavených tímov. FOTO TASR

■ Dvaja naši tohtosezónni maródi s veľkým
potenciálom „v civile“ – Veronika Zuzulová
a Radoslav Židek. FOTO ĽUBOMÍR SOUČEK





Hoci v bodovom rebríčku krajín (organizáto-
ri bodovali umiestenia do 8. priečky) sa Slo-
vensko medzi 46 účastníckymi krajinami na IX.
zimnom EYOF umiestilo na vcelku solídnej 16.
priečke), veľa dôvodov na spokojnosť a radosť
sme v Poľsku nemali. Najviac nás potešil tím
hokejistov do 17 rokov, ktorý sa v zápase proti
Rusku vypol k veľmi oduševnenému a pritom
disciplinovanému, vskutku kolektívnemu vý-
konu, a na zimnom štadióne v Tychy nám pri-
pravil najemotívnejšie chvíle. Žiaľ, v semifinále
proti Švajčiarsku (1:2), aj v zápase o bronz pro-
ti Fínsku (2:5) chýbala nášmu tímu vo vyrov-
naných dueloch presnejšia muška. 

„Chlapcom rozhodne nemôžem uprieť sna-
hu a teší ma, že naša hra tu zanechala dobrý
dojem. V hernom prejave aj v individuálnych
činnostiach sme sa vyrovnali medailovým
družstvám. Naším nedostatkom však bola
menšia efektivita zakončovania. Najpozitív-
nejšia na našom účinkovaní bola výhra nad ne-
skoršími víťazmi turnaja Rusmi. Pokiaľ ma pa-
mäť neklame, tak v tejto vekovej kategórii
sme ich ešte nezdolali," hodnotil vystúpenie
tréner hokejového tímu SR 17 Andrej Výboh.
Žiaľ, na prvú našu hokejovú medailu v histórii
EYOF jeho zverenci nedosiahli...

Blízko k cenným kovom boli na zimnom šta-
dióne v Cieszyne aj obaja naši krasokorčuliari.
Nedosiahli na ne, ale výborný výkon a výsled-
né 5. miesto Alexandry Kunovej po jej nedáv-
nych tréningových výpadkoch boli vcelku prí-

jemným prekvapením. „Saška zajazdila veľmi
zodpovedne a bojovne, plnila presne to, na
čom sme sa dohodli. Štartovala po nedávnych
opakovaných zdravotných problémoch, tak-
že nemohla byť v plnej forme, ale ukázala 
veľkú mentálnu silu a naozaj bojovala. Som
rada, že preukázala psychickú odolnosť, pre-
tože tá v psychicky tak veľmi náročnom špor-
te, akým je krasokorčuľovanie, umocňuje ta-
lent,“ konštatovala spokojne trénerka Eva
Križková-Ďurišinová. 

Naopak, v prípade Petra Reitmayera rovna-
ké umiestenie (5. miesto) znamenalo sklama-
nie. V súvislosti s mimoriadne nadaným bra-
tom len o rok staršej Ivany Reitmayerovej,
ktorá sa tohto roku na ME nebojácne presadi-
la už medzi ženami, sa jednoznačne spomí-
nali medailové ambície, dokonca aj zlaté.
V krátkom programe však pokazil bodovo naj-
hodnotnejšiu kombináciu trojitého flipa s tro-
jitým tulupom, čo ho odsunulo na 4. miesto
(pri jej dobrom zvládnutí by viedol). A vo voľ-
nej jazde namiesto trojitého salchowa aj tro-
jitého lutza predviedol len jednoduché, pri
následnom trojitom salchowe dopadol na obe
nohy a napokon po dvojitom axli dokonca
spadol. Z Petrovho očakávaného útoku na
medailu bolo len 5. miesto. Jeho mame a tré-
nerke v jednej osobe Ivete Reitmayerovej sa
nehovorilo ľahko: „Peter nebol vo svojej koži,
na čom sa podpísali jeho žalúdočné problé-
my po krátkom programe, spojené aj s vraca-
ním, a stuhnutý chrbát pred voľnou jazdou.
Navyše sme videli reálnu šancu prebojovať sa
vo voľných jazdách vyššie, čo v Petrovi určite
vyvolávalo napätie. Veľmi chcel medailu. Voľ-
nú jazdu začal veľmi pekne, lenže potom vy-
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■ Tím hokejistov SR do 17 rokov sa v Poľsku ukázal naozaj ako tím.

■ Peter Reitmayer

Medaily na dostrel a doskok, ale... 
Na IX. zimnom Európskom olympijskom festivale mládeže 
v Poľsku nás najviac potešilo víťazstvo hokejistov nad Ruskom

SLOVENSKÉ VRCHOLY V POĽSKU
4. miesto: DRUŽSTVO HOKEJISTOV
5. miesto: ALEXANDRA KUNOVÁ – kraso-

korčuľovanie
5. miesto: PETER REITMAYER – krasokor-

čuľovanie
7. miesto: PETRA URGELOVÁ – beh na ly-

žiach 5 km klasicky

Poľský región Slask-Beskydy hostil od 15. do 20. februára IX. zim-
ný Európsky olympijský festival mládeže (EYOF). Slovensko sa na
tomto multišportovom podujatí pre mládež od 14 do 18 rokov me-
daily nedočkalo. Vrcholmi účinkovania našej výpravy so 44 špor-
tovcami bolo štvrté miesto družstva hokejistov a piate miesta kra-
sokorčuliarov Alexandry Kunovej i Petra Reitmayera. V prípade ho-

kejistov, ktorí v základnej skupine zdolali neskoršieho víťaza turnaja Rusko 4:2, aj
v prípade Reitmayera boli vytúžené medaily veľmi blízko, ale... Hokejistom chýbala
v rozhodujúcich chvíľach boja o cenné kovy presnejšia muška, nádejnému kraso-
korčuliarovi istejšie skoky.

MEDAILOVÉ PORADIE KRAJÍN
1. Rusko 5 – 2 – 4 (11), 2. Nemecko 4 – 7 –

4 (15), 3. Rakúsko 4 – 4 – 1 (9), 4. Fínsko 4 – 0
– 2 (6), 5. Nórsko 3 – 4 – 6 (13), 6. Švajčiarsko
3 – 3 – 5 (11), 7. Švédsko 2 – 3 – 1 (6), 8. Slo-
vinsko 2 – 0 – 2 (4), 9. Poľsko 1 – 2 – 1 (4), 10.
Francúzsko 1 – 1 – 2 (4), 11. Veľká Británia 1
– 1 – 0 (2), 12. Estónsko 1 – 0 – 0 (1), 13.
Ukrajina 0 – 2 – 0 (2), 14. Česko 0 – 1 – 1 (2),
15. Bulharsko 0 – 1 – 0 (1), 16. Dánsko a Lo-
tyšsko po 0 – 0 – 1 (1).

NEOFICIÁLNE BODOVÉ PORADIE
1. Nemecko 173, 2. Nórsko 131, 3. Rusko

120, 4. Rakúsko 103, 5. Švajčiarsko 94, 6. Fín-
sko a Francúzsko po 73, 8. Švédsko 56, 9. Slo-
vinsko 49, 10. Taliansko a Poľsko po 48, ...
16. SLOVENSKO 15. (organizátori bodovali
prvých 8 miest, body získalo 22 zo 46 účast-
níckych krajín)



padol z jedného skoku a už to nebolo ono. Na
záver v snahe nahnať body za dva vypadnuté
skoky ešte zaradil dvojitého axla, lenže pri
ňom spadol. To je šport - na pretekoch to raz
vyjde a inokedy nie."

Z ďalších výsledkov Slovákov hodno ešte vy-
zdvihnúť najmä 7. miesto bežkyne na lyžiach
Petry Urgelovej v pretekoch na 5 km klasicky.
V zjazdovom lyžovaní bolo naším vrcholom
19. miesto Mateja Falata v slalome, v biatlone
14. miesto Diany Šemrovej v pretekoch na 6
km, v snoubordingu 15. miesto Mateja Bača
v paralelnom obrovskom slalome a v skokoch
na lyžiach 24. miesto Mateja Šindlera na
mostíku HS-106. Ostatné športy sme neobsa-
dili. Bežcov na lyžiach sužovala maródka
chlapcov, pre ktorú nemohli postaviť miešanú
štafetu.

IX. EYOF negatívne poznačili veľké vzdiale-
nosti medzi športoviskami, mimoriadne silné
sneženie (v Szczyrku, kde bývala slovenská
výprava, snežilo prakticky nepretržite celý týž-
deň) a chaotická organizácia. V dôsledku
kombinácie posledných dvoch faktorov zruši-
li super-G chlapcov aj dievčat a viacero súťaží
sa odohralo za neregulárnych podmienok.

TEXT A FOTO ĽUBOMÍR SOUČEK
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■ Uvoľnená momentka z našej jedálne. Krasokorčuliarka Alexandra Kunová v spoločnosti svojej
trénerky Evy Križkovej, predsedu zväzu Jaroslava Buriana a vedúceho výpravy Jozefa Bazálika.

Prvé ZOH mládeže 2012 budú v Innsbrucku
Dejiskom prvých zimných olympijských hier mládeže bude v roku 2012 rakúsky Innsbruck.

Členovia Medzinárodného olympijského výboru dali v decembrovej korešpondenčnej voľbe ti-
rolskému stredisku prednosť pred fínskym Kuopiom. Innsbruck bol hostiteľom zimných olym-
pijských hier v rokoch 1964 a 1976, má teda vybudovanú potrebnú infraštruktúru ako aj or-
ganizátorské skúsenosti. 

Na zimných olympijských hrách mládeže by sa malo zúčastniť približne 1000 mladých špor-
tovcov vo veku 14 až 18 rokov, ktorí budú súťažiť v siedmich športoch: lyžovaní, ľadovom ho-
keji, biatlone, boboch, curlingu, sánkovaní a v krasokorčuľovaní. Innsbruck ráta pre 10-dňové
zimné zápolenia s rozpočtom 22,5 mil. USD (17,6 mil. eur).

Ako je známe, prvé letné olympijské hry mládeže sa uskutočnia už v roku 2010 v Singa-
pure. 

Na individuálny kov 
čakáme od roku 1993...
Naše čakanie na druhú individuálnu me-

dailu v histórii zimného EYOF (predtým
EYOD) sa po súťažiach v regióne Slask-Bes-
kydy predĺži prinajmenšom do jubilejného X.
zimného EYOF v Liberci v roku 2011. Jedinú
individuálnu medailu v histórii zimného
EYOF získal zo Slovákov ešte v čs. farbách be-
žec na lyžiach Martin Bajčičák pri premiére
tohto podujatia v Aoste 1993.

ZJAZDOVÉ LYŽOVANIE
■ Chlapci - slalom: 1. Murisier (Švaj.)

1:46,67, ... 19. Matej Falat +6,55, 39. Heiko
Pedan +18,63, Jakub Kupčok nedokončil 1.
kolo a Martin Hromada (všetci SR) 2. kolo. Ob-
rovský slalom: 1. Faivre (Franc.) 1:46,65, ... v 1.
kole 40. Kupčok, 47. Hromada, 49. Pedan
(všetci SR - do 2. kola sa nekvalifikovali). 
Dievčatá - slalom: 1. Wikströmová (Švéd.)
1:32,58, ... 38. Veronika Jurková +9,86, 45. Ad-
riana Balážová (obe SR) +14,15. Obrovský sla-
lom: 1. Puchnerová (Rak.) 1:47,87, ... v 1. kole
47. Jurková, 55. Balážová (obe SR - do 2. kola
sa nekvalifikovali).

BIATLON
■ Chlapci - 7,5 km: 1. Repo (Fín.) 24:51,4

(1), ... 28. Michal Šima +2:32,3 (4), 73. Ondrej
Švantner +6:05,5 (4), 75. Ľubomír Lapin (všet-
ci SR) +6:14,2 (6). Stíhacie preteky na 10 km:
1. Repo (Fín.) 36:20,0 (4), ... 31. Šima +6:02,1
(7), 69. Švantner +6:05,5 (4), 75. Lapin (všetci
SR) +15:11,2 (10). Dievčatá - 6 km: 1. Meier-
hoferová (Nem.) 22:02,0 (0), ... 14. Diana Šem-
rová +1:59,6 (0), 36. Paulína Fialková +3:11,5
(4), 41. Andrea Hôrčíková (všetky SR) +3:40,4
(4). Stíhacie preteky na 7,5 km: 1. Andersso-
nová (Švéd.) 30:27,7 (1), ... 27. Fialková
+7:56,7 (7), 28. Šemrová +8:00,9 (8), 38. Hôr-
číková (všetky SR) +9:25,0 (9). Miešané štafe-

ty: 1. Nemecko (Meierhoferová, Hornová,
Kuhn, Bartscher) 1:31:37,3, ... 15. Slovensko
(Šemrová, Fialková, Lapin, Šima) +13:36,7.

KRASOKORČUĽOVANIE
■ Chlapci: 1. Romanenkov (Est.) 148,67, 2.

Percov (Ukr.) 146,45, 3. Gorškov (Rus.) 138,28,
... 5. Peter Reitmayer (SR) 133,09. Dievčatá: 1.
Zieglerová (Rak.) 141,02, 2. Helgessonová
(Švéd.) 125,44, 3. Gjersenová (Nór.) 119,51, ...
5. Alexandra Kunová (SR) 111,22.

SKOKY NA LYŽIACH
■ Chlapci - HS-106: 1. Prevc (Slovin.) 269,5

(107+102,5), ... 24. Denis Šindler 210,5 (93,5 +
90), 40. Patrik Lichý (obaja SR) 170,5 (83 + 84).

BEH NA LYŽIACH
■ Chlapci - 7,5 km klasicky: 1. Skar (Nór.)

22:07,6, ... 19. Martin Kapšo +2:01,4, 29. Dá-
vid Brünn +2:39,4, 44. Jerguš Koplík (všetci
SR) +3:01,0. 10 km voľne: 1. Hyvärinen (Fín.)
26:50,2, ... 50. Koplík +3:52,2, 58. Brünn (oba-
ja SR) +4:32,8. Dievčatá – 5 km klasicky: 1.
Pitkänenová (Fín.) 16:46,5, ... 7. Petra Urgelo-
vá +1:07,6, 27. Zuzana Buchalová +2:23,6, 52.
Jana Sedláková (všetky SR) +4:19,3. 7,5 km
voľne: 1. Marksetová (Nór.) 28:15,5, ... 17. Ur-
gelová +2:05,8, 43. Buchalová (obe SR)
+4:32,3. Šprint: 1. Godovaničenková (Rus.), ...
v kvalifikácii 39. Sedláková (SR) 3:39,11.

SNOUBORDING
■ Chlapci - snoubordkros: 1. Kovalenko

(Rus.), ... v kvalifikácii 36. Matej Bačo. Paralel-
ný obrovský slalom: 1. Lüftner (Rak.), ... 15.
Bačo (SR). Dievčatá – snoubordkros: 1. Schöff-
mannová (Rak.), ... v kvalifikácii 26. Barbora
Horanská (SR). Paralelný obrovský slalom: 1.
Zoggová (Švaj.), ... Horanská (SR) nepostúpila
z kvalifikácie.

ĽADOVÝ HOKEJ
■ Konečné poradie: 1. Rusko, 2. Švajčiar-

sko, 3. Fínsko, 4. Slovensko (Filip Orčík, Juraj
Šimboch – Dominik Kubica, Martin Marinčin,
Adam Jánošík, Mário Kuráli, Michal Čajkov-
ský, Michal Srnec – Radoslav Macík, Domi-
nik Šimčák, Tomáš Jurčo, Patrik Jaráb, Domi-
nik Hegyi, Lukáš Cingel, Viliam Daráš, Michal
Murček, Patrik Wesselényi, Denis Mihálik,
Martin Kalináč, Boris Krempaský). Výsledky
tímu SR 17 - základná A-skupina: Slovensko
– Poľsko 10:2 (4:1, 3:1, 3:0), góly SR: Jurčo 3,
Kalináč 3, Wesselényi 2, Šimčák, Čajkovský.
Slovensko – Rusko 4:2 (0:1, 1:0, 3:1), góly SR:
Murček 2, Krempaský, Daráš. Poradie v sku-
pine: 1. Slovensko, 2. Rusko, 3. Poľsko. Semi-
finále: Slovensko – Švajčiarsko 1:2 (1:1, 0:1,
0:0), gól SR: Daráš. O 3. miesto: Slovensko –
Fínsko 2:5 (0:1, 1:3, 1:1), góly SR: Daráš, Jur-
čo.
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VÝSLEDKY EYOF V DISCIPLÍNACH SLOVÁKOV
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Slováci, resp. športovci zo slovenských klubov,
mali v posledných federálnych výpravách boha-
té zastúpenie – v Barcelone 1992 ich štartovalo
71, v Albertville 14. Žiaľ, ich účasť na posedení,
kde si z rúk predsedu SAO Antona Tkáča okrem
darčekov a účastníckych odznakov prevzali aj
pamätné plakety, bola oveľa menšia. Ani nie
štvrtinová – z albertvillskej výpravy prišli štyria,
z barcelonskej šestnásti. Pritom niektorí z let-
ných olympionikov merali cestu až z Čiech, kde
teraz žijú.

Úspešnejší boli Slováci v roku 1992 netradične
v zime, keď sa štyria členovia hokejového tímu
(Róbert Švehla, Igor Liba, Peter Veselovský a Ja-
romír Dragan) tešili z bronzu. V lete sa Slováci
medaily nedočkali, aj keď kanoista Slavomír
Kňazovický v C1 na 500 m, štvorkajak Jozef Tur-
za, Juraj Kadnár, Róbert Erban a Attila Szabó
v K4 na 1000 m, i strelkyňa Dagmar Bílková v ľu-
bovoľnej malokalibrovke mali k zisku cenného
kovu naozaj veľmi blízko, keď skončili zhodne
štvrtí.

NIEKOĽKOMINÚTOVÁ 
MEDAILOVÁ RADOSŤ

Z menovanej desiatky bol na stretnutí jedine
Juraj Kadnár. On sa v Barcelone dokonca tešil aj
z medailovej radosti. Ale len chvíľu, pretože há-
dam tri minúty po tom, ako sa v neoficiálnych

výsledkoch na svetelnej ta-
buli objavil na treťom mies-
te štvorkajak ČSFR (ale zlo-
žením čisto slovenský), po
štúdiu cieľovej fotografie
jury posunula na bronzovú
pozíciu pôvodne štvrtých
Austrálčanov, ktorí boli ofi-
ciálne o deväť stotín sekun-
dy rýchlejší. „Náš tím podal
protest, ktorý však neuzna-
li. Ale práve náš smutný prí-
pad spôsobil, že odvtedy už
v rýchlostnej kanoistike ni-
kdy nezverejňovali neofi-
ciálne výsledky,“ spomínal
v debate Juraj.

Muž zo známej vodáckej
rodiny prezradil aj zaujíma-
vé olympijské prepojenie.
Jeho otec Ľubomír Kadnár,
ktorého syn len deň pred

bratislavským stretnutím olympionikov smutne
vyprevadil na poslednej ceste, súťažil na OH
1972 v Mníchove ako člen osádky štvorkajaka.
„Rozhlasová reportérka Mária Zavarská ma vte-
dy v živom vysielaní z Mníchova privítala na
svet, pretože som sa narodil práve v čase olym-
piády – 5. septembra. O dvadsať rokov neskôr,
keď som v Barcelone pod piatimi kruhmi súťažil
ja, bol otec ako šéf federálneho kanoistického
zväzu na tribúne Zavarskej spolukomentátorom
našich pretekov...“

NEZVYČAJNÁ VODNOSLALOMÁRSKA
NERVOZITA

Z tých, čo sa v Barcelone 1992 tešili z „diplo-
mového“ umiestenia v prvej osmičke, prišli na
bratislavské stretnutie ešte atlét Roman Mrázek
(piaty v chôdzi na 50 km), veslárka Ľubica No-
votníková-Kurhajcová (členka párovej štvorky
na 6. mieste), basketbalistka Iveta Bieliková
(členka šiesteho tímu ČSFR), boxer Peter Hriv-
ňák (štvrťfinalista v kategórii nad 91 kg) a vodný
slalomár Juraj Ontko (ôsmy v C1). Z albertvill-
ských premiantov boli prítomní len bežkyňa na
lyžiach Ľubomíra Iľanovská-Balážová (členka 
šiestej štafety na 4x5 km) a združenár Jozef Ko-
vařík (člen šiesteho družstva).

Kanoistu z divokej vody Juraja Ontka barce-
lonská olympiáda dodnes mrzí. „Vodný slalom
sa vtedy objavil v olympijskom programe prvý
raz po dvadsaťročnej prestávke a nikto nevedel,

Keď medaily boli blízko...
Stretnutie posledných federálnych olympionikov 
zo Slovenska a spomienky na chvíle z roku 1992

Slovenská asociácia olympionikov v spolupráci so Slovenským olympijským vý-
borom pripravila na sobotu 15. novembra v Kongresovom centre Doprastavu, a.s.,
v Bratislave tradičné spoločenské stretnutie slovenských olympionikov. Tentoraz
SAO pozvala účastníkov olympijských hier z roku 1992 - letných v španielskej Bar-
celone a zimných vo francúzskom Albertville - na ktorých naposledy súťažili výpra-
vy Česko-Slovenska.

■ Vodný slalomár Juraj Ontko pri preberaní plakety z rúk predsedu predstavenstva Doprasta-
vu Ivana Šestáka, v pozadí predseda SAO Anton Tkáč.

■ Stretnutie dvoch Bu-
gárov – gymnastu Arnolda
so slávnym diskobolom
Imrichom, pre ktorého
Barcelona 1992 znamena-
la už súmrak kariéry.
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či v ňom zotrvá. Medzi pretekármi z tohto dôvo-
du prevládali obrovské emócie. Každý sa uza-
tváral sám do seba, aj tréneri. A viacerí favoriti
na trati v Seu d’Urgell, ktorú projektoval Ondrej
Cibák, proste nezvládli napätie, aké som na 
žiadnej súťaži predtým ani potom nezažil.
V mojej kategórii tak zlyhali americké hviezdy
Lugbill (ťukol na poslednej bránke, inak by vy-
hral) a Hearn, ktoré dovtedy kraľovali. S nervo-
zitou som sa ťažko vyrovnával aj ja, veď som
mal medailové ambície. V prvej jazde som sa
zamotal na piatej bránke, ktorú mám dodnes
v pamäti. Stratil som tam hádam tri sekundy
a bol som tušímže štvrtý. Vtedy sa z dvoch jázd
rátala lepšia, takže v tej druhej som zariskoval,
aby som zaútočil na medailu. Lenže ťukol som,
čo znamenalo pokles až na ôsme miesto.“

Na cenný kov v Barcelone pomýšľal aj chodec
Roman Mrázek, jeden z elitnej partie trénera Ju-
raja Benčíka v Armádnom stredisku vrcholového
športu Dukla Banská Bystrica. V maratóne na 
50 km napokon skončil piaty - rovnako ako
v Soule 1988 na 20 km trati. „Musím povedať,
že v Soule som sa na rovnaké umiestenie na
kratšej trati nadrel viac. Je zaujímavé, že v Bar-
celone množstvo súperov ,odrovnalo‘ počasie,
ale ja som sa držal až nečakane dobre. Dokonca
po prejdení cieľom by som vládal pokračovať
rovnakým tempom. Išlo sa mi výborne a som si
istý, že vtedy som výkonnostne mal minimálne
na bronz. Lenže rozhodcovia ma „sekali“, takže
som si musel dávať veľký pozor,“ spomína Čech,
ktorý po rozdelení ČSFR z čisto športových dôvo-
dov zostal naďalej v silnej tréningovej skupine
v Banskej Bystrici a v Atlante 1996 reprezentoval
ešte Slovensko.

Boxer Peter Hrivňák dodnes tvrdí, že v Barce-
lone mal medailu takpovediac „na dlani“. „Na
kvalifikačnom turnaji v Dánsku krátko pred
olympiádou som vo finále prehral s Dánom 
Nielsenom. Bol som lepší, ale rozhodcovia pro-
ste uprednostnili domáceho, ktorý mal veľkú di-
vácku podporu. V Barcelone som sa s Nielsenom
vo štvrťfinále stretol znovu. Za niekoľko týž-
dňov zhodil zopár kíl a zlepšil sa. Na ceste do
semifinále ma zdolal na body. Zrejme oprávne-
ne, ale rozdiel medzi nami bol naozaj malý. Ve-
ľa nechýbalo, aby som ho vtedy zdolal a mal by
som bronz...,“ zaspomínal si.

Hrivňák vyjadril pocit veľkého šťastia, že ho
pozvali na stretnutie olympionikov. „Prvý raz si

ma niekto takto uctil. V Česku ma na podobné
stretnutie nikto nikdy nezavolal,“ pochvaľoval si
s dojatím muž, ktorý už štvrťstoročie žije v Ústí
nad Labem. V súčasností pracuje ako šofér ka-
mióna a mrzí ho, že ľudia si zväčša nevážia tých,
čo v športe niečo dosiahli.

ZLYHANIA TÍMOVEJ ATMOSFÉRY
AJ TAKTIKY

Legenda slovenského basketbalu Iveta Bieli-
ková bola v Barcelone jednou z deviatky Slove-
niek v tucte hráčok tímu ČSFR. Družstvo basket-
balistiek sa na olympiádu prebilo cez veľmi ťaž-
ký kvalifikačný turnaj vo Vigu, na ktorom krátko
pred olympiádou šestnásť tímov bojovalo tri
týždne o olympijské miestenky. „Zdolali sme 
veľmi silné tímy Austrálie aj Brazílie a postúpili
sme. Žiaľ, tým ako keby sa vyčerpali všeobecné
ambície vedenia tímu aj zväzu. Vyzeralo to, ako
keby sme postupom splnili cieľ a na samotnej
olympiáde už o nič nešlo. Atmosféra bola taká,
že do Barcelony sa pôjdeme vlastne len zúčast-
niť.  Ja som bola zvyknutá všetko robiť s obrov-
ským nasadením, ale na olympiáde mi v tíme
a okolo neho chýbal profesionálny prístup. Na-

priek tomu sme obsadili šieste miesto,“ pridala
svoje spomienky.

Zo zimných športovcov sa v Albertville najvyš-
šie prebojovala bežkyňa na lyžiach Ľubomíra Iľa-
novská-Balážová. Jej individuálnym vrcholom
bolo jedenáste miesto na 5 km klasicky, ale
v štafete na 4x5 km mala na dosah medailu. Be-
žala na prvom úseku, na ňu nadviazali Kateřina
Neumannová, Alžbeta Havrančíková a finiš-
manka Iveta Zelingerová. Balážová odovzdávala
ako štvrtá len so šesťsekundovou stratou na tre-
tiu Švajčiarku. Ešte na poslednej odovzdávke bo-
la federálna štafeta tretia a siahala na cenný
kov. Lenže Zelingerová výbornú pozíciu neudr-
žala a vo finiši klesla až na 6. miesto. „Dodnes
som presvedčená, že zloženie štafety nebolo
zvládnuté takticky. Na štvrtom úseku mala po-
dľa mňa bežať Zora Simčáková-Kepeňová. Ho-
vorí sa, že po boji je každý generálom, ale mám
tušenie, že pri inej skladbe kvarteta mohla vte-
dy motyka naozaj vystreliť. Preto mám na al-
bertvillskú štafetu melancholické spomienky,“
načrela do menšej rany z minulosti.

TEXT ĽUBOMÍR SOUČEK
FOTO ŠTARTFOTO/JÁN SÚKUP

Ako spomínajú na rozlúčkovú atmosféru?
V roku 1992 sa odohrali posledné spoločné olympijské vystúpenia českých a sloven-

ských športovcov vo výpravách federálneho štátu. V čase konania letných OH v Barcelo-
ne už bolo zrejmé, že ČSFR sa rozdelí na dva samostatné štáty. Preto sme sa viacerých
účastníkov spýtali, či blížiacu sa rozluku bolo na atmosfére vo výprave cítiť. 

Juraj Kadnár: „Vo vodáckej časti výpravy som napätie nebadal. Medzi mužmi mali
prevahu Slováci, medzi ženami Češky. Mali sme dobré vzťahy, ťažko sme sa lúčili. „

Peter Hrivňák: „Ja som na atmosfére blížiace sa rozdelenie cítil. V porovnaní so Soulom
1988 sa akosi vytratil spoločný duch. Ako keby každý súťažil sám za seba.“ 

Juraj Ontko: „Už pred olympiádou som cítil určité dusno na zväze. Aby som sa vôbec
dostal na olympiádu, musel som kvalifikačné preteky vyhrať. Podarilo sa mi to pred ne-
skorším olympijským šampiónom Pollertom. Kajakárovi Petrovi Nagyovi druhé miesto
v kvalifikácii na olympiádu už nestačilo...“

Iveta Bieliková: „Ja som v tíme delenie štátu prakticky nevnímala. Predsedom zväzu
bol Slovák Ján Hluchý, ktorý tlmil akékoľvek náznaky národnostných rozporov, hlav-
ným trénerom bol Miroslav Vondřička, ktorý má dodnes k Slovákom dobrý vzťah a z tuc-
ta hráčok nás bolo deväť zo Slovenska...“

Roman Mrázek: „Ja ako Čech dlhodobo pôsobiaci na Slovensku som mal v Barcelone
zmiešané pocity. Stále mi nebolo jasné, prečo sa štát ide rozdeliť. Videl som len dve po-

litické garnitúry, ktoré sa nevedeli dohodnúť. Mal som
za toho všetkého v podvedomí pocit, že neviem, kam
vlastne patrím. Lámal som si hlavu, čí vlastne bude môj
prípadný úspech – československý, český, alebo sloven-
ský? Nerád na to spomínam.“

■ Čech na Slovensku Ro-
man Mrázek v Barcelone neve-
del, kam vlastne patrí...

■ Štvorica zo ZOH 1992 v Albertville – zľava bežkyne Ľubomíra Iľanovská-Balážová a Zora
Honzlová-Kepeňová, združenár Jozef Kovařík a sánkarka Mária Jasenčáková.



Dovedna jedenásť olympionikov zo Sloven-
ska prevažne v dôchodcovskom veku sa mohlo
v predvianočnom čase tešiť z finančného prí-
spevku Nadácie Slovenského olympijského vý-
boru. „V roku 2008 aj v celom uplynulom
olympijskom cykle sa nám celkom darilo, čo
platí aj pre marketing. Vďaka tomu môžeme
aj finančným príspevkom našej nadácie oceniť
váš bohatý osobný vklad do rozvoja sloven-
ského športu a nášho olympijského dedič-
stva,“ prihovoril sa v spoločnosti predsedu Slo-
venskej asociácie olympionikov (SAO) Antona
Tkáča šiestim z uvedených jedenástich olym-
pionikov pri ich prijatí na pôde SOV prezident
SOV František Chmelár. V mene všetkých po-
zvaných sa za príspevok poďakoval náš naj-
starší žijúci olympijský víťaz (triumfoval v boxe
na OH 1952 v Helsinkách) Ján Zachara.

Výkonný výbor SOV v novembri rozhodol
o pridelení jednorazovej finančnej podpory
z prostriedkov Nadácie SOV vo výške 45 000 Sk
Jánovi Zacharovi a po 25 000 Sk Ladislavovi
Čepčianskemu, Janovi Matochovi (obaja rých-
lostná kanoistika), Jánovi Franekovi (box), Ond-
rejovi Hekelovi (vzpieranie), Anne Chmelkovej,
Eve Šuranovej (atletika), Vladimírovi Krajňáko-
vi (zjazdové lyžovanie), Jozefovi Labudovi (vo-
lejbal), Vladimírovi Padrtovi (basketbal) a An-
tonovi Urbanovi (futbal).

Z uvedenej jedenástky sa piati môžu po-
chváliť ziskom olympijskej medaily a ďalší tra-
ja cennými kovmi zo svetových či európskych

šampionátov. Deviati sú v dôchodkovom ve-
ku, pričom poberajú zväčša nízke dôchodky,
viacerí majú vážne sociálne či zdravotné prob-
lémy.

Bronzová medailistka v atletike z OH 1972
v Mníchove Eva Šuranová v debate prezradila
smutno-smiešnu kuriozitu. Za zisk olympijskej
medaily dostala v časoch ČSSR štátne vyzna-

menanie Za vynikajúcu prácu. „V tom čase pla-
tilo, že nositelia štátnych vyznamenaní budú
dostávať zvýšený dôchodok. Keď mne pred 
niekoľkými rokmi vymerali nízky dôchodok
a bola som to reklamovať aj s vyznamenaním,
na úrade mi povedali, že keď tam mám podpi-
sy Husáka a Štrougala, nech som rada, že do-
stanem vôbec nejaký dôchodok...“ (sou)
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■ Spoločná fotografia na pôde SOV. FOTO ŠTARTFOTO/JÁN SÚKUP

VÝZNAMNÉ SLOVENSKÉ OLYMPIJSKÉ UDALOSTI
Nadácia SOV pred Vianocami finančne podporila viacerých olympionikov

V polovici novembra, keď si každoročne pripomíname Medzinárodný
deň študentov, tradične súťažili študenti slovenských vysokých škôl vo
vedomostnej súťaži o olympizme. Témy pre nich každoročne vypisuje
Slovenská olympijská akadémia (SOA). V roku 2008 boli orientované
na tri oblasti – 15 rokov SOV a SOA, OH v Pekingu a príprava sloven-
ských olympionikov na OH, Olympijská charta.

V príjemnom prostredí Študentského domova Univerzity Konštantína Filozofa
v Nitre súťažilo desať trojčlenných družstiev zo siedmich vysokých škôl. Prvenstvo
nielen z vlaňajška, ale aj z predošlých ročníkov obhájili študenti FMFI UK v Bratisla-
ve, súťažiaci v mierne pozmenenom zložení v porovnaní s minulým rokom (Lucia
Bojarová, Marcel Potočný, Vojtech Potočný ml.). Druhé a tretie miesto obsadili
družstvá FTVŠ UK Bratislava. Pre člena víťazného kolektívu Marcela Potočného to
vlani zďaleka nebol najväčší úspech. Na akademických majstrovstvách sveta vo
vodnom slalome a zjazde v Čunove sa v septembri 2008 stal akademickým maj-
strom sveta v K1. (aj)

Znovu zvolený člen VV SOV, doterajší predseda komisie ta-
lentovanej mládeže a zároveň prezident Slovenskej plaveckej
federácie Jozef Bazálik si na 36. valnom zhromaždení  SOV
z rúk čestného člena MOV Vladimíra Černušáka prevzal výroč-
nú Trofej MOV šport a mládež. Medzinárodný olympijský výbor
mu ju udelil na návrh SOV za dlhoročnú prácu smerujúcu k roz-
voju mládežníckeho športu na Slovensku.

Charfreitag na OH napokon šiesty, 
dvoch Bielorusov diskvalifikovali

Po diskvalifikácii bieloruských kladivárov Vadima Deviatovského a Ivana Ti-
chona, ktorí pôvodne obsadili druhé a tretie miesto, sa slovenský atlét Libor Char-
freitag v súťaži kladivárov na Hrách XXIX. olympiády v Pekingu posunul z ôsmeho
na oficiálne šieste miesto. Exekutíva MOV Bielorusov diskvalifikovala za to, že
v ich dopingových vzorkách sa objavilo nadmerné množstvo testosterónu.

O bronzovú medailu prišlo aj nórske družstvo v jazdeckých skokoch, pretože
kôň jedného z členov tímu Tonyho Andreho Hansena CAMIRO mal pozitívny do-
pingový nález na kapsaicín. Diskvalifikovaný bol aj poľský dvojkajak Adam Seroc-
zyński, Mariusz Kulawski, ktorý v súťaži K2 na 1000 m pôvodne skončil na 
4. mieste. Dôvodom bol Seroczyńského pozitívny test na clenbuterol.

■ Oficiálne poradie finálovej súťaže kladivárov na OH v Pekingu: 1. Kozmus
(Slovin.) 82,02, 2. Pars (Maď.) 80,96, 3. Murofuši (Jap.) 80,71, 4. Karjalainen (Fín.)
79,59, 5. Ziolkowski (Poľ.) 79,22, 6. Charfreitag (SR) 78,65, 7. Esser (Nem.) 77,10, 
8. Haklits (Chor.) 76,58.

Študenti FMFI UK v Bratislave znovu 
víťazmi vedomostnej súťaže o olympizme

Jozef Bazálik laureátom výročnej 
Trofeje MOV Šport a mládež

Miroslav Šatan kandidátom 
do komisie športovcov MOV

Na ZOH 2010 vo Vancouvri zvolia olympionici z celého sveta
do komisie športovcov MOV na osem rokov dvoch svojich zá-
stupcov, ktorí sa následne na rovnaké obdobie stanú aj členmi
MOV. Slovenský olympijský výbor nominoval ako kandidáta do
volieb hokejového útočníka Miroslava Šatana, ktorý bol kapitá-
nom tímu Slovenska pri zisku všetkých troch našich medailí na
MS (2000 – striebro, 2002 – zlato, 2003 – bronz). Šatan sa zú-
častnil na ZOH 1994 v Lillehammeri (s 9 gólmi bol jeho najlepším
strelcom), ZOH 2002 v Salt Lake City i ZOH 2006 v Turíne. Prí-
tomný bol aj v Nagane 1998, kam však pricestoval napokon zby-
točne, keďže slovenský tím do hlavného turnaja nepostúpil.

Naším olympijským atašé
vo Vancouvri Stanislav Lišiak

Výkonný výbor SOV schválil do funkcie atašé slovenskej vý-
pravy na XXI. zimných olympijských hrách slovenského rodáka
pôvodom z Levoče Stanislava Lišiaka. Päťdesiatosemročný otec
dvoch detí v Kanade žije už od roku 1983 a vo Vancouvri pod-
niká v oblasti nehnuteľností. Od roku 1994 je honorárnym kon-
zulom Slovenskej republiky v provincii Britská Kolumbia.
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VIZITKA:
Štefan Rosina najmladší: narodil sa 15. júla 1987

v Považskej Bystrici. Stredoškolské štúdium absol-
voval na púchovskom gymnáziu a na strednej škole
v Anglicku. Dnes študuje na dvoch univerzitách sú-
časne: denne biznis a marketing manažment na Ox-
ford Brookes University v Oxforde a externe hospo-
dársku ekonómiu na Ekonomickej univerzite v Brati-
slave. Popri autách sa venuje futbalu a snoubordin-
gu. Doma je v Púchove, kde žije celá jeho rodina. Od
roku 2007 reprezentuje slovenský motoristický šport
Matador Group na automobilových pretekoch Pors-
che Mobil 1 Supercup. 

■ Uplynulá sezóna v Porsche Mobil Su-
percupe(PMSC) už priniesla prvé ovocie tvr-
dej prípravy: 

„Stáť na pódiu pred zrakom 150 – 200 ti-
síc divákov len na autodrome a byť v kame-
rách pre ďalšie milióny s našou vlajkou za
chrbtom – áno, to bol aj jeden z mojich
snov, ktorý sa mi konečne v minulom roku
splnil. Za snom som sa vydal vďaka otcovi
už v motokáre a prešiel som logicky všetky
kubatúry športových vozidiel pod dohľa-
dom a vďaka radám mnohých ľudí, ktorí to-
muto športu rozumejú a ktorým som do-
dnes za ich vzťah ku mne vďačný a vážim si
ich. Prebudili vo mne nesmiernu chuť bojo-
vať až po cieľovú šachovnicu.“  

■ Automobilové pretekanie je šport,
v ktorom môže ísť o život. Kde čerpáte gu-
ráž, ako sa vyrovnávate so strachom a vý-
stražným krikom pudu sebazáchovy?

„Strach má podľa mňa každý. Ide len o to,
do akej miery si ho človek pripustí k telu
a dovolí mu, aby ovplyvnil jeho výkon. Viac
než odvážny sa pri pretekoch snažím byť pl-
ne koncentrovaný a odhodlaný bojovať.“

■ Čo vás motivuje drieť v posilňovni,
stravovať sa podľa prísne stanoveného plá-
nu, keď je aj jednoduchšia cesta životom? 

„Automobilové pretekanie je šport ako
každý iný a aj tu platí, že kto športuje, chce
aj víťaziť. Bez túžby vyhrávať by šport nebol
športom. Prirodzene teda, keď už sa jazde-
niu venujem, chcem v ňom byť dobrý, na-
predovať a v konečnom dôsledku žať úspe-
chy. Aj pretekári musia k jazdeniu pristupo-
vať rovnako zodpovedne ako iní športovci
voči svojim disciplínam. Keby som sa neve-
noval príprave naplno, slabými výsledkami

by som si zhoršil povesť a navyše vrhal zlé
svetlo na svojich sponzorov.“ 

Ďalším dôvodom, prečo sa športovému
motorizmu venujem tak poctivo a veľa mu
obetujem, je holá skutočnosť, že ma prete-
ky rýchlych áut jednoducho bavia. No a do
tretice aj preto, aby som dosiahol úspech
vlastnými silami a ukázal ľuďom, ktorí ma
nepoznajú, alebo mi neprajú, že za svojimi
víťazstvami stojím ja sám a nie podnik, kto-
rý riadi môj otec.

■ V tomto sa darí, na konte máte prven-
stvá zo Škoda Octavia Cupov v Českej re-
publike, Majstrovstiev SR aj Českej republi-
ky, Zóny Strednej Európy. Slovensko a aj
značku Matador budete už tretí rok úspeš-
ne reprezentovať v prestížnej súťaži Pors-
che Mobil 1 Supercup. Túžite ukázať, že
máte ešte na viac, napríklad na Formulu 1?

„Logicky sa ma veľa ľudí pýta, či je F1 mo-
jím cieľom, keďže je právom považovaná za
kráľovnú motoristického športu. Skôr mám
ambíciu bojovať s najlepšími pilotmi v Pors-
che Supercupe, najrýchlejších cupových
pretekoch na svete, v horizonte dvoch ro-
kov. To znamená pravidelne sa umiestňo-
vať medzi šiestimi najrýchlejšími jazdcami.
Dávam si splniteľné ciele a myslím si, že tá-
to ambícia zapadá práve do kategórie tých
reálnych. Už v minulej sezóne som stál ako
prvý Slovák v tejto svetovej sérii dvakrát na
stupni víťazov a ten pocit by som nevyme-
nil za nič na svete. Ak budem na sebe tvrdo
pracovať a ak ma neopustí šťastie, mám
šancu uspieť. Je skvelé vedieť, že vaše sny
nie sú len vzdušnými zámkami, dodáva mi
to silu bojovať a napredovať, ešte poctivej-
šie na sebe pracovať.“ 

Súťažím, aby som víťazil!

Najmladší z dynastie Rosinovcov nikdy nedostal a ani nechce nič zadarmo.
Ani v živote a ani na trati. Úspech v pretekoch Porsche Supercup a štúdium na
dvoch univerzitách sú toho jasným dôkazom.
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