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Na zasadnutí sa zúčastnil aj prezident
Európskych olympijských výborov (EOV) a člen
MOV Patrick J. Hickey. Vo svojom príhovore
ocenil veľkú aktivitu SOV, ktorý sa za necelých
pätnásť rokov existencie výrazne zapísal na
olympijskej scéne. Vyzdvihol, že reprezentanti
Slovenska počnúc premiérou pod piatimi
kruhmi na ZOH 1994 v Lillehammeri získali 
15 olympijských medailí, že SOV v roku 1999
v Poprade-Tatrách úspešne zorganizoval 
IV. zimný Európsky olympijský festival mláde-
že (EYOD), aj že Slovensko preukázalo odvahu
a dynamiku kandidatúrami na usporiadanie
ZOH 2002 aj 2006. Patrick Hickey následne
ako prejav ocenenia Slovenského olympijské-
ho výboru odovzdal Plaketu EOV predsedovi
SOV Františkovi Chmelárovi. 

JOZEF GÖNCI VO VV SOV, 
JANA ŠEĎOVÁ A MILAN JAGNEŠÁK

ČLENMI SOV 
Na 33. VZ SOV sa zúčastnilo 55 zo 62 pozva-

ných delegátov. Na úvod zvolili za členov SOV
dvoch nominantov komisie športovcov SOV za
zimné športy, snoubordistku Janu Šeďovú
a bobistu Milana Jagnešáka. Nahradili v pléne
ako zástupcovia olympionikov dve športovky-
ne, ktorých mandát vypršal - bežkyňu na ly-
žiach Alžbetu Havrančíkovú a sánkarku Máriu
Jasenčákovú. Vzhľadom na to, že Mária Jasen-

čáková je predsedníčkou dozornej rady SOV,
bola následne zvolená za individuálnu členku
SOV ako osobnosť.

Zasadnutie ďalej zvolilo za člena výkonného
výboru SOV predsedu komisie športovcov
a úspešného strelca Jozefa Gönciho, ktorý
v tejto pozícii nahradil bývalú tenistku Karinu
Cílekovú-Habšudovú. Tá sa vzhľadom na
materské povinnosti práci vo výkonnom výbo-
re nevenovala. Jozef Gönci sa zároveň vzdal
členstva v dozornej rade, do ktorej bol namies-
to neho zvolený prezident Slovenského zväzu
biatlonu Juraj Sanitra.

TROFEJ PREZIDENTA MOV
MÁRII MRAČNOVEJ, TRAJA NOVÍ

ČESTNÍ ČLENOVIA SOV
Slávnostná časť 33. VZ SOV bola venovaná

odovzdávaniu vyznamenaní a ocenení Medzi-
národného olympijského výboru i Slovenské-
ho olympijského výboru. Podpredsedníčka
Slovenského olympijského výboru pre rozvoj
olympizmu a predsedníčka Slovenského atle-
tického zväzu Mária Mračnová si z rúk Patricka
Hickeyho prevzala za výnimočné služby olym-
pijskému hnutiu Trofej prezidenta MOV. Dip-
lom MOV v oblasti Žena a šport si prevzala
bývalá výborná bežkyňa na lyžiach Anna Pa-
siarová.

Za čestných členov SOV prijali bývalého

výborného rýchlostného kanoistu, športového
funkcionára a telovýchovného pedagóga Ladi-
slava Čepčianskeho, zakladateľa telovýchov-
ného lekárstva na Slovensku Pavla Handza,
i zakladateľa športovej psychológie na Sloven-
sku Ivana Macáka. SOV udelil aj ďalšie vyzna-
menania, ktoré si väčšina laureátov prevzala
osobne. Zoznam ocenených sme zverejnili
v aprílovom čísle Olympijskej revue.

VÝROČNÉ OCENENIA SLOVENSKÉHO
OLYMPIJSKÉHO VÝBORU ZA ROK 2006
Na 33. VZ SOV ďalej udelili aj výročné oce-

nenia SOV za rok 2006. Trofej SOV za aktuál-
ny prínos v propagácii olympijského hnutia
a prehlbovaní jeho vplyvu na šport a kultúru
získal prezident EOV a člen MOV Patrick 
Hickey. Cenu Vladimíra Černušáka za propa-
gáciu a šírenie olympijských myšlienok najmä
v pedagogickom procese dostal Ján Grexa.
Cenu Radovana Kaufmana za príkladný čin si
prevzal mladý hráč curlingu Tomáš Pitoňák
(ďalší ocenený, známy futbalista Marek Ujla-
ky sa vzhľadom na hráčske povinnosti ospra-
vedlnil) a za celoživotné pôsobenie v súlade
s princípmi humanizmu bývalý vynikajúci
futbalista Ján Čapkovič. Cenu Matyldy Pálfy-
ovej za športové výsledky, aktivitu v športe
a v olympijskom hnutí si prevzala košická kra-
sokorčuliarska trénerka Hana Töcziková
a Cenu Janka Zacharu pre trénera mládeže,
ktorý dlhodobo aj aktuálne dosahuje prenika-
vé výsledky, tréner mladých rýchlostných
kanoistov z Komárna Ladislav Polhammer.

Držiteľ Ceny Pavla Schmidta za najpreni-
kavejší výkon roka v olympijskej disciplíne,
strieborný snoubordista zo ZOH 2006 Rado-
slav Židek, ako aj držiteľka Ceny Ondreja
Nepelu za najvýraznejšie prejavenie športo-
vej perspektívy u športovca do 23 rokov,
majsterka sveta vo vodnom slalome Jana
Dukátová, sa z účasti na rokovaní ospravedl-

Mimoriadne bohatý program malo 33. valné zhromaždenie Slovenského olym-
pijského výboru, ktoré sa uskutočnilo 21. apríla v bratislavskom hoteli Holiday Inn.
Jeho sumár vyznel vskutku pozitívne, pokiaľ ide o vlastnú činnosť a rozsiahle aktivity
SOV, ale negatívne, pokiaľ ide o celkový vývoj situácie okolo slovenského športu. De-
legáti na záver rokovania dokonca prijali Deklaráciu slovenského olympijského
a športového hnutia, ktorou sa obrátili na prezidenta SR, vládu SR, parlament, sa-
mosprávy vyšších územných celkov i predsedov politických strán, aby prejavili poli-
tickú vôľu na riešenie vážnych a prehlbujúcich sa problémov v športe a bezodkladne
začali diskusiu o riešení kritickej situácie s najvyššími predstaviteľmi športovej obce.

Štátne dotácie už nie sú
Aprílové 33. valné zhromaždenie SOV malo obsiahlu pracovnú, ale aj slávnostnú časť

■ Podpredsedníčka SOV Mária Mračnová
s Trofejou prezidenta MOV.

■ Noví čestní členovia SOV – zľava Ivan Macák, Pavol Handzo a Ladislav Čepčiansky.
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nili. Takisto chýbal aj držiteľ Ceny Mira Pro-
cházku za celoživotnú publicistickú tvorbu
Ladislav Krnáč.

VEĽKÁ POZORNOSŤ PRÍPRAVÁM
NA PEKING, ALE AJ VANCOUVER,

I MLÁDEŽI
V rámci pracovnej časti rokovania veľká pozor-

nosť patrila schvaľovaniu komplexného projek-
tu „Peking 2008“, ktorý predložil podpredseda
SOV pre letné športy Vladimír Miller. SOV ho pri-
pravil k budúcoročným Hrám XXIX. olympiády.
Informujeme o ňom samostatne.

Valné zhromaždenie ďalej schválilo projekt
„Vancouver 2010“, zameraný na najbližšie
zimné olympijské hry, ako aj program Junior-
ského olympijského tímu (s perspektívou 
na OH 2012, resp. ZOH 2014). Delegáti vzali
na vedomie správu o účasti SOV na februáro-
vom VIII. zimnom Európskom olympijskom
festivale mládeže (EYOF) v španielskej Jake, aj
informáciu o účasti SOV na IX. letnom EYOF,
ktorý sa uskutoční v júli tohto roku v Belehra-
de. Predseda komisie talentovanej mládeže
SOV Jozef Bazálik vo svojej správe konštato-
val, že terajšia úroveň mládežníckych špor-
tovcov nedáva veľkú nádej, že terajšia gene-
rácia olympionikov bude mať dôstojných
nástupcov.

POZITÍVNE HODNOTENIE
HOSPODÁRSKYCH VÝSLEDKOV
I VÝHĽADU SOV, AJ SOM, a.s.

Jedným z hlavných bodov 33. VZ SOV bola
správa o plnení rozpočtu za uplynulý rok
a návrh nového rozpočtu na rok 2007. Obidva
materiály vyzneli pozitívne, rovnako ako sprá-
va dozornej rady, ktorá ich odporučila schváliť.
K obom dokumentom boli len drobné pripo-
mienky, na ktoré reagoval generálny sekretár
SOV Jozef Liba vysvetlením.

Otázniky vyvolalo len poddimenzovanie
podpory prípravy najlepších športovcov, ktoré
súvisí so zrušením úspešného projektu Top
tímu, platného pred OH 2000 i 2004. Zmena
systému, ktorá sa premietla do priameho
dotovania prípravy športovcov cez projekty
ministerstva školstva, priniesla totiž výrazné

zníženie výšky tejto podpory. SOV bude naďa-
lej hľadať cesty na získanie zdrojov na financo-
vanie skvalitnenia prípravy nielen našich
súčasných špičkových športovcov v olympij-
ských odvetviach, ale aj mladých talentov.

Hospodárenie SOV v minulom roku bolo
vyrovnané, príjmy aj výdavky boli vo výške 
46 506 713 Sk. Prvý raz vôbec sa podarilo do-
držať zámer, deklarovaný na 32. VZ, že štátne
dotácie už netvoria väčšinu príjmov SOV a sú
v rovnováhe s vlastnými príjmami. Štátne dotá-
cie tvorili minulý rok 50 percent, marketingové
príjmy 30 percent a príjmy z Olympijskej solida-
rity a z ďalších programov MOV 20 percent.

Na rok 2007 má SOV mierne prebytkový
rozpočet, príjmy sa očakávajú vo výške 44,349
mil. Sk, celkové výdavky by mali byť 42,349
mil. Sk. V rezervnom fonde smerom do budúc-
nosti by tak mali ostať 2 milióny korún.
Z rezervy sa plánuje aj finančná podpora olym-
pionikov i ďalších významných športových

osobností v dôchodkovom veku, ktoré sú
v sociálnej núdzi. Predpokladá sa, že štátne
dotácie budú tvoriť len 49 percent príjmovej
časti rozpočtu, pričom príjmy z predaja olym-
pijskej symboliky (marketing) by mali dosiah-
nuť až 34 percent. Najviac výdavkov (56 per-
cent) by mala pohltiť činnosť športového
oddelenia.

S uspokojením bola prijatá aj správa o čin-
nosti Slovenskej olympijskej marketingovej
(SOM), a.s., ktorej stopercentným vlastníkom
je SOV. Predseda predstavenstva SOM, a.s.,
Ľubor Štark uviedol, že spoločnosť vyrovnala
všetky svoje staršie záväzky a vygenerovala
zisk takmer štyroch miliónov korún, ktorý sa
presunul do tohto roku. Výhľad na rok 2007
plánuje zisk zhruba šiestich miliónov korún.
Tento plánuje spoločnosť ponechať na rok
2008 na hradenie nepredvídaných nákladov,
aj odmien za výsledky športovcov na OH
v Pekingu.
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väčšinovým príjmom SOV
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Napriek tomu, že predseda Slovenského olympijského výboru Franti-
šek Chmelár hodnotil 33. VZ SOV ako obsahovo dobré a vďaka tomu, čo
na ňom odznelo, aj ako pozitívne, nevedel sa zbaviť dojmu, že malo do
určitej miery formálny charakter. „Myslím si, že valné zhromaždenie SOV
by všetci delegáti mali brať naozaj vážne, pretože je nielen príležitosťou
stretnúť sa, oboznámiť sa so smerovaním SOV a kontrolovať plnenie úloh.
Členovia SOV by na ňom mali prezentovať aj svoj určitý špecifický príspe-
vok k činnosti SOV. Som presvedčený, že každé valné zhromaždenie by
malo priniesť niečo nové a niekam nás posunúť – a k tomu by mali pris-
pievať všetci. Ak toto najvyššie fórum skĺzava do formálnosti, hrozí mu
strata vnútornej hodnoty,“ vyjadril predseda SOV svoj postoj.

V ďalšej časti František Chmelár konkretizoval, čo má na mysli: „Ne-
mám najlepší pocit z toho, že všetky predkladané materiály boli schvále-

né prakticky jednomyseľne. Nie je dobré, keď všetci súhlasne prikyvujú,
pretože určite nemajú všetci rovnaký názor. Privítal by som preto väčšiu
aktivitu členov SOV a väčšiu i konkrétnejšiu diskusiu o materiáloch. V tom-
to prípade napríklad o projekte Slovenského olympijského tímu, o pro-
jektoch SOV v oblasti talentovanej mládeže, aj o olympijských aktivitách.
Valné zhromaždenie je na to vďaka reprezentatívnosti zastúpenia správ-
nym fórom. A malo by platiť, že keď po diskusii niečo schválime, tak po-
tom by to všetci mali rešpektovať, dodržiavať a spoločne presadzovať aj
na iných fórach. Žiaľ, skutočnosť je taká, že niektorí na VZ SOV síce zahla-
sujú za schválenie predložených materiálov, koncepcií, či predstáv, ale
krátko nato začínajú prijaté spochybňovať a vyvíjať činnosť, presadzujú-
cu niečo iné – zvyčajne vlastný záujem. To je konanie, ktoré slovenský
šport nemôže posunúť dopredu.“

■ Predstavitelia SOV s držiteľmi ocenení SOV za rok 2006. Zľava predseda SOV František 
Chmelár, čestný predseda SOV Vladimír Černušák, držiteľ Ceny Vladimíra Černušáka Ján Grexa,
držitelia Cien Radovana Kaufmana Tomáš Pitoňák a Ján Čapkovič, držiteľka Ceny Matyldy Pál-
fyovej Hana Töcziková, Ivan Čierny (prevzal Cenu Ondreja Nepelu za Janu Dukátovú), držiteľ Ce-
ny Janka Zacharu Ladislav Polhammer a olympijský víťaz Ján Zachara.

Predseda SOV by chcel od pléna menej formálnosti
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Šesť medailí je rovnaký počet, akým sa
slovenskí športovci pýšili na predošlých OH
2004 v Aténach (tam získala výprava po dve
zlaté, strieborné i bronzové medaily). V Até-
nach Slováci dosiahli dovedna dvanásť 
umiestení v prvej osmičke, čiže teraz sa
predpokladajú dve finálové umiestenia na-
vyše. Na základe doterajších výsledkov sa
dve medaily očakávajú od vodných slalo-
márov a strelcov, po jednej od rýchlostných
kanoistov a vzpieračov. Pokiaľ ide o umies-
tenia v prvej osmičke (vrátane uvedených
medailových pozícií), po tri sa očakávajú vo
vodnom slalome a v športovej streľbe, dve
v rýchlostnej kanoistike a po jednom v atle-
tike, cyklistike, džude, plávaní, tenise a vo
vzpieraní.

OLYMPIJSKÝ TÍM PEKING 2008
SOV sa prostredníctvom projektu Olym-

pijského tímu Peking 2008, rozdeleného do
troch častí (Elite tím Slovensko 2008, vybra-
ní športovci SOV a Junior tím Slovensko
2008) snaží utvoriť predpoklady na čo naj-
lepšie olympijské výsledky. Do tímu Elite
bolo v apríli zaradených 18 športovcov, kto-
rí sa reálne môžu uchádzať o medaily, alebo
prinajmenšom o finálové umiestenia. Me-
dzi vybranými športovcov SOV bolo v apríli
zaradených 29 a do Junior tímu Slovensko 
16 športovcov.

Projekt Olympijského tímu 2008 s fi-
nančnými požiadavkami v celkovej výške
9,55 milióna korún SOV predložil na mini-
sterstvo školstva SR, ale nebol schválený.
SOV, vedomý si svojej zodpovednosti, bu-
de ďalej hľadať zdroje na jeho krytie. Otázky
k financovaniu Elite tímu Slovensko 2008
v krátkej diskusii o návrhu rozpočtu SOV na
rok 2007 vzniesol zástupca nášho najús-
pešnejšieho olympijského športu, predsta-
viteľ Slovenského zväzu kanoistiky na divo-
kej vode Richard Galovič. Zmienil poddi-
menzovanie podpory prípravy najlepších

športovcov, ktoré súvisí so zrušením úspešného
projektu Top tímu, platného pred OH 2000
i 2004. Zmena systému, ktorá sa premietla do
priameho dotovania prípravy športovcov cez
projekty ministerstva školstva, priniesla totiž vý-
razné zníženie výšky tejto podpory (podľa Galo-
viča až o 40 percent).

Predseda SOV František Chmelár na otázku
k financovaniu športovcov, ktorých má SOV za-

radených vo svojom Elite tíme, reagoval
slovami, že krátko pred valným zhromaž-
dením sa na pôde SOV uskutočnilo roko-
vanie s vedúcimi predstaviteľmi sekcie
športu MŠ SR. Z tohto rokovania podľa je-
ho slov vyplynul určitý prísľub sekcie hľa-
dať v nerealizovaných projektoch finančné
rezervy na podporu športovcov s najväč-
šou šancou na úspech na OH 2008.

NOMINAČNÉ KRITÉRIÁ
Slovenské nominačné kritériá sú samo-

statne vypísané pre každý olympijský
šport a vychádzajú z kritérií jednotlivých
medzinárodných federácií. S výnimkou at-
letiky a plávania, kde je potrebné splniť
predpísaný výkon, v ostatných športoch je
stanovený limit pretekárov na základe no-
minačných súťaží či rebríčkov. Predseda
SOV František Chmelár vo svojej správe
pripomenul, že šanca na účasť tímu na OH
2008 je malá a okruh adeptov na medailu
úzky. Podľa jeho slov je na Slovensku ne-
dostatok športových talentov.

Predstavitelia Slovenského olympijského
výboru by chceli, aby sa v Pekingu predsta-
vilo viac športovcov ako v roku 2004 v Até-
nach. V Grécku štartovalo 64 Slovákov. Po-
dľa informácie podpredsedu SOV pre letné
športy Vladimíra Millera si doteraz mie-
stenky na OH 2008 vybojovalo sedem Slo-
vákov, všetko športoví strelci (Gönci, Filipo-
vič, Štefečeková, D. Barteková, Kopp, Varga
a Pešková). „Už v minulosti sa nám osvedči-
la prax prijatia samostatných nominačných
kritérií pre jednotlivé športy. Splnenie tvr-
dých nominačných kritérií znamená, že
športovec je vo svetovej špičke,“ uviedol vo
svojej správe o prípravách Olympijského tí-
mu Peking 2008 Vladimír Miller.

Podrobné nominačné kritériá SOV pre
jednotlivé športy sú zverejnené na stránke
www.olympic.sk v pravom menu v sekcii
PEKING 2008.

NUTREND novým dodávateľom SOV a SOT Peking 2008
Počas 33. valného zhromaždenia Slovenského olympijského výboru bola podpí-

saná dohoda medzi Slovenskou olympijskou marketingovou, a.s. (SOM, a.s.), a čes-
kou spoločnosťou NUTREND D.S., a.s. Na jej základe sa spoločnosť NUTREND stala
novým dodávateľom Slovenského olympijského výboru a Slovenského olympijské-
ho tímu Peking 2008.

Zmluvu s platnosťou do 31. 12. 2008 s opciou na ďalšie obdobie podpísali za SOM,
a.s., predseda jej predstavenstva Ľubor Štark a člen predstavenstva Jozef Liba, za
NUTREND DS, a.s., generálny riaditeľ a prokurista spoločnosti Richard Zedník. Uza-
vretím tejto zmluvy získava SOV a Slovenský olympijský tím Peking 2008 oficiálne-
ho dodávateľa širokého portfólia výživy pre športovcov. Počas tohto roka dostanú
slovenskí športovci od spoločnosti NUTREND výživové doplnky v hodnote 500-tisíc
korún.

Účastníci 33. valného zhromaždenia SOV schválili komplexný projekt SOV „Peking
2008“, ktorý k budúcoročným Hrám XXIX. olympiády v Pekingu predložil podpred-
seda SOV pre letné športy Vladimír Miller. Jeho súčasťou sú aj nominačné kritériá
SOV na OH 2008, i odmeny za umiestenia na 1. - 8. mieste, za ktoré MOV udeľuje 
diplomy (v minulosti sa odmeny SOV udeľovali len za 1. - 6. miesto). Boli stanovené
aj výkonnostné ciele slovenskej výpravy, tiež formulované trochu odlišne ako v mi-
nulosti. SOV vytýčil cieľ získať šesť medailí a dovedna 14 umiestení v prvej osmičke.

Na OH 2008 v Pekingu je cieľom SOV zisk šiestich medailí a spolu 14 umiestení do 8. miesta

Cieľ na OH 2008: šesť medailí

ODMENY SOV ZA 1. – 8. MIESTO NA OH
VZ SOV schválilo návrh na finančné ocenenie športo-

vých výkonov na OH v Pekingu, ktorý na rozdiel od mi-
nulosti zavádza oceňovanie športovcov a kolektívov na
1. – 8. mieste. Prémie sú vypísané nasledovne:

■ Takto vyzerajú pekinské olympijské medaily z rubovej
aj lícnej strany. Koľko ich donesú Slováci? FOTO SITA

INDIVIDUÁLNE ŠPORTY
1. miesto 1 000 000 Sk
2. miesto 600 000 Sk
3. miesto 400 000 Sk
4. miesto 200 000 Sk
5. miesto 140 000 Sk
6. miesto 100 000 Sk
7. miesto 70 000 Sk
8. miesto 50 000 Sk

KOLEKTÍVNE ŠPORTY
1. miesto 10 000 000 Sk
2. miesto 8 000 000 Sk
3. miesto 4 000 000 Sk
4. miesto 3 000 000 Sk
5. miesto 1 800 000 Sk
6. miesto 1 400 000 Sk
7. miesto 1 000 000 Sk
8. miesto 800 000 Sk

www.olympic.sk
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„Bol som skip, čiže som stál v kruhoch a ne-
zametal som. V tom čase sme viedli. Jeden spo-
luhráč odhodil kameň a dvaja pred ním zame-
tali ľad. Jeden z nich sa kameňa nedopatrením
dotkol, čo nepriznal. Súper ani rozhodca to ne-
zbadali, ale ja áno. Nezaváhal som a ako kapi-
tán som priznal chybu. Upozornil som na poru-
šenie pravidiel českého skipa. Rozhodca to zo-
bral na vedomie a oznámil vec publiku. Diváci
ocenili priznanie veľkým aplauzom. Súperi
ostali veľmi prekvapení a moji spoluhráči zara-
zení, pretože s niečím takým sa ešte nestretli.
Pokiaľ si pamätám, ich slovná reakcia bola ne-
utrálna, ale ani som ju veľmi nevnímal. Reago-
val som tak, ako som naučený. Starší brat Fran-
tišek, ktorý je aj členom vedenia nášho zväzu a
členom SOV, ma vždy učil, že súťažiť sa má
čestne.

V dôsledku uvedenej situácie sa náš kameň
považoval za „spálený“ a Česi sa ujali vedenia.
Keď im náš kameň už nezavadzal, ich skip zme-
nil celú taktiku. Zápas doviedli do víťazného
konca a postúpili do semifinále. Ich hlavný tré-
ner Kubečka, ktorý je aj predsedom zväzu, mi
potom uznanlivo blahoželal. Svetová curlingo-
vá federácia asi o mesiac zaslala poštou Zlatú
medailu fair play pre celý náš tím. Bolo to pek-
né, ale dnešné odovzdanie Ceny Radovana
Kaufmana pred množstvom ľudí bolo oveľa
krajšie. Mal som pritom veľmi príjemný pocit.
Užil som si svojich päť minút slávy. Dúfam, že
nie naposledy,“ vyznal sa Tomáš Pitoňák v pre-
stávke valného zhromaždenia.

Slovenský olympijský výbor navrhol Tomáša
Pitoňáka aj na Cenu Európskeho hnutia fair
play.

OLYMPIJSKÁ REVUE

■ Tomáš Pitoňák s Cenou Radovana Kauf-
mana za príkladný čin v duchu fair play.

5

TEXTY Z 33. valného zhromaždenia SOV ĽUBOMÍR SOUČEK, FOTO ŠTARTFOTO/JÁN SÚKUP

Za príkladný čin v duchu tolerancie a fair play si na 33. VZ SOV prevzal Cenu Ra-
dovana Kaufmana juniorský reprezentant Slovenska v curlingu Tomáš Pitoňák, člen
Curling Clubu v Poprade. Počas vlaňajšieho turnaja B-kategórie ME juniorov v Prahe
v zápase Slovenska s Českom ako kapitán slovenského tímu upozornil na porušenie
pravidiel z našej strany, ktoré by znamenalo zisk nezaslúžených bodov. Verdikt
zmenil vývoj zápasu a do semifinále napokon postúpilo družstvo Česka. Svetová cur-
lingová federácia tento čin ocenila Zlatou medailou fair play.

Držiteľa Ceny Radovana Kaufmana Tomáša Pitoňáka navrhuje SOV aj na Cenu EFPM

Päť minút slávy za príkladný čin

Kratší čas bol na 33. valnom zhromaždení SOV prítomný aj sloven-
ský eurokomisár Ján Figeľ, ktorý má v Európskej komisii v agende aj
oblasť športu. Počas prestávky rokovania sa neformálne stretol
s prezidentom EOV Patrickom Hickeyom, aby prediskutovali aktuál-

ne otázky v súvislosti s prípravou tzv. Bielej knihy EÚ o športe, ako aj
ďalšie témy.

Európska únia tohto roku podporila zimný Európsky olympijský
festival mládeže (EYOF) v španielskej Jake sumou 400 000 eur. Stalo
sa tak prvý raz v histórii. Podľa prezidenta EOV Patricka Hickeyho
značnú zásluhu na tejto podpore mal slovenský eurokomisár Ján Fi-
geľ. Prezident EOV sa s eurokomisárom Figeľom prvý raz zišiel nefor-
málne vlani v Bruseli, keď ich stretnutie sprostredkoval predseda
SOV František Chmelár, inak člen komisie EOV pre styk s EÚ.

„Počas prvého stretnutia v Bruseli sme pri večeri s komisárom Fige-
ľom neformálne debatovali. Povedal som mu, že obyvatelia krajín 
Európskej únie majú k EÚ často dosť negatívny vzťah a že neraz si
myslia, že Únia dohromady nič nerobí na zlepšenie kvality ich života.
Dal som mu do pozornosti EYOF v Jake. Spýtal som sa, či by Únia ne-
mohla podporiť toto veľkolepé podujatie pre mládež Európy, hoci za-
hŕňa aj krajiny mimo EÚ. Diskutovali sme o tom aj na ďalších stretnu-
tiach. Napokon sa komisárovi Figeľovi podarilo cez bruselskú byro-
kraciu presadiť uvoľnenie veľmi významnej sumy na podporu EYOF
v Jake. To bolo niečo fantastické a hornoaragónskemu regiónu to veľ-
mi pomohlo. A keď sa Ján Figeľ objavil aj na slávnostnom otvorení
EYOF, ľudia tým boli nadšení,“ prezradil v rozhovore pre Olympijskú
revue Patrick Hickey.

Prezident EOV sa však s týmto prvým úspechom neuspokojil. Po-
kúša sa Jána Figeľa presvedčiť, aby podpora Európskej únie Európ-
skym olympijským festivalom mládeže pokračovala. „Tohtoročný let-
ný EYOF sa uskutoční v Belehrade. V hlavnom meste Srbska, ktoré nie
je členom EÚ a v krajine, ktorá má za sebou veľmi ťažké roky, aj vojnu.
Po úspechu v Jake som sa spýtal Jána Figeľa, či nebolo dobré urobiť zo
strany EÚ gesto voči Srbsku a znovu pomôcť. Podľa mňa aj takýmto
spôsobom by Európska únia mohla pomáhať. Ide o podporu mládeže,
ktorá predstavuje našu budúcnosť. Navyše by to EÚ prinieslo pozitívny 
imidž. Ján Figeľ mi prisľúbil, že sa pokúsi urobiť, čo sa dá, aj keď to
vôbec nebude ľahké.“

■ Stretnutie v prestávke 33. valného zhromaždenia Slovenského
olympijského výboru v hoteli Holiday Inn – eurokomisár Ján Figeľ
(vľavo) s prezidentom Európskych olympijských výborov Patrickom
Hickeyom.

Ako eurokomisár Figeľ pomohol zimnému EYOF...

www.olympic.sk
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■ Je všeobecne známe, že MOV uzatvára
kontrakty v úhrnnej výške miliárd dolárov a je
financovaný z TOP programu, aj z podielu na
predaji vysielacích práv. Z čoho sú však finan-
cované Európske olympijské výbory?

„V princípe máme jediný zdroj príjmov - do-
tácie z Medzinárodného olympijského výboru,
ktoré dostávame prostredníctvom Olympijskej
solidarity. Na financovanie chodu našej orga-
nizácie a jej sekretariátu by to však nestačilo.
Našťastie sme silno podporovaní Národným
olympijským výborom Talianska (CONI). Náš
sekretariát sídli v bezplatne prenajatých pries-
toroch v Ríme a CONI financuje aj naše pre-
vádzkové náklady. Musím povedať, že keď som
sa vlani stal prezidentom EOV, trochu som sa
za to hanbil. Som totiž podnikateľom, šéfom
developerskej firmy a nenávidím, aby niekto
iný platil moje účty.“

■ Chcete to nejakým spôsobom zmeniť?
„Po nástupe do funkcie som vyhlásil, že je to

bláznovstvo, pretože Európa je najbohatší
a športovo najrozvinutejší kontinent. Bol som
si istý, že musí existovať nejaký spôsob, aby
sme rozvinuli nejaký vlastný marketingový
program. Chcel by som časom dosiahnuť našu
úplnú finančnú nezávislosť na dotáciách

z MOV. Pravda, nie je to jednoduché, pretože
vlastníkom práv na používanie olympijskej
symboliky je MOV, takže naše možnosti sú ob-
medzené. Ale rozvinutím vlastného marketin-
gu budeme postupne schopní pomáhať aj ná-
rodným olympijským výborom. Niektoré to
naozaj veľmi potrebujú. Aj v Európe existujú
naozaj chudobné krajiny, predovšetkým na te-
ritóriu bývalého Sovietskeho zväzu. Napríklad
situácia v Moldavsku je horšia, než som videl
v afrických krajinách.“

■ Na stretnutí so zamestnancami SOV ste
informovali o projekte EOV na boj proti obezi-
te, hlavne u detí. To je aj marketingový pro-
dukt EOV?

„Áno. Jeho prostredníctvom chceme získať
peniaze na vlastnú činnosť, ale hlavne na
podporu európskych NOV. Zo vzniknutého
fondu budeme pomáhať tým, ktorí to akútne
potrebujú a vytvoríme si aj rezervu pre ne-
predvídané prípady. Popri tom budeme robiť
pozitívnu a všeobecne prospešnú vec. Pozrite
sa - obezita mládeže je vážnym problémom.
Čím viac deti sedia pri počítačoch, tým me-
nej športujú, a aj to na nich vidno. Musíme
s tým niečo robiť. Vymysleli sme preto pro-
jekt pre Európu a oslovili sme s ponukou na
spoluprácu niektorých TOP sponzorov MOV,
ktorí doteraz priamo nepodporovali národné
olympijské výbory. Najprv sme oslovili Sam-
sung, po pozitívnej reakcii aj McDonald, Visu
a Coca-Colu. S ich podporou sme pripravili
program, ktorý môže národné olympijské vý-
bory v Európe posunúť do pozície lídra v boji
proti obezite. V prvej fáze sa do projektu za-
pojilo sedem NOV. Na budúci rok ho už plá-
nujeme rozbehnúť v podstatne väčšej miere,
aj s využitím lokálnych partnerov v jednotli-
vých krajinách.“

■ Zatiaľ čo iné kontinentálne asociácie NOV
organizujú veľké hry pre dospelých, EOV –
vzhľadom na to, že takmer v každom športe
sa konajú európske šampionáty mužov i žien –
zastrešuje len Európske olympijské festivaly
mládeže. Ste spokojný s vývojom EYOF? 

„Na letný EYOF 2011 vlani kandidovali re-
gionálne mestá až z piatich krajín, čo je výreč-
né. Vývoj EYOF je pozitívny, hoci nejde o lukra-
tívne podujatie. MOV prostredníctvom Olym-
pijskej solidarity poskytuje na každý EYOF su-
mu 50 000 USD a národné olympijské výbory
hradia dopravu a ubytovanie svojich výprav.
Všetky ostatné náklady však ležia na pleciach
hostiteľského mesta. Napriek tomu je značný
záujem o usporiadanie EYOF. Všimnite si, že
EYOF, v minulosti EYOD, sa zvyčajne konal
v menších mestách a prevažne aj v menších
krajinách, ale predsa sa vždy organizátorom
podarilo dať dohromady dosť veľký rozpočet.
Regionálne vlády ponímajú toto podujatie ako
veľkú šancu zviditeľniť sa v rámci krajiny, preto
doň investujú veľa peňazí.“

■ Prezident MOV Jacques Rogge presadil
myšlienku založenia Olympijských hier mlá-
deže. Nie je to podľa vás príliš ambiciózny pro-
jekt?

„Jacqua Roggeho značne znepokojuje rast
gigantizmu hier, i fakt, že je len veľmi obme-
dzený okruh veľkomiest, ktoré reálne môžu byť
schopné usporiadať olympijské hry. Zrejme aj
preto vymyslel Olympijské hry mládeže, ktoré
poskytujú reálnu šancu podstatne väčšiemu
okruhu kandidátov a aj menším krajinám. Hry
mládeže, ktoré budú mať premiéru v roku
2010, sa budú konať na existujúcich športovis-
kách a s podstatne menším počtom účastní-
kov, než v prípade OH či ZOH. Je to ambiciózny
projekt.“

Úspešný funkcionár musí byť tímový hráč
Prezident EOV Patrick J. Hickey poskytol exkluzívny rozhovor pre Olympijskú revue

Prezident Európskych olympijských výborov (EOV) Patrick Joseph Hickey z Írska je
od roku 1995 je členom Medzinárodného olympijského výboru (MOV). Ešte o rok
dlhšie je členom exekutívy celosvetovej Asociácie národných olympijských výborov
(ANOV). V EOV pôsobil dlhé roky ako predseda Olympijskej rady Írska, v rokoch
1997 – 2001 bol viceprezidentom EOV, následne generálnym sekretárom a od mi-
nulého roka stojí na čele združenia európskych národných olympijských výborov.
Šesťdesiatdvaročný rodák z Dublinu, ktorý sa môže popýšiť dlhoročnou reprezen-
tačnou kariérou v džude (v Japonsku získal čierny pás), v súčasnosti patrí k najvý-
znamnejším olympijským funkcionárom na svetovej scéne. Počas svojej návštevy
v Bratislave poskytol exkluzívny rozhovor pre Olympijskú revue.

Čo majú spoločné
Slovensko a Írsko

„Máme určité spoločné črty, nielen pokiaľ
ide o veľkosť či populáciu našich krajín, ale
vidím nejaké paralely aj v našom historic-
kom vývoji. Myslím si, že máme podobného
ducha, pretože napriek dlhej porobe naše
národy vedeli zdvihnúť hlavu. A ak to tro-
chu odľahčím, tak Íri aj Slováci majú radi pi-
vo a tak, ako my milujeme futbal, vy zase
milujete hokej.“

www.olympic.sk

■ Patrick Hickey s Trofejou SOV, ktorú mu odovzdali predseda SOV František Chmelár (vľavo)
a čestný predseda SOV Vladimír Černušák.
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■ EYOD/EYOF si zatiaľ nezískal veľkú publi-
citu a záujem verejnosti. Majú na to šancu OH
mládeže? A nájde sa voľné miesto v termíno-
vej listine?

„Zmienili ste dva hlavné problémy, ktoré sú
teraz predmetom štúdia. Kalendár je naozaj
nahustený a záujem médií o súťaže mládeže je
malý. Ale na podujatiach pre mládež je niečo
magické. EYOF je mojím obľúbeným olympij-
ským podujatím. Máte tam totiž možnosť vi-
dieť mladých športovcov predtým, než sa sta-
nú veľkými, než viacerí začnú dopovať a než
mnohí začnú zarábať veľké peniaze. To je pra-
vý a čistý olympizmus. Toto podujatie založil
Jacques Rogge práve z uvedeného dôvodu a je
veľmi úspešné. Verím, že aj Olympijské hry
mládeže vytvoria podobné dedičstvo. Navyše
na rozdiel od EYOF sa ich súťaže budú konať
v podstatne väčšom množstve športov, takže
predpokladám, že pre médiá budú zaujímavej-
šie.“

■ Čo očakávate od budúcoročných olympij-
ských hier v Pekingu? V čom budú iné, ako tie
predchádzajúce?

„Budú to podľa mňa divácky veľmi zaujíma-
vé a pútavé hry. Všetci vieme, ako rýchlo rastie
čínska ekonomika. Táto olympiáda bude pre
Čínu ako šľahačka na torte – dá ňou definitív-
ne najavo, že je na svetovej scéne a všetci si
musia dávať pozor na to, čo robí. Okrem toho
očakávam, že pre športovcov zo všetkých kra-
jín bude získavanie medailí na týchto hrách eš-
te ťažšie ako v minulosti, pretože Čína ukáže
ohromnú športovú silu. Nielenže to je najľud-
natejšia krajina sveta, ale čoraz viac sa zame-
riava na podporu talentovanej mládeže
v množstve disciplín. Čína skončí v medailo-
vom rebríčku prvá, alebo prinajhoršom druhá.“

■ Keď na zasadnutí MOV v roku 2001
v Moskve pridelili OH 2008 Pekingu, mnohí
obhajovali verdikt MOV v prospech politicky
spornej krajiny tým, že práve vďaka olympiáde
sa čínska moc bude musieť zmeniť. Pocítili ste
za ten čas, že Čína sa výrazne mení?

„Samozrejme! Postupujúce zmeny pozoru-
jem pri každej návšteve Číny. Je mi jasné, že
mnohé západné médiá nebudú nikdy spokoj-

né, iba ak by sa v Číne odo-
hrali také revolučné zme-
ny, aké viedli k rozpadu So-
vietskeho zväzu. Ale mu-
sím povedať, že obrovský
vývoj Číny smerom dopre-
du je očividný. Ľudia sa
tam majú čoraz lepšie, do-
stáva sa im čoraz viac slo-
body. Viem, že je tam stále
silná štátna kontrola, na-
príklad internetu a ďalších
vecí, že pre občanov platí
množstvo obmedzení. Ale
som si istý, že nebyť olym-
piády by ten vývoj nebol
taký pozitívny. Olympijské
hry otvárajú dvere a objí-
majú svet. A nezabudnite,
že v súvislosti s olympiá-
dou Čínu navštívi nebývalé
množstvo turistov aj za-
hraničných novinárov. Ur-
čite to bude mať dopad na
ďalšiu demokratizáciu tej-
to krajiny.“

■ Aké nové výzvy stoja
podľa vás pred olympij-
ským hnutím?

„Prezident MOV Jacques Rogge sa veľmi sna-
ží zastaviť gigantizmus olympijských hier. To je
najvážnejšia úloha. Ďalšou je snaha o eliminá-
ciu dopingu v športe. Veľmi ma v tomto smere
oduševňujú úspechy Svetovej antidopingovej
agentúry. Boj proti dopingu sa zosilňuje 
a zaangažovanie vlád by mohlo ešte viac po-
môcť. Vlády musia tento boj podporovať, aby
sme ho zradikalizovali.“

■ Ste bývalý top športovec, ale do MOV ste
boli prijatý ako reprezentant NOV Írska. Člen-
mi MOV je viacero bývalých špičkových špor-
tovcov, ktorí boli v dávnejšom období prijatí
ako významné osobnosti olympijského hnutia
vo svojej krajine. Po veľkých reformách v MOV
od roku 2000 sú však členmi MOV aj mnohí
reprezentanti komisie športovcov, vrátane ak-
tívnych športovcov. Sergej Bubka sa dokonca
dostal až do exekutívy MOV. Máte pocit, že
v porovnaní s minulosťou rastie chuť športov-
cov presadiť sa aj na funkcionárskom poli?

„Treba si uvedomiť, že množstvo športovcov
sa dostalo do MOV až na základe reforiem
a ako reprezentanti olympionikov, ktorí ich na
OH či ZOH priamo volia do komisie športov-
cov. Až na malé výnimky sa však títo členovia
MOV v športovej administrácii výraznejšie ne-
presadzujú. Jedinou veľkou výnimkou, o kto-
rej viem, je práve Sergej Bubka. Na druhej stra-
ne musím konštatovať, že chuť športovcov
„funkcionárčiť“ naozaj rastie. Nová situácia im
totiž dáva možnosť zostať v úzkom kontakte
so športom aj po skončení kariéry. Nie som
však presvedčený, že budú na novom poli ús-
pešní v nejakom veľkom rozsahu. Viete – veľkí
športovci sú vo svojej podstate solitéri, žijú 
veľmi osobitný život a sú plne zameraní na in-
dividuálny úspech. Úspešný športový funkcio-
nár však musí byť tímový hráč, stále v úzkom
styku s ľuďmi, ktorí ho zvolili. A jeho práca je
takpovediac behom na dlhé trate. Robiť toto
mnohé športové hviezdy nedokážu. Sergej
Bubka je naozaj zriedkavou výnimkou. Podob-
ných je veľmi málo – mimo MOV napríklad
Franz Beckenbauer. Ale aj tak som si istý, že
špičkoví športovci musia mať zastúpenie
v športovom riadení.“

■ Čo môžu bývalí elitní športovci dať športu
a olympizmu navyše v porovnaní s tzv. kariér-
nymi funkcionármi?

„Môžu priniesť čerstvý vzduch a nové my-
šlienky, pretože sú mladí a veľmi otvorení. Uve-
diem konkrétny príklad. Za predsedníčku komi-
sie športovcov EOV bola vlani zvolená olympij-
ská víťazka v šerme Claudia Böckelová z Ne-
mecka. V novej funkcii si počína vynikajúco,
v našich diskusiách pri okrúhlom stole otvorene
vyjadruje názory členov komisie. Z viacerých
NOV však mám poznatky, že s komisiou špor-
tovcov majú problémy, pretože keď sa športo-
vec dostane do výkonného výboru, neraz chce
byť diktátorom, a nie tímovým hráčom. Čiže 
niektorí môžu byť veľkým prínosom, ale mnohí
nie. Ale vrátim sa ešte k Bubkovi. Ten si ako
funkcionár počína tak dobre, že mnohí o ňom
hovoria ako o budúcom prezidentovi MOV. A to
určite nie je vec náhody. Sergej preukázal veľké
kvality.“

Zhováral sa ĽUBOMÍR SOUČEK
FOTO ŠTARTFOTO/JÁN SÚKUP

Dnes hrá golf a squash,
Putina v džude nevyzval...

■ Pán Hickey, ste stále v úzkom kontak-
te s džudom? Zatrénujete si občas na tata-
mi?

„Úzky kontakt som si zachoval. Som čest-
ným členom exekutívy Medzinárodnej džu-
distickej federácie a jej poradcom pre olym-
pijské záležitosti. Na tatami však netrénu-
jem. Džudistický tréning je tvrdý a viete, že
po šesťdesiatke sa už kosti lámu ľahšie...
Radšej behávam, štyri až päťkrát týždenne,
hrávam squash a golf.“

■ Takže keď ste boli v Rusku vlani na
oslave 60. narodenín prezidenta ROV Leo-
nida Ťagačova, neskúšali ste vyzvať na
džudistický súboj prezidenta Putina...?

„Nie, nie! Ale musím povedať, že ma veľ-
mi prekvapilo, keď som sa dozvedel, že pre-
zident Putin si čierny pás naozaj vybojoval
na tatami. Čiže nedostal čestný čierny pás,
ako mnohí iní štátnici.“

7www.olympic.sk
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TRADIČNÉ HORSTVO VERZUS DVE NOVÉ
Po vlaňajšom Turíne príde o necelé tri roky

na rad kanadský Vancouver. Názory na to,
kam stamodtiaľ poputuje vlajka ZOH, ktorú
venovali organizátori bielej olympiády 1952
v Oslo, sa rozchádzajú.

Kandidátskych miest na usporiadanie XXII.
zimných olympijských hier bolo pôvodne se-
dem. Exekutíva MOV vybrala tri, ale každý
z nich má sto dôvodov „za“ a pár „proti“.

Tri ponuky z dvoch kontinentov. Dve sú
trochu exotické, prímorské: juhokórejský
Pjongčang a zvlášť ruské Soči, chýrne čierno-

morské letovisko. Jedna naopak absolútne
klasická: rakúsky Salzburg.

V Diamantových vrchoch ani na Kaukaze
sa o olympijské medaily ešte nikdy nesúťaži-
lo. V Alpách však už desaťkrát. Tradičné hor-
stvo verzus dve nové.

Nováčikom je len Soči. Pjongčang a Salz-
burg sa usilovali už o ZOH 2010. Voľba na
pražskom zasadnutí MOV pred štyrmi rokmi
sa začala prekvapením: Salzburg, podporo-
vaný Hermannom Maierom aj Franzom Bec-
kenbauerom, vypadol hneď v prvom kole.
K zavŕšeniu senzácie chýbali tri hlasy, o ktoré
kórejský kandidát, víťaz prvého kola, v dru-

hom prehral s favorizo-
vaným kanadským. „To
preto, že si nás niektorí
pomýlili s Pchjongjan-
gom,“ žartovali Kórejča-
nia.

JASNÝ FAVORIT NIEJE
Od korupčného škandálu pred voľbou ZOH

2002 v Salt Lake City majú členovia MOV za-
kázané osobné návštevy kandidátskych miest,
takže sú odkázaní na propagačné materiály
a na diplomaticky štylizovanú správu hodnoti-
acej komisie MOV, tradične zverejňovanú rov-
ný mesiac pred dátumom voľby. Väčšina sve-
tových agentúr ju dešifrovala tak, že miernym
favoritom je Pjongčang. Spravidla dobre 
zorientovaný americký server Around the
Rings však ani po nej nezmenil svoj rejting. Na
čele mal Salzburg s 82 bodmi zo 110 možných,
až za ním Pjongčang so 77 a Soči so 75 bodmi.
Rovnaké poradie vyšlo aj zasvätenému ne-
meckému periodiku Sport Intern, ktoré po su-
marizácii pripravenosti kandidátov vo všet-
kých 18 oblastiach zostavilo rebríček: 1. Salz-
burg 155, 2. Pjongčang 138, 3. Soči 118.

Olympiáda v Rakúsku je garancia úspechu.
Salzbursko má všetko, čo treba. Okrem ľado-
vého toboganu, ale ten je hneď za hranicami
v Bavorsku. Čo mu však chýba, je podpora ľu-
dí – za organizovanie Hier sa vyslovilo len 42
percent Salzburčanov. Navyše, Rakúsko si na
dvoch posledných ZOH pokazilo renomé do-
pingovými aférami, z ktorých druhá vlastne
ešte ani úplne nedohrmela. Jeho národný
olympijský výbor nedávno dostal od MOV
najvyššiu pokutu v histórii: milión dolárov.  

Pred guatemalským rozuzlením sa spustil
tvrdý boj. Kórejčania majú tradične vplyvný
lobing. Rusi sú schopní ešte silnejšieho. Do
Guatemaly sa vraj chystá aj prezident Vladi-
mir Putin.

Olympijská dilema: exotika, či klasika?
V zajtrajšom finále súboja o XXII. ZOH v roku 2014 traja kandidáti:
juhokórejský Pjongčang, rakúsky Salzburg a ruské Soči

Zimná olympiáda v subtropickom pásme? Čo nebolo, môže byť. Je to jedna z troch
možností, ktoré dostali na výber členovia Medzinárodného olympijského výboru.
Voľbu dejiska zimných olympijských hier 2014 majú na programe už zajtra, hneď
v prvý pracovný deň 119. zasadnutia v guatemalskej metropole. Kandidáti na uspo-
riadanie XXII. ZOH sú traja: juhokórejský Pjongčang, rakúsky Salzburg a ruské Soči. 

www.olympic.sk

PJONGČANG
● Termín: 7. – 23. február 2014.
Populácia: Pjongčang 45-tisíc, provincia Gangwon

1,5 milióna, Kórejská republika 48 miliónov.
● Podpora: 91-percentná v Pjongčangu a 83-percentná v krajine.  
● Rozpočet: organizačný 1,257 miliardy USD, investičné náklady

7,1 miliardy USD (4,9 miliardy do dopravnej infraštruktúry)
● Projekt: dve hlavné centrá vzdialené 37 km (25 minút) s dvoma

dedinami – v Pjongčangu väčšina snehových športov (areál s mostíkmi
by bol aj dejiskom ceremoniálov) a v pobrežnom Gangneungu všetky
ľadové, navyše dve filiálne zhruba 30 minút od Pjongčangu (Jungbong
zjazdy, Bokwang Phoenix Park snoubording a akrobatické lyžovanie) –
z 11 športovísk existujú štyri.

● Plusy: veľký záujem vlády aj obyvateľov, podpora zrejme nielen
ázijských, ale aj mnohých amerických a afrických členov MOV, úspech
dlhodobého Snového programu na podporu mladých športovcov pre-
dovšetkým z rozvojových krajín, renomé jedného z najlepších zimných
stredísk na kontinente, nádej, že ZOH prispejú k zjednoteniu Kórey.   

● Mínusy: nízka nadmorská výška a blízkosť mora, z toho plynúce oba-
vy z vrtochov počasia, slabá úroveň kórejských športovcov v iných ako
korčuliarskych odvetviach, blízkosť demilitarizovaného pásma (60 km),
negatívny vplyv Moonovej sekty v regióne.  

SALZBURG
● Termín: 7. – 23. február 2014.
● Populácia: Salzburg 150-tisíc, Salzbursko 526-

tisíc, Rakúsko 8,1 milióna.
● Podpora: 42-percentná v Salzburgu, 61-per-

centná v krajine.
● Rozpočet: organizačný 965 miliónov USD, investičný 2,1 miliardy

(na výstavbu a modernizáciu športovísk 194,1 milióna, na dopravnú
infraštruktúru 1,7 miliardy).

● Projekt: dve hlavné zóny - ľadové športy, hlavná dedina a Olym-
pijský štadión v meste, zvyšné športoviská v známych rakúskych ly-
žiarskych centrách južne od Salzburgu vzdialených 53-77 km (40-55
minút), výnimkou je tobogan, bobisti, sánkári a skeletonisti by súťaži-
li v nemeckom Königsee (27 km, 25 minút) – z 11 športovísk existuje
už osem (okrem hál pre ľadové športy).  

● Plusy: veľké tradície, vysoká úspešnosť, značné organizačné
schopnosti a bohaté skúsenosti v zimných športoch, existencia bez-
mála všetkých kľúčových športovísk, vďaka tomu relatívne lacné hry,
ľahká dostupnosť z podstatnej časti Európy, krátke vzdialenosti.   

● Mínusy: kriticky nízka podpora domorodcov, navyše Rakúsko or-
ganizovalo ZOH už dvakrát (v Innsbrucku 1964 a 1976) a dostalo sa do
nemilosti v dôsledku dopingových afér v Salt Lake City a v Turíne.

★ Mapa kandidatúry
Pjongčangu
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Olympijský prezident Jacques Rogge pred-
časom vyslovil názor, že olympiády by sa ne-
mali vracať na miesta, kde už boli. „Hostiteľ
na Hrách získa najmä tým, že si výrazne zlep-
ší infraštruktúru,“ pripomenul.  

Na Kórejskom poloostrove zimná olympiá-
da ešte nikdy nebola – len letná. Ale ani
v Rusku, ktoré je zimnou športovou veľmo-
cou. Rakúsko je ňou tiež, ale biele Hry orga-
nizovalo už dvakrát.

Soči má pôvabný projekt, ale takmer úplne
všetko je iba na papieri. Práve to môže misky
váh nakloniť na stranu kandidáta z provin-
cie, ktorú kórejská vojna rozdelila medzi dva
štáty, zatiaľ márne hľadajúce schodnú cestu
k zjednoteniu. História volieb olympijských
dejísk však eviduje toľko prekvapení, že ani
jasnozriví analytici si nemôžu byť istí svojím
tipom.

Pripravil MARIÁN ŠIMO

9www.olympic.sk

SOČI
● Termín: 7. – 23. február 2014.
● Populácia: Soči 400-tisíc obyvateľov, Krasnodarský

kraj 5,1 milióna, Rusko 143 miliónov.
● Podpora: v prieskumoch verejnej mienky 79-percent-

ná v Soči a 80-percentná v Rusku.
● Rozpočet: organizačný 1,517 miliardy USD, investičný

8,8 miliardy USD (4,4 miliardy len dopravná infraštruktúra).
● Projekt: ceremoniálový štadión, dedina aj športoviská pre ľadové

odvetvia vyrastú v Olympijskom parku 25 km od centra Soči, kým špor-
ty na snehu sa odohrajú nad ním, v pohorí Krasnaja Poľana s centrom
a ďalšou dedinou vo vzdialenosti 49 km (50 minút) – z 11 športovísk
existujú („podľa kandidátskej žiadosti“ nedôveryhodne, pripomína ko-
misia) štyri.  

● Plusy: veľká podpora štátu, ale aj domácich oligarchov, prvé ZOH
v krajine s veľkou tradíciou a obrovskými úspechmi v zimných špor-
toch, garancia snehových podmienok, atraktívna kombinácia s chýr-
nym letoviskom.

● Mínusy: takmer všetko (s výnimkou letiska) je len v plánoch, zvlášť
náročné bude vybudovať dopravnú sieť do hôr, nulové organizačné
skúsenosti zo zimných športov, nebezpečenstvo zemetrasení, očakáva
sa odpor ekológov a hrozbou je aj blízkosť krízového Čečenska.

Kandidátsky proces
■ 28. júla 2005. V termíne ohlásilo kandidatúru 7 miest: Almaty

(Kazachstan), Boržomi (Gruzínsko), Jaca (Španielsko), Pjongčang (Kó-
rejská republika), Salzburg (Rakúsko), Soči (Rusko), Sofia (Bulharsko).  

■ 22. júna 2006. Exekutíva MOV na základe správy svojej pracovnej
skupiny vybrala tri z nich do finále: Pjongčang, Salzburg a Soči.   

■ 14. februára – 17. marca 2007. Trinásťčlenná výberová komisia na
čele s podpredsedom MOV Čiharu Igajom postupne navštívila všetky
tri kandidátske mestá. Presne mesiac pred voľbou zverejnila svoju 
87-stranovú správu.  

■ 4. júla 2007. Deň
voľby dejiska XXII. zim-
ných olympijských hier
na 119. zasadaní Me-
dzinárodného olympij-
ského výboru v hlav-
nom meste Guatema-
ly. Zo 111 členov MOV
môže v 1. kole voliť 105
(hlasovacie právo ne-
majú členovia z kandi-
dujúcich krajín).

DEJISKÁ POSLEDNÝCH DESIATICH ZOH
1976 Európa Innsbruck (Rakúsko)
1980 Amerika Lake Placid (USA)
1984 Európa Sarajevo (Juhoslávia)
1988 Amerika Calgary (Kanady)
1992 Európa Albertville (Francúzsko)
1994 Európa Lillehammer (Nórsko)
1998 Ázia Nagano (Japonsko)
2002 Amerika Salt Lake City (USA)
2006 Európa Turín (Taliansko)
2010 Amerika Vancouver (Kanada)

Prezident EOV Patrick Hickey na margo boja o ZOH 2014 pri náv-
števe Bratislavy povedal: „Súťaž o získanie práva usporiadať OH či
ZOH je vždy na vysokej úrovni. Kampaň súčasných kandidátov bola
veľmi intenzívna, všetci robili dlhodobé lobovanie. Takisto ako vždy
predtým sa zo zákulisia šírili rozmanité šumy, podľa ktorých vždy bol
favoritom niekto iný. Treba povedať, že značnú časť špekulácií produ-
kujú médiá, ale vždy ide len o špekulácie. Nikdy totiž neviete, čo sa
môže stať pri hlasovaní a ako sa prelejú hlasy po eliminovaní jedného
z kandidátov. Spomínam si, že pri hlasovaní o dejisku ZOH 2010 bol
Vancouver jasným favoritom, ale napokon vyhral len veľmi tesne nad
Pjongčangom. Naozaj nikto vopred nevie, ako to dopadne, pretože čle-
novia MOV tvoria veľmi rôznorodé spektrum ľudí. Navyše do hry vstu-
pujú aj avizované budúce olympijské kandidatúry, alebo uchádzanie sa
miest a krajín o usporiadanie iných veľkých hier. Keďže však v hre sú te-
raz dvaja európski kandidáti, ako prezident EOV by som rád videl ZOH
2014 v Európe.“

„Misky váh sa naklá-
ňajú na stranu Pjong-
čangu,“ odhaduje čest-
ný člen MOV Vladimír
Černušák. Prvý šéf Slovenského olympijského
výboru, jeho doživotný čestný predseda, tento-
raz nebude priamym účastníkom zasadania
MOV. Prvý raz od roku 1981, v ktorom ho zvoli-
li za jeho člena. „Do Guatemaly je dlhá a veľmi
komplikovaná cesta. Hoci sa na svoj vek necítim

zdravotne zle, už si netrúfam,“ priznáva. Vlani v
novembri oslávil 85 rokov, no stále starostlivo
sleduje všetko, čo sa v hnutí deje.

„Salzburg mal pred štyrmi rokmi kvalitnú kan-
didatúru a bolo mi ľúto, že vypadol už v prvom
kole. Ani terajšia nie je zlá. Slováci by privítali,

keby vyhral – je blízko,
aj naši športovci to tam
poznajú,“ vraví Černu-
šák. „Mám však obavu,

že Salzburg sa dostal do úzadia v dôsledku ra-
kúskych dopingových afér na dvoch minulých
zimných olympiádach. Soči dalo do kandidatúry
veľmi veľa peňazí, ale takmer všetko sa len
chystá vybudovať, preto tipujem Pjongčang. Už
minule chýbalo veľmi málo, aby vyhral.“

Černušák favorizuje Kórejčanov

Hickey: „Nikto dopredu nevie...“

★ Krasnaja Poľana - horské stredisko nad Soči

★ Zimná panoráma Salzburgu
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IDEÁLNE NAČASOVANIE ŠTARTU
NOVÉHO ŠPORTOVÉHO KANÁLA

Motivácia spustiť nový športový program 
priamo pod olympijskými kruhmi je obrovská
a štart 8. 8. 2008 má v sebe aj kus symboliky.
Novú príchuť doteraz nepreskúmaného nášmu
projektu dáva zámer súčasne vysielať na dvoch
programoch – tradične na Dvojke, ako aj na no-
vom športovom kanáli. Nášmu základnému
dramaturgickému zámeru skutočne nechýba
odvaha - radi by sme ponúkli dve na sebe rela-
tívne nezávislé programové ponuky.

Na Dvojke by sme chceli ponúknuť pravidel-
nú os olympijských štúdií s aktualitami, sú-
hrnným spravodajstvom, zaujímavými hosťa-
mi, či s prvkami interaktivity alebo zákulisie
pekinskej olympiády. Vysielanie by sa kon-
centrovalo do tých hodín, keď bude aj v Pekin-
gu reálny športový program, t. j. približne od
jednej hodiny v noci do osemnástej popoludní
SELČ. Okrem toho by bol súčasťou programu
Dvojky veľký večerný olympijský slot v pred-
pokladanom čase 20.30 – 23.00, kde by sme
sa vrátili k tomu najpodstatnejšiemu, čo po-
núkli olympijské súťaže. Zvyšnú časť dňa by
Dvojka vysielala svoj klasický nešportový prog-
ram.

Čo bude na pripravovanom športovom ka-
náli? Ten bude v znamení viacerých progresív-
nych prvkov: celý technologický reťazec mo-
delujeme tak, aby obrazový signál bol divákom
distribuovaný v kvalite HD (high definition),
teda v neporovnateľne lepšej rozlišovacej kva-
lite, ako má iné u nás bežne dostupné vysiela-
nie. A to už ani nehovoriac o tom, že súčasťou
signálu v HD kvalite je až osem zvukových „ru-
chových“ stôp, čo televíznym divákom len po-
zitívne umocní ich zážitok. Samozrejme, do
hry vstupuje aj kvalita samotného televízneho
prijímača koncových prijímateľov signálu.

Dvadsaťštyrihodinová programová ponuka
bude síce stavaná ako alternatíva STV 2, no di-
vák športového kanála o nič podstatné neprí-
de. Práve naopak, silnou zbraňou špecializo-
vaného športového programu bude obsahová
náplň štúdií s výraznou pridanou hodnotou,
spočívajúcou v autentických materiáloch, re-
portážach a subformátoch natáčaných priamo
v Pekingu našimi reportážnymi kamerami. Zo
štúdia športového kanála na diváka dýchne aj
historicky nesmierne košatá čínska kultúra. Do
štúdií sa budeme snažiť dostať našich repre-
zentantov, ale aj zahraničné športové hviezdy,
čo možno najskôr po ich športovom vystúpení.

No a z pohľadu televíznych divákov je určite
zaujímavý aj náš zámer predstaviť viacero no-
vých „televíznych tvárí a hlasov“. Na ich syste-
matickom hľadaní už pracujeme. Relevantné
výsledky nášho hľadania by sme mohli pre-
zentovať na prelome kalendárnych rokov.

HLAVNÉ OLYMPIJSKÉ ŠTÚDIO
PRIAMO V PEKINGU

Vysielanie na dvoch programoch sa priamo
podpíše aj pod rozdielnu technológiu výroby
jednotlivých programových ponúk. Jedno
olympijské štúdio (s najväčšou pravdepodob-

nosťou štúdio športového kanála), ako aj vy-
sielaciu réžiu, by sme podľa vzoru aténskych
Hier a posledných MS v hokeji chceli vysunúť
opäť do samotného dejiska, teda do hlavné-
ho vysielacieho centra v Pekingu (IBC). Slo-
venská televízia tam má objednaný svoj mo-
dul - tri stredne veľké miestnosti a ďalšiu
zvukovo izolovanú miestnosť. Do našej réžie
v IBC sa vždy zbiehajú všetky takzvané multi-
laterálne trasy, teda prenosové trasy z jedno-
tlivých športov. Práve tam sa tvorí vysielací
výsledok, ktorý potom už prostredníctvom
jednej výslednej vysielacej trasy putuje na
Slovensko a tam sa distribuuje ďalej až ku
koncovým divákom.

Hlavné vysielacie štúdio STV 2 by sme mali
v bratislavskej Mlynskej doline. Jednotlivé
multilaterálne trasy so športovou ponukou sa
nám budú na rozdiel od zamýšľanej koncep-
cie na športovom kanáli zbiehať tentoraz do
bratislavskej réžie a z nich budeme tvoriť vý-
slednú programovú alternatívu.

Keďže rôznorodé olympijské súťaže sa ča-
sovo prelínajú, až dramaturgia jednotlivých
vysielateľov určuje vysielacie priority tej-kto-
rej televízie. Tie naše sú jednoznačné: 1. sle-
dovanie vystúpení slovenských olympionikov,
2. prenášanie tých športových odvetví, ktoré

Aj pre televíziu je olympiáda vrcholom
Takmer každý športovec odmalička sníva svoj olympijský príbeh. Úspech pod piatimi kruh-

mi má najväčšiu hodnotu. Táto hierarchia sa, samozrejme, odráža aj v ponímaní jednotlivých
televíznych vysielateľov. Pre televíziu je olympiáda tiež absolútnym vrcholom.

Olympijské projekty boli z historického hľadiska nositeľmi technologického pokroku a gi-
gantických technologických experimentov. Konštrukcia prvého prenosového voza (či skôr
mobilnej réžie), prvý priamy prenos, či farebné rozlíšenie obrazu - to všetko priniesli televíz-
nym divákom práve olympijské hry.

Televízia je mostom medzi ušľachtilými olympijskými ideálmi a miliardami konzumentov,
ktorí sa chcú pri športe zabávať. Na druhej strane, práve jej prostredníctvom začala nahlodá-
vať olympijské myšlienky všadeprítomná komercia.

www.olympic.sk

Aký bude náš televízny Peking?
Slovenská televízia pripravuje prenosy z OH 2008 na Dvojke, aj na novom športovom kanáli

Do otvorenia Hier XXIX. olympiády v Pekingu zostáva
trinásť mesiacov. Športovci na celom svete sa tvrdo pri-
pravujú s vidinou olympijského štartu, mnohí aj s vidi-

nou medaily. Nemenej tvrdo sa pripravujú aj televízne spoločnosti, ktoré budú
prostredníctvom vysielania celému svetu detailne približovať dianie v olympij-
skom Pekingu. Z pohľadu televízie je trinásť mesiacov extrémne málo. To platí aj
pre Slovenskú televíziu, ktorá tradične bude olympijské hry vysielať pre nášho di-
váka. Kľúčové rozhodnutia, ktoré rámcujú vysielanie STV, sú však už na svete a zá-
kladná schéma vysielacieho projektu je stanovená. Ako teda bude Slovenská te-
levízia vysielať olympiádu?

■ Aj vďaka televízii sa otváracie ceremoniály olympijských hier stali najväčším a najsledova-
nejším šouprogramom na svete. Snímka je z otvorenia ZOH 2002 v Salt Lake City.

FOTO ŠTARTFOTO
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sa u nás dlhodobo tešia výraznému divácke-
mu záujmu, ale samozrejme s prihliadnutím
na špecifiká samotnej olympiády. Na olym-
piáde sú top športmi atletika, plávanie, volej-
bal a ostatné loptové hry a – samozrejme –
všetky športy so slovenským zastúpením. Je
zrejmé, že z hľadiska možných úspechov sa
slovenská pozornosť sústredí v značnej miere
na vodný slalom, rýchlostnú kanoistiku
a športovú streľbu.

DANÝ VYSIELACÍ PLÁN
SA OPERATÍVNE AKTUALIZUJE

Chrbtovou kosťou našej dramaturgie bude
pevná os olympijských štúdií v čase 01.00 až
18.00 a večerné súhrnné spravodajstvo situo-
vané približne v čase 20.30 – 23.00. Už v tom-
to období je k dispozícii pomerne podrobný
časový plán jednotlivých súťaží OH 2008, v zá-
sade máme teda naprogramovaný predbežný
rámcový vysielací plán. Ten sa bude ďalej
upravovať v závislosti od postupujúcich kvali-
fikačných zápolení, stále zohľadňujúc vyššie
uvedené vysielacie priority.

Približne päť mesiacov pred začiatkom Hier,
vo februári 2008, dáme takýto vysielací plán
k dispozícii obchodnému oddeleniu STV, ktoré
začne predávať reklamný vysielací priestor. Od
toho momentu už musí dramaturgia každú
vážnejšiu zmenu vo vysielaní konzultovať
s naším obchodným oddelením, aby STV ne-
dávala obchodným partnerom chybné, alebo
neúplné informácie o zamýšľanom vysielaní.

Takto vyzbrojení odcestujeme do Pekingu.
Tam ešte aktualizujeme plán vždy na jeden

deň vopred. Ale ani to ešte spravidla nie je
definitívne, pretože častokrát sú priamo pri
vysielaní nevyhnutné operatívne zmeny.
O nich s definitívnou platnosťou rozhoduje
dramaturg projektu, respektíve ním povere-
ná osoba.

KOMENTÁTORSKÉ POZÍCIE
NA 23 ŠPORTOVISKÁCH

Výsledky práce komentátorov prúdia k divá-
kom viacerými spôsobmi, ktoré zásadne ov-
plyvňujú komfort a aj kvalitu ich výstupu.

STV má na OH 2008 objednané komentá-
torské pozície na 23 z celkového počtu 
43 športovísk. S istotou môžem potvrdiť, že na
všetkých z nášho pohľadu všetkých dôležitých
športoviskách budú osobne prítomní komen-
tátori STV.

Dianie zo športovísk, kde priamo komentá-
torskú pozíciu nemáme, budú komentátori
sprostredkovávať z univerzálnej komentátor-
skej kabíny vo vysielacom centre v Pekingu,
ktorú familiárne nazývame „offtuba“. V Até-
nach v nej niektorí kolegovia prežili v absolút-
nych číslach viac minút, ako vo vlastnej poste-
li v novinárskej dedine.  Tam má komentátor
k dispozícii približne 1,5x1,5 m priestoru,
stredne veľký monitor a počítač s vnútorným
informačným okruhom. Z tejto „offtuby“ sa
komentujú aj súhrnné spravodajstvá.

STV BUDE MAŤ V PEKINGU
33-ČLENNÝ ŠTÁB

Slovenská televízia vyšle do Pekingu štáb 
33 ľudí (v Aténach ich bolo 30). Viac by nám

organizačný výbor už nepovolil. Je to, samoz-
rejme, žalostne málo a tento počet spoľahlivo
vylučuje aj náznak akejkoľvek vzájomnej za-
stupiteľnosti. Bez zveličovania si trúfam pove-
dať, že ak by sme dali do pomeru počet vysie-
lacích hodín a počet ľudí participujúcich na vy-
sielaní, a teda by sme zostavili akýsi koefici-
ent efektivity práce, nemali by sme sa za čo
hanbiť. Na porovnanie: nemecký koncern
ARD-ZDF bude mať v Pekingu približne 500 ľu-
dí, americká NBC 3500...

Do 30. marca 2008 treba s definitívnou
platnosťou vyplniť elektronické akreditačné
formuláre členov pekinského štábu STV -
s tým, že po tomto dátume už zmena nie je
možná. Z nášho pohľadu je kľúčové určiť po-
mer medzi komentátorsko-redaktorskou
a technicko-obslužnou zložkou výpravy, pre-
tože dostatočné zastúpenie oboch je pre cel-
kový efekt kľúčové. Pritom obe majú pocit, do
veľkej miery opodstatnený, že ich stav je pod-
dimenzovaný.

★ ★ ★
V auguste 2006, teda dva roky pred začiat-

kom Hier, sa v Pekingu uskutočnil prvý veľký
celosvetový televízny míting. Druhý bude v au-
guste 2007, rok pred ich otvorením. Na ta-
kýchto mítingoch dobre cítiť, že aj „televízne“
napätie postupne graduje a vysielatelia kon-
centrujú svoje najlepšie personálne i technické
kapacity na olympijské vysielanie. Aby heslo
„Jeden svet – jeden sen“ videli a počuli ľudia
na celom svete čo najjasnejšie.

ANDREJ MIKLÁNEK,
projektový manažér športového kanála

(do 30. 6. šéfredaktor športovej redakcie STV) 

11

Vysielacie práva z OH 2008 pre Európu získala od Medzinárodného
olympijského výboru po tradične komplikovaných rokovaniach EBU
(European Broadcasting Union), teda združenie európskych verejno-
právnych vysielateľov. Práva na Peking vlastní EBU už od roku 1996
a jej členovia vrátane STV môžu počítať aj s vysielaním zo ZOH 2010
vo Vancouvri a z OH 2012 v Londýne.

V stále silnejšej konkurencií komerčných vysielateľov má chudob-
nejší verejnoprávny príbuzný našťastie okrem ceny stále ešte jednu
zbraň v talóne. Je ňou vysielací priestor, ktorý vie olympijským zápo-
leniam vo vysielaní venovať. Ale - a teraz už bez ilúzií - rozhodujúca je
finančná ponuka.

EBU práva distribuuje medzi svojich členov. Konečné stanovenie
ceny pre jednotlivých verejnoprávnych vysielateľov sa vypočítava na
základe makroekonomických kritérií - „veľkí“ platia viac (napríklad
nemecká ARD-ZDF, talianska RAI a pod.) „malí“ – napríklad STV - me-

nej. Skutočnosť, že v každej krajine je verejnoprávna televízia finan-
covaná rôznym spôsobom, EBU nezohľadňuje. Cenu práv STV prezra-
diť nemožno, preto aspoň jeden komplexný údaj - cena celého olym-
pijského projektu STV vrátane ceny práv sa odhaduje na 30 miliónov
korún.

Len tak pre zaujímavosť - vysielacie práva pre USA získal americký
televízny gigant NBC. Cena, ktorú za tento unikátny športovo-spolo-
čenský produkt zaplatil, je približne 3,5 miliardy dolárov, teda pri-
bližne 100 miliárd korún! K tomu, samozrejme, treba pripočítať ne-
uveriteľné náklady na produkciu, napríklad 3500-členný štáb. Ale - ču-
duj sa svete - NBC plánuje zisk približne vo výške 300 miliónov dolá-
rov. Či to bude už po zdanení, oficiálna stránka neuvádza. Pre nás je
podstatná skutočnosť, že všetky kľúčové disciplíny sa vysielacím ča-
som samozrejme prispôsobujú americkému divákovi, o čom už ma-
sívne informuje NBC vo svojom vysielaní.  

www.olympic.sk

Vysielacie práva – miliardový biznis MOV
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Podľa písmen abecedy sme pre Mikuláša Ko-
nopku vytypovali slová, vyjadrujúce určité pojmy,
a on rozprával, čo v ňom evokujú - či už v súvis-
losti so športom, alebo s bežným životom.

● ANTICKÁ OLYMPIA - „Na guliarsku súťaž na
OH 2004 v Aténach, ktorú organizátori pripravili
na historickom štadióne v posvätnej Olympii,
mám krásne spomienky. Všetko naokolo dýchalo
históriou, atmosféra bola vynikajúca a pre mňa
mala táto súťaž navyše zvláštnu príchuť, keďže
bola prvou významnou po dvojročnom dištanci.
Aj preto som chcel obstáť čo najlepšie. Postup do
finále a 10. miesto si cením, ale mal som vtedy 
na viac.“

● BRAT - „S bratom-dvojčaťom Milom trávim
všetko čas. Spája nás veľmi veľa vecí vrátane at-
letiky. Hoci ja mám na konte predsa len viac ús-
pechov ako on, slovo závisť v našom vzťahu ne-
má nijaké miesto. Na každých pretekoch sa vzá-
jomne povzbudzujeme, pomáhame si, ako sa len
dá. Som veľmi rád, že ho mám.“

● CIELE - „Zlato z halových majstrovstiev Euró-
py v Birminghame ma veľmi potešilo, lebo po 
šiestich rokoch som konečne opäť priniesol 
z vrcholného podujatia medailu. Dosiahol som
výkon 21,57 m, ktorý ma oprávňuje pomýšľať na
popredné pozície takmer na každom význam-
nom šampionáte. Preto sú aj moje ambície do
ďalších rokov iba tie najvyššie. Mojou prioritou je
úspech na olympiáde v Pekingu. Tomu podria-
dim celé svoje snaženie. Bez adekvátnych pod-
mienok na prípravu však človek nič nedosiahne.“

● DOPING - „Po pozitívnom náleze na halo-
vých ME 2002 sa mi dosť otvorili oči a zistil som,
že život nie je iba atletika. Začal som zrazu viac
uvažovať aj o tom, že keď raz ukončím kariéru,
budem sa musieť venovať niečomu inému. A po-
naučenie z kauzy? Musím si dávať väčší pozor pri
výbere doplnkovej výživy. Myslím si, že šport je
v súčasnosti čistejší najmä preto, lebo dopingoví
komisári u nás i v zahraničí odvádzajú kvalitnú
prácu.“

● ENERGIA - „Dodáva mi ju predovšetkým re-
lax v rodinnom kruhu. Ak je vonku pekné počasie,
často sedávame na záhrade pri krbe. Vzhľadom
na to, že žijem v rodinnom dome, je okolo neho
dosť práce. Ale napríklad pri kosení trávy si za-
každým dobre oddýchnem. Okrem toho som aj
dosť náruživý rybár, čo je ďalšia činnosť, ktorá ma
nabíja novou energiou.“

● FIRMA - „V čase dištancu som pomáhal v ot-
covej firme, ktorá sa venuje pohrebným službám
a výrobe umelých komponentov do vencov. Ne-
bolo to ľahké obdobie, lebo som si musel zvyknúť
na mimoriadne skoré vstávanie a tiež na prácu
s ľuďmi, lebo som mal pod dohľadom partiu na-
šich zamestnancov. Vo firme som si však vyskú-
šal každú pozíciu - od hrobára až po dílera po-
hrebných vencov. Keďže v tom čase som sa po-
maly chystal aj na atletický návrat, skĺbiť prácu
s tréningovým režimom nebolo vôbec jednodu-
ché. Od otca som sa všeličomu podučil a viem si
predstaviť, že v budúcnosti by som to vedel zúro-
čiť vo vlastnej firme.“

● GULIARSKY KRUH - „Som rýchlostný typ, pre-
to potrebujem veľmi rýchly kruh. Výborne sa mi
vrhá napríklad v Budapešti. Samozrejme, k dob-
rému výkonu nestačí iba ideálny kruh, ale kľúčo-
vá je forma a dôležití sú aj kvalitní súperi.“

● HALA - „Halové preteky obľubujem najmä
preto, lebo diváci sú bližšie k atlétom a vďaka
bezprostrednejšiemu kontaktu na nich vládne
lepšia atmosféra ako na súťažiach vonku. S ha-
lou sa spája aj môj životný úspech: v Birmingha-
me som mal skvelú sériu pokusov a práve toto
víťazstvo ma ešte viac motivovalo do tvrdého
tréningu.“  

„Všetko podriadim úspechu na olympiáde“
Lúskanie abecedy života a športu s halovým majstrom
Európy 2007 vo vrhu guľou MIKULÁŠOM KONOPKOM

Slovenská atletika čakala na výrazný úspech na vrcholnom podujatí desať rokov. Po
bronze Igora Kováča na 110 m prekážok na majstrovstvách sveta v roku 1997 v Aténach
sa oň 2. marca 2007 postaral guliar Mikuláš Konopka na halových majstrovstvách Euró-
py v anglickom Birminghame. Súperom nedal vo finále najmenšiu šancu. Hneď v prvej sé-
rii poslal guľu do vzdialenosti 21,32 m a ako prvý Slovák v histórii prekonal 21-metrovú
hranicu. V druhom pokuse sa zlepšil o ďalších 25 cm (21,57) a po prešľape v tretej sérii na-
sledovali opäť vrhy za 21 metrov (21,36, 21,14 a 21,40 m). Konopka vyhral s náskokom 
75 cm a slovenský halový rekord Karla Šulu z roku 1989 zlepšil o priam neuveriteľných 
63 cm. Stal sa iba štvrtým Slovákom v histórii, ktorý na kontinentálnom halovom šam-
pionáte získal zlato. Pred ním to dokázali len Jozef Plachý na 800 m (1972), diaľkarka Eva
Murková (1983) a Jozef Pribilinec v chôdzi na 5000 m (1987 a 1988).

MIKULÁŠ KONOPKA
Narodil sa 23. januára 1979 v Rimavskej So-

bote. Meria 192 cm, váži 111 kg. Je členom Vo-
jenského športového centra Dukla Banská Bys-
trica. Atletike sa venuje od svojich desiatich ro-
kov, chvíľu koketoval aj s futbalom. Vyštudo-
val Strednú poľnohospodársku školu s maturi-
tou v Leviciach. Trénuje ho jeho švagor a ešte
stále aktívny popredný guliar Milan Haborák.
Do povedomia atletických expertov sa prvý raz
dostal už v roku 1996, keď na juniorských MS
v Sydney skončil ako 17-ročný v konkurencii
o dva roky starších guliarov na výbornom 
5. mieste. O rok neskôr mu už zavesili na krk
prvú významnú medailu - striebro z junior-
ských ME. Konopkovo kraľovanie v mládežníc-
kych kategóriách sa začalo v roku 1998 vo
francúzskom Annecy, kde sa pod vedením tré-
nera Karla Šulu stal juniorským svetovým šam-
piónom. V roku 1999 vyhral ME do 22 rokov.
Prvenstvo obhájil aj o dva roky neskôr, keď ús-
pech vrhačského klanu Konopkovcov zvýraz-
nil jeho brat - dvojča Miloslav ziskom bronzu
v hode kladivom. Zdalo sa, že definitívny pre-
chod do kategórie dospelých bude bezproblé-
mový. Na halových ME 2002 vo Viedni si vy-
bojoval bronz, lenže tri týždne po tomto úspe-
chu prišla šokujúca správa o pozitívnom do-
pingovom teste. Odpykal si dvojročný dištanc
a na olympiáde v Aténach obsadil solídnu 
10. priečku (v Sydney 2000 nepostúpil z kvalifi-
kácie). Na MS 2005 (11. miesto) aj na halových
ME 2005 (6. miesto) sa tiež dostal do finále, ale
v ňom ani raz nezopakoval výborný výkon
z kvalifikácie. Túto kliatbu prelomil až na halo-
vých ME 2007 v Birminghame, kde získal zlatú
medailu v slovenskom rekorde 21,57 m.

■ Mikuláš Konopka vrhal na tohtoročných halových ME v Birminghame v životnej forme.

www.olympic.sk
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● INTERNET - „Keď bol internet v plienkach,
tak som vyhľadával predovšetkým atletické in-
formácie - o súperoch, mítingoch, študoval som
aktuálne tabuľky. Teraz ho využívam aj na všeli-
čo iné, užitočné, ale za počítačom netrávim veľa
času. To skôr brat Milo je internetový fanatik, ale
má to výhodu, lebo vďaka nemu sa ku mne často
dostane zaujímavá informácia nielen z oblasti
športu.“

● JEDLO - „Vrhači zjedia naozaj kvantá, tiež
som kedysi patril medzi veľkých jedákov. Naprí-
klad osobný rekord mám desať rezňov, bol to
však dôsledok prehratej stávky s mojím bývalým
trénerom Karlom Šulom na sústredení vo Vyso-
kých Tatrách. V súčasnosti jem iba dvakrát denne
a iba veľmi kvalitnú stravu. Rád si pochutnám na
špičkovom jedle. Schudol som pätnásť kíl a cítim
sa oveľa lepšie. Variť vôbec neviem, možno ani
párky by som si nevedel správne zohriať... O va-
renie sa v rodine stará moja manželka, ktorá je
výborná kuchárka. Som jej za to vďačný.“

● KARINKA - „Dcérka sa nám narodila týždeň
po aténskej olympiáde a je pre mňa v rebríčku
jasnou jednotkou. Hoci bude mať v lete len tri ro-
ky, pozorne sledovala tohtoročné halové maj-
strovstvá Európy v televízii spoločne so svojou
mamkou a svokrovcami a vraj sa z môjho víťaz-
stva neuveriteľne tešila. Samozrejme, po návra-
toch zo súťaží a sústredení vždy netrpezlivo oča-
káva, aký darček jej prinesiem.“  

● LIETADLÁ - „S leteckými presunmi – na roz-
diel od niektorých športovcov či trénerov – ne-
mám nijaké problémy. Ak ideme väčšia skupina,
tak je to ešte aj zábava. Na letiskový ruch som si
už celkom zvykol a mám ho dokonca aj trochu
rád. Čakanie na odlet je však niekedy únavné, 
najmä ak je meškanie desaťhodinové, čo sa mi
už raz stalo. Vlastnú guľu v batožine nenosím,
boli by s tým iba problémy.“

● MAĎARSKO - „Keď sme ešte v dorastenec-
kom veku museli odísť s bratom zo športového
gymnázia v Banskej Bystrici a otec nechcel, aby
náš talent vyšiel navnivoč, našiel pomoc práve
v Maďarsku. Keďže on sám si netrúfal na to, aby
nás trénoval, obrátil sa na odborníkov u našich
južných susedov. Trávili sme tam veľa času, našli
sme si tam kamarátov. V minulosti pomáhal Mi-
lovi aj mne najmä Pál Németh, tréner majstra 
Európy v hode kladivom z roku 1998 Tibora Géc-
seka. Teraz som za pomoc vďačný Zsoltovi Bíbe-
rovi, ešte stále aktívnemu guliarovi. Aj on má vý-
razný podiel na mojej úspešnej halovej sezóne.“

● NOVINÁRI - „Mám s nimi korektné vzťahy,

s nikým som nemal vážnejší problém. Akurát po
mojej dopingovej afére som si zmenil číslo mo-
bilného telefónu. Nepatrím však medzi tých špor-
tovcov, ktorí novinárov otravujú a sami sa ponú-
kajú, aby o nich napísali článok.“

● OLYMPIÁDA - „Najbližšia v Pekingu je pre
mňa obrovskou motiváciou, chcem na nej uspieť.
Dúfam, že môj čas príde práve tam. Atletika je
náročný šport, na úspech sa čaká často veľmi 
dlho. Nedostaví sa po piatich či šiestich rokoch
tréningu, veľakrát je potrebné makať na sebe tvr-
do aj desaťročie.“

● POSILŇOVŇA - „Posilňujem síce každý deň,
ale nepatrí medzi moje silné stránky. V tlaku na
lavičke mám napríklad osobný rekord 225 kíl, ale
väčšina mojich súperov je ešte silnejšia. Niektorí
vytlačia aj 250 kíl. Do drepov s ťažkou činkou sa
často nepúšťam, bojím sa totiž o svoje kolená.
Z miesta však dokážem skočiť až 340 cm. Hoci sa
to nezdá, aj guliar musí byť všestranný.“  

● RODIČIA - „Ak rodič svoje dieťa nepodporí -
a týka sa to akejkoľvek činnosti - potom je jeho
šanca na úspech minimálna. S bratom Milom
vďačíme rodičom za veľa. Chodili s nami na súťa-
že v našich začiatkoch, chodili s nami aj vtedy,
keď sa nám nedarilo a chodia s nami až doteraz.
Najmä otec má obrovskú zásluhu na tom, že
z nás vyrástli poprední športovci. Najdôležitejšie

je však to, že rodičia z nás vychovali cieľavedo-
mých a disciplinovaných ľudí. Preto sme aj ús-
pešní. Vďačíme im za všetko.“

● SVETOVÝ REKORD - „Jeho prekonanie sa zdá
byť takmer nemožné, ale predovšetkým Ameri-
čania sa v posledných sezónach ukazujú vo vý-
bornom svetle. Prípadné zlepšenie rekordu 23,12
m by ma však aj tak veľmi prekvapilo. Ja sa so sú-
permi neporovnávam na základe osobných re-
kordov, ale až priamo v súťaži. Po tohtoročnej ha-
lovej sezóne viem, že ak mi všetko vyjde, ako má,
môžem zdolať kohokoľvek.“

● ŠVAGOR - „Milan Haborák nie je iba môj šva-
gor, ale aj súper a tréner. Má moju plnú dôveru.
Nie sme konfliktné typy, vieme sa vždy dohod-
núť. Rád s ním súťažím, a keďže podáva stále
dobré výkony, vôbec ho nepodceňujem.“

● TELEVÍZIA - „Kým sa nám nenarodila Karin-
ka, sledoval som televíziu dosť často najmä vo
večerných hodinách. Bral som to ako jednu z fo-
riem oddychu a relaxu. Situácia je teraz úplne od-
lišná. Telku večer nepozerám, ale uspávam svoju
malú princeznú, ktorej čítam rozprávky, alebo jej
rozprávam všelijaké príbehy.“

● ÚNAVA - „Ozajstnú únavu som spoznal až
v tomto roku, keď som začal s tréningovým pro-
gramom môjho maďarského kamaráta a súpera
Zsolta Bíbera. Je to naozaj náročné, lebo trénu-
jem päť dní za sebou trojfázovo. Potom však
mám dva dni voľna. O regeneráciu mám posta-
rané v banskobystrickej Dukle a niekedy aj v Že-
liezovciach.“

● VZORY - „Obdivujem veľa športovcov, ale
konkrétny vzor nemám. Takmer každý chlapec
sa chce podobať svojmu otcovi a aj ja patrím do
tejto skupiny. Otec bol pre mňa vždy veľký vzor
a veľký učiteľ.”

● ZRANENIA - „Našťastie, ani raz som sa ne-
zranil tak vážne, aby som uvažoval o skončení at-
letickej kariéry. Každého z nás niečo pobolieva.
Azda len mŕtveho človeka nič nebolí... Žiaľ, teraz
mám problémy so zápästím. Verím však, že čo-
skoro pominú a v auguste na majstrovstvách
sveta v Osake budem znovu patriť k najlepším.”

● ŽELIEZOVCE - „Život v malom mestečku mi
vyhovuje a vôbec mi neprekáža, že ma takmer
každý pozná. Všetci - brat Milo, sestra Michaela,
ktorá je manželkou môjho trénera Milana Habo-
ráka, i ja s rodinou - žijeme v Želiezovciach a vy-
hovuje nám to. Nič nám nechýba. K rodičom do
dedinky Čata to máme autom iba päť minút. Po
víťazstve na halových ME mi gratulovalo veľa ľu-
dí v Želiezovciach i v Čate, ale vôbec sa necítim
ako slávny človek.“

Zaznamenal GABRIEL BOGDÁNYI, FOTO SITA
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■ Pózovanie halového majstra Európy Mikuláša Konopku so zlatou medailou.

■ Birminghamský stupeň víťazov - zľava strieborný Bielorus Pavel Lyžin, zlatý Mikuláš 
Konopka a bronzový Dán Joachim Olsen.
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Trojčlenná delegácia Slovenského olympijského výboru
absolvovala počas hokejových majstrovstiev sveta v Mosk-
ve krátke stretnutie s vedúcimi predstaviteľmi Ruského
olympijského výboru (ROV). SOV na stretnutí v sídle ROV
na Olympijskom štadióne v Lužnikách zastupovali predse-
da František Chmelár, generálny sekretár Jozef Liba a ve-
dúca komunikačného oddelenia SOV Ľubica Nemečková,

ROV reprezentovali prezident Leonid Ťagačov, traja viceprezidenti a ve-
dúci oddelenia medzinárodných stykov.

Leonid Ťagačov srdečne privítal hostí zo Slovenska a vyslovil úprimnú
radosť zo stretnutia s veľmi dobrými priateľmi z prostredia olympijskej
rodiny. Prezident ROV priblížil delegácii SOV štruktúru Ruského olym-
pijského výboru. Na rozdiel od Slovenska, kde sú traja podpredsedovia
SOV, ROV má až šiestich viceprezidentov. Vzhľadom na to, že ROV ad-
ministratívne zastrešuje všetky športové zväzy v najväčšej krajine sveta,
združuje aj asociácie letných i zimných športov a má rozsiahly aparát.
Najvyšší predstaviteľ olympijského hnutia v Rusku informoval, že v kra-
jine pristúpili k novému systému financovania športu. Niektorí členovia
vlády a jednotliví ministri sa stali predsedami športových zväzov, vďaka
čomu sa zlepšil systém financovania jednotlivých športových odvetví.

Leonid Ťagačov zameral pozornosť  aj na budúcoročné OH v Pekingu,
kam Rusko plánuje vyslať približne osemstočlennú výpravu. Napriek
obrovskej sile ruského športu zmienil viaceré problémy, napríklad od-
chod trénerov i športovcov do zahraničia z dôvodu, že doma v silnej
konkurencii nemajú šancu dostať sa do ruskej výpravy na vrcholné sú-
ťaže. Pomoc ruských odborníkov v zahraničí i štart ruských športovcov
za iné krajiny zvyšuje konkurenciu v jednotlivých odvetviach.

Predseda SOV František Chmelár na rokovaní otvoril otázku možnej
spolupráce medzi oboma národnými olympijskými výbormi. Predstavi-

telia ROV však informovali, že vzhľadom na kandidatúru Soči na ZOH
2014 sú až do júlovej voľby dejiska hier v období moratória, ktoré sa
vzťahuje na podpis akýchkoľvek dohôd. Deklarovali však pripravenosť
podpísať dohodu o vzájomnej spolupráci medzi ROV a SOV pri najbližšej
vhodnej príležitosti.
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■ SEMINÁR „ŠPORT V MESTE“. SOV v spolupráci so svojou kultúrnou
komisiou a so Spolkom architektov Slovenska usporiadal dňa 26. apríla
v Sieni Dušana Jurkoviča v budove Spolku architektov Slovenska v Brati-
slave seminár na tému „Šport v meste“. Na seminári vystúpili poprední
slovenskí odborníci z oblasti architektúry, sociológie, pedagogiky, histó-
rie, verejnej správy a medicíny, aj významný zahraničný prednášateľ - ro-
dený Bratislavčan Peter Gero, ktorý je hlavným architektom Hamburgu.
Pútavou prezentáciou priblížil prítomným projekty olympijských kandi-
datúr Hamburgu, Londýna, i Pekingu, ako aj najnovšie trendy architek-
túry miest. Vyzdvihol, že štadión je schopný viac ako ktorýkoľvek iný typ
budovy v histórii vytvárať mesto. Podľa jeho názoru sa štadión stáva naj-
dôležitejšou budovou mestskej komunity a pri inteligentnom využívaní
sa môže stať najpoužívanejším prostriedkom urbanizmu, ktorý mesto
môže ovládať. Generálny sekretár Slovenského tenisového zväzu Igor
Moška na seminári prezentoval zaujímavý projekt FIT&FUN PARK, čo je
vlastne športový voľnočasový supermarket. Projekt existuje v troch mo-
duloch, uplatniteľných v mestách rôznej veľkosti. Ďalší prednášatelia sa
ústrednej téme venovali z rôznych pohľadov. Referát na tému „Šport
v meste z pohľadu sociológie“ predniesla Eva Laiferová z Katedry socio-
lógie Filozofickej fakulty UK Bratislava. Z pohľadu pedagogiky sa téme
športu v meste venovala podpredsedníčka SOV Mária Mračnová, z po-
hľadu verejnej správy poslanec Mestského zastupiteľstva v Bratislave
a predseda komisie pre šport a rekreáciu Martin Berta, z pohľadu medi-
cíny prednosta Kliniky telovýchovného lekárstva FN Bratislava profesor
Tibor Marček a na historické aspekty športovania v meste na Slovensku
aj v zahraničí upriamila svoju pozornosť riaditeľka Múzea telesnej kul-
túry v SR Zdenka Letenayová.

■ SOV VYHLÁSIL 8. ROČNÍK NÁRODNÉHO DŇA ČISTOTY ŠPORTOVÍSK
A REKREAČNÝCH AREÁLOV. Začiatkom mája SOV prostredníctvom svojej
komisie pre šport a životné prostredie vyhlásil už 8. ročník Národného
dňa čistoty športovísk a rekreačných areálov. Akcia, ktorá na Slovensku
potrvá až do októbra, sa realizuje na základe výzvy MOV k Svetovému
dňu životného prostredia, ktorým je 5. jún. SOV vyzval školy všetkých
stupňov a olympijské kluby SR na zapojenie sa do projektu na zlepšenie

kvality prostredia, v ktorom žijeme a športujeme. Školy s najväčším poč-
tom odpracovaných hodín na jedného žiaka budú odmenené športovými
potrebami. Olympijské kluby SR budú v závislosti od počtu zapojených
škôl a brigád vlastných členov ohodnotené podľa kritérií na prideľovanie
finančných prostriedkov v roku 2008. Na doterajších siedmich ročníkoch
podujatia (1998 – 2004, potom bola dvojročná prestávka, pretože domi-
nantná pozornosť SOV sa po veternej kalamite vo Vysokých Tatrách v no-
vembri 2004 sústredila na aktuálny projekt Športovci na pomoc Tatrám)
sa podieľalo dovedna 5634 organizácii a 939 607 účastníkov, ktorí na vy-
lepšovaní prostredia na športoviskách a rekreačných areáloch dovedna
odpracovali 2 759 085 brigádnických hodín.

■ VERNISÁŽ VÝTVARNEJ SÚŤAŽE PRE DETI A MLÁDEŽ „ŠPORT VO
FANTÁZII“ PEKING 2008 – OLYMPIÁDA, MÔJ SEN. V budove Metodicko-
pedagogického centra Bratislavského kraja na Ševčenkovej ulici 11 v Bra-
tislave 21. mája slávnostne otvorili výstavu „Šport vo fantázii“ Peking
2008 – Olympiáda, môj sen, ktorá trvala do 8. júna. Výstava bola vy-
vrcholením národného kola medzinárodnej súťaže v kreslení a maľovaní
pre deti a mládež, ktorú vyhlásila Nadácia mladej Polónie v Poľsku. Spo-
luorganizátormi národného kola boli Ministerstvo školstva SR, Slovenský
olympijský výbor a Metodicko-pedagogické centrum Bratislavského kra-
ja v Bratislave. Témou výtvarných prác bol šport a blížiace sa Hry XXIX.
olympiády v Pekingu 2008. Súťaž na Slovensku prebiehala od januára do
polovice mája. Mladí výtvarníci z celého Slovenska do nej prihlásili spolu
479 výtvarných prác: 42 prác v kategórii do 6 rokov, 385 prác v kategórii
od 7 do 14 rokov a 52 prác v kategórii do 15 do 18 rokov. Najlepšie práce
boli zaslané do medzinárodného kola. VÝSLEDKY - KATEGÓRIA 15 až 18
rokov, 1. miesto: nebolo udelené, 2. miesto: Andrej Čanecký (15 r.), Bra-
tislava, dielo: Windsurfing, 3. miesto: nebolo udelené. KATEGÓRIA 7 až
14 rokov: 1. miesto: Matúš Popeľaš (12 r.), Trebišov, dielo: Pred cieľom, 
2. miesto: Michaela Gállová (11 r.), Topoľčany, dielo: Kone, 3. miesto:
Chiara Mária Tereková (7 r.), Bratislava, dielo: Dostihy. KATEGÓRIA do 
7 rokov: 1. miesto: Karin Lencseová (6 r.), Komárno, dielo: Na kajaku, 
2. miesto: Svetlanka Martinková (4 r.), Zohor, dielo: Stupne víťazov, 
3. miesto: Karinka Árendášová (3 r.), Pribeta, dielo: Cyklista. (sou)

Delegácia SOV rokovala v Moskve s vedením ROV

■ Prezident ROV Leonid Ťagačov (vľavo) odovzdal predsedovi SOV
Františkovi Chmelárovi darček Ruského olympijského výboru.

V nemocnici v Liptovskom Mikuláši v pon-
delok 16. apríla po dlhej chorobe zomrel vo
veku 84 rokov jeden z najstarších slovenských
olympionikov Daniel Šlachta. V zjazdovom ly-

žovaní štartoval na zimných olympijských
hrách 1948 vo švajčiarskom St. Moritzi. Obsa-
dil 33. miesto v slalome, 34. miesto v kombi-
nácii a 46. miesto v zjazde. Dvojnásobný maj-

ster ČSR štartoval aj na svetovom šampionáte
v roku 1954 vo švédskom Aare, kde skončil 
19. v kombinácii, 28. v slalome, 38. v obrov-
skom slalome a 42. v zjazde.

www.olympic.sk
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Vo veku 84 rokov zomrel olympionik Daniel Šlachta
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V piatok 22. júna sa v 16 regiónoch Sloven-
ska uskutočnil Beh Olympijského dňa (BOD),
ktorý je každoročne najmasovejším a najvý-
znamnejším podujatím Slovenského olympij-
ského výboru. Hlavný BOD zorganizoval na bra-
tislavskej Kuchajde Slovenský olympijský výbor,
organizáciu regionálnych BOD v Banskej Bystri-
ci, Dunajskej Strede, Košiciach, Liptovskom Mi-
kuláši, Lučenci, Nitre, Nových Zámkoch, Prešo-
ve, Prievidzi, Spišskej Novej Vsi, Trenčíne, Trna-
ve, vo Vysokých Tatrách, Žiline a v Šahách za-
bezpečovali regionálne olympijské kluby. Nad
podujatím prevzal patronát minister školstva
a podpredseda vlády SR Ján Mikolaj.

Hlavný Beh Olympijského dňa otvorila pod-
predsedníčka SOV pre rozvoj olympizmu Mária
Mračnová, ktorá pripomenula, že na počesť
Olympijského dňa (je ním 23. jún, keď si me-
dzinárodné olympijské hnutie pripomína zalo-
ženie Medzinárodného olympijského výboru
v roku 1894) sa Slovensku beží už šestnásty
raz. Mária Mračnová bola aj štartérkou behu
jednotlivých vekových kategórií. Najmenší be-
žali dvestometrovú trať na malom okruhu, na-
opak, juniori okolo jazera Kuchajda odbehli až
1500 metrov.

Hlavný BOD na bratislavskej Kuchajde bol jed-
noznačne v znamení stoviek detí, ktoré tvorili
takmer celé účastnícke pole. Program podujatia
bol mimoriadne bohatý a deťom určite spríjem-
nil blížiaci sa koniec školského roka. Okrem sa-
motného behu, na štart ktorého nastupovali po-
čnúc materskými školami postupne podľa veko-
vých kategórií, si účastníci v rámci sprievodného

programu mohli vychutnať množstvo atrakcií
a zaujímavostí.

Deti si na vlastnej koži mohli odskúšať streľbu
z luku, vrh guľou, či skok do diaľky z miesta, ale
voľné priestranstvo pri jazere využili aj na volej-
bal. V stane Slovenského olympijského výboru im
autogramy na podpisové kartičky rozdávali po-
prední olympionici, strelec Jozef Gönci, džudista

Jozef Krnáč, vodný sla-
lomár Juraj Minčík
a rýchlostný kajakár
Juraj Kadnár, ktorí si
s nimi napokon aj mu-
seli manifestačne za-
beh-núť. Za pekné
kresby si deti v stane

SOV mohli vyzdvihnúť suveníry SOV a ďalšie dar-
čeky.

So svojím umením sa na pódiu predviedli
moderné gymnastky, džudisti, aj Čestná stráž
prezidenta SR, ktorá predviedla ukážku zo
svojho galaprogramu, aj bojové ukážky. Inde
sa o zábavu staral zase šašo Ronald McDonald
- celosvetovým partnerom Behu Olympijské-
ho dňa 2007 je totiž spoločnosť McDonald’s,
ktorá podporuje BOD v rámci celého Sloven-
ska. Šašo si s deťmi aj zabehol.

Slovenskými podporovateľmi BOD boli Zenti-
va, Nutrend, Haribo, Kaufland, Magnet Press
Slovakia a Perfekt. Vďaka nim bolo na hlavnom
BOD všetkého potrebného nadostač. Predstavi-
telia viacerých slovenských športových zväzov
olympijských športov si počas hlavného BOD
prevzali poukážky na výživové doplnky od spo-
ločnosti NUTREND DS, ktorá sa nedávno stala
dodávateľom SOV a Slovenského olympijského
tímu.

V rámci BOD bola pre olympijské kluby vypí-
saná súťaž Zentivy o najlepšie zorganizovaný
BOD. Tri najúspešnejšie kluby v rámci celého
Slovenska získajú finančné prémie 30 000, 
20 000, resp. 10 000 Sk, plus balíček produktov
Zentivy v hodnote 10 000 Sk. (sou)
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Na tohtoročný júnový hlavný Beh Olympij-
ského dňa na bratislavskej Kuchajde prispela
aj spoločnosť Kaufland Slovenská republika,
ktorá sa snaží aktívne podporovať rôzne špor-
tové podujatia. Pre účastníkov hlavného BOD
zabezpečil Kaufland pitný režim, ktorý je v teplom počasí nevyhnut-
nosťou. Bežci všetkých vekových kategórií sa mohli občerstviť rôznymi
druhmi minerálnych vôd a nealkoholických nápojov vlastných značiek
Terra a San Terra v celkovom objeme 1972 litrov, čo predstavovalo
spolu 986 fliaš San Terry sýtenej, polosýtenej, nesýtenej a ochutenej
vody značky Terra grep, citrón, tonic a cola. 

Spoločnosť Kaufland pôsobí na Slovensku už sedem rokov. Prvú fi-
liálku otvorila v roku 2000 v Poprade. Postupne k nej  pribudlo ďalších

28 moderných obchodných domov, ktoré  ponú-
kajú široký sortiment potravinárskeho tovaru,
drogistické výrobky, kozmetiku, textil, obuv, do-
máce a školské potreby, knihy, noviny, časopisy
a ďalší tovar.

Na pultoch obchodných domov prevažujú slovenské výrobky.
Z vlastnej pekárne sa denne šíri vôňa chrumkavého pečiva, ktorá s bo-
hatou ponukou mliečnych, údeninárskych výrobkov, čerstvého ovo-
cia a zeleniny uspokojí aj náročného zákazníka.  Najlepší pomer kvali-
ty a ceny  potvrdzujú aj prieskumy nezávislých agentúr. Kaufland je
v súčasnosti miestom najlacnejšieho nákupu uvedeného sortimentu
na Slovensku.
------------------------------------- PR inzercia  -------------------------------------

Vydarený hlavný Beh Olympijského dňa na Kuchajde

■ Autogramiáda
olympionikov - pod-
pisy na kartičky roz-
dávajú zľava Juraj
Minčík, Jozef Krnáč,
Jozef Gönci a Juraj
Kadnár. FOTO

ŠTARTFOTO/
JÁN SÚKUP
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Bežci v Bratislave nezostali smädní
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V celoslovenskom finále vedomostnej súťaže základných škôl o olym-
pizme súťažili trojčlenné družstvá víťazov 9 regionálnych kôl, ktoré
s účasťou dovedna 52 družstiev zorganizovali olympijské kluby v Lu-
čenci, Liptovskom Mikuláši, Košiciach, Prešove, Spišskej Novej Vsi, Ša-
hách, Nitre a v Nových Zámkoch, a ZŠ na Kalinčiakovej ulici v Bratislave.

Súťaž v podobe písomného testu a troch kôl ústnych odpovedí bola
tohto roku zameraná na dva tematické okruhy: umelecké súťaže na
olympijských hrách, resp. olympijské hry na ázijskom kontinente a účasť
slovenských športovcov na nich. 

Víťazné družstvo z Malaciek súťažilo v zložení Kristína Opolcerová,
Tereza Kralovičová a Tomáš Gelinger (pedagogička Mária Húšťavová),
„strieborné“ družstvo z Hula v zostave Silvia Melišková, Marián Polák
a Michal Banás (pedagóg Jozef Hatala) a „bronzový“ tím z Prešova tvo-
rili Veronika Ferencová, Michal Adam a Miloš Fejerčák (pedagogička
Mária Dirgová). 

Konečné poradie vedomostnej súťaže ZŠ o olympizme za rok 2007:

1. ZŠ Mansveta Olšovského, Kláštorné nám.1, Malacky
2. Základná škola Hul
3. Evanjelické kolegiálne gymnázium, Nám. legionárov 3, Prešov
4. Základná škola, Saratovská 43, Levice
5. Základná škola, ČSA 15, Moldava nad Bodvou
6. ZŠ Janka Kráľa, Žiarska ul. 679/13, Liptovský Mikuláš
7. Základná cirkevná škola, ul. T.G.Masaryka 9, Lučenec
8. Základná škola, ul. Ing. Kožucha 11, Spišská Nová Ves
9. Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy

Pozoruhodné podujatie sa konalo (v dvojroč-
ných intervaloch) už siedmy raz, ale premiérovo
v Tatranskej Lesnej. Slávnostné otvorenie MOTD
štylizovalo tradičné otváracie ceremoniály olym-
pijských hier – s olympijskou hymnou, prinese-
ním vlajky SOV a pochodne, so sľubom účastní-
kov i so sľubom rozhodcov, ktorý predniesol člen
výboru SOA Bohumil Golian.

Tábor v prítomnosti predsedu SOV Františka
Chmelára i generálneho sekretára Jozefa Libu
otvorila podpredsedníčka SOV Mária Mračnová.
Predseda SOA Ján Grexa v úvodnom príhovore
mladých účastníkov vyzval k tomu, aby myšlien-
ky olympizmu prebrali aj do súkromného života,
aby sa naučili vychovávať aj prekonávať sami se-
ba, i hľadať priateľov.

Štvrtkový úvodný večer MOTD bol v znamení
seminára „Práca športového novinára“. Zaujíma-
vú tému priblížil mladým vyznavačom olympij-
ských myšlienok odborný pracovník SOV pre styk
s médiami a dlhoročný športový novinár Ľubo-
mír Souček.

V piatok prestávku medzi oboma časťami ve-
domostnej súťaže spestrila pútavá beseda
s olympionikmi z tatranského regiónu – s re-
kordnou päťnásobnou účastníčkou ZOH Máriou
Jasenčákovou, s ďalšou sánkarkou, olympionič-
kou z Turína 2006 Janou Šišajovou, s bývalou ús-
pešnou bežkyňou na lyžiach Annou Pasiarovou
a so súčasnými bežeckými reprezentantmi Iva-
nom Bátorym a Michalom Malákom, ktorých 
sprevádzal aj ich tréner Peter Bartoň.

Piatkový popoludňajší program patril súťa-
žiam v rozmanitých športových disciplínach. Imi-

tovali viaceré súťažné disciplíny z antických
olympijských hier. Večerné slávnostné vyhodno-
tenie celého dňa spestrila beseda s najlepším slo-
venským volejbalistom 20. storočia Bohumilom
Golianom, ktorý rozprávaním rôznych humor-
ných historiek zo svojich slávnych čias veľakrát

rozosmial celú sálu. Fantáziou obdarené členky
výboru SOA Paulína Neveziová a Veronika Tirpá-
ková potom prekvapili pedagógov i organizáto-
rov MOTD vypísaním netradičnej vedomostnej
súťaže - zábavného Polmilionára. Keďže členo-
via družstiev zo ZŠ predtým dostali okrem účast-
níckych diplomov množstvo olympijských suve-
nírov a ďalších cien, ich eufóriu po takomto na
zážitky bohatom dní bolo naozaj ťažké utlmiť...

Aj v sobotu mali deti bohatý a pútavý prog-
ram. Predpoludňajšia plavba plťami na Dunajci
sa pre ne nepochybne stala tak trochu exotickým
zážitkom, ktorý stvárnili v „novinárskych“ tex-
toch, aj keď niektorí radšej uprednostnili básnic-
ké stvárnenie. Najlepšie práce boli večer ocene-
né. Popoludnie ponúklo deťom ďalšiu atrakciu –
sánkarský trenažér v Starom Smokovci. Na zaria-
dení, ktoré využívajú slovenskí sánkarskí repre-
zentanti, si vyskúšali, ako chutí rýchla jazda. Za-
športovali si aj po večeri – v teréne okolo Školy
v prírode Detský raj absolvovali v niekoľkodňo-
vom predstihu Beh Olympijského dňa. Večer
všetci účastníci spoločne zaspievali hymnu tábo-
ru na melódiu hitu Tiny Turner „Simple the Best“,
ktorú nacvičovali počas dvoch dní.

Nie všetky družstvá mohli vydržať v Tatranskej
Lesnej až do nedeľňajšieho záverečného ceremo-
niálu, ale „vytrvalci“ ešte v záverečný deň absol-
vovali turistickú vychádzku z Tatranskej Lesnej
na Studenovodské vodopády. To dovŕšilo obrov-
ské množstvo príjemných zážitkov, ktoré si mladí
ľudia z rôznych kútov Slovenska, ale aj zo zahra-
ničia, mohli odniesť domov.

Všetkých na tomto pozoruhodnom podujatí
osvietil duch olympizmu, priateľstva, čestného
súperenia a filozofia spolunáležitosti. Medziná-
rodný olympijský tábor detí v Tatranskej Lesnej
bol nepochybne táborom pozitívnej energie.
Mladí vyznavači olympizmu ju môžu šíriť ďalej.
Ukázalo sa, že aj v dnešnej ponáhľajúcej sa dobe,
ktorá ponúka mládeži množstvo lákadiel, vie
olympizmus stále osloviť, zaujať a v správnom
smere ovplyvniť smerovanie mladých ľudí.

TEXTY A FOTO ĽUBOMÍR SOUČEK

VÝZNAMNÉ OLYMPIJSKÉ UDALOSTI V II. ŠTVRŤROKU 2007

www.olympic.sk

Olympijský tábor pozitívnej energie

Víťazi vedomostnej súťaže ZŠ o olympizme z Malaciek

■ Víťazné družstvo z Malaciek v spoločnosti predsedu SOA Jána
Grexu (vľavo) i olympionikov Márie Jasenčákovej a Bohumila Goliana.

Mimoriadne vydareným podujatím Slovenskej olympijskej akadémie
(SOA) pod patronátom Slovenského olympijského výboru bol Medziná-
rodný olympijský tábor detí (MOTD), ktorý prebiehal od 14. do 17. júna
v Tatranskej Lesnej. Účastníci zo základných škôl na ňom rozvíjali svoje
telá aj ducha. Škola v prírode Detský raj v Tatranskej Lesnej v jeho rámci
na štyri dni prichýlila účastníkov celoslovenského finále vedomostnej

súťaže základných škôl o olympizme, ako aj družstvá z Česka, Poľska a Maďarska.
Tábor viedla podpredsedníčka SOA Viera Bebčáková.

■ Spoločná fotografia účastníkov MOTD po
splavení Dunajca.
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Vo štvrtok 14. júna, v úvodný deň Medziná-
rodného olympijského tábora detí v Tatranskej
Lesnej, sa uskutočnilo slávnostné odhalenie pa-
mätnej tabule neďalekého Olympijského lesa.
Tabuľa pripomína pomoc olympijského hnutia
a športovej obce Vysokým Tatrám, ktoré v no-
vembri 2004 spustošila víchrica nebývalého
rozsahu. Tabuľu Olympijského lesa v slovenčine
a v angličtine za asistencie predsedu komisie

SOV pre životné prostredie Juraja Bobulu tat-
ranskou vodou a smrekovou vetvičkou pokrs-
tila podpredsedníčka SOV pre rozvoj olympiz-
mu Mária Mračnová. Na malej slávnosti sa zú-
častnil aj primátor Vysokých Tatier Ján Mokoš.

Predseda SOV František Chmelár v príhovore
zdôraznil, že SOV sa po ekologickej katastrofe
medzi prvými prihlásil k trvalej pomoci, keď vy-
hlásil kampaň „Športovci na pomoc Tatrám“.

Spontánne sa do nej zapojilo viacero olympio-
nikov a ďalších športovcov, trénerov i funkcio-
nárov, regionálne olympijské kluby, športové
zväzy, i školy všetkých stupňov. Už tretí rok po-
máhajú pri odstraňovaní následkov kalamity,
aj pri vysádzaní nových porastov. S ich pomo-
cou vyrastá v Tatranskej Lesnej nový les ako
symbol pomoci a vyjadrenie vzťahu športovcov
k Tatrám.

Regionálne kolo vedomostnej
súťaže o olympizme pre základné
školy, ktoré sa uskutočnilo 25. má-
ja v sobášnej sieni Mestského úra-
du v Šahách, bolo vhodnou príleži-
tosťou na oficiálne otvorenie v po-

radí šestnásteho regionálneho olympijského
klubu na Slovensku. Klub otvorila podpredsed-
níčka SOV Mária Mračnová, ktorá pripomenu-
la, že prvý olympijský klub otvárala pred šest-
nástimi rokmi (8. marca 1991) v Bratislave, tak-

že na každý rok pripadá jeden klub. OK Šahy
nesie meno historicky prvého olympionika
pôvodom zo Slovenska Alojza Szokolyiho
(Alojz Szokol). Za predsedu novovzniknutého
olympijského klubu bol zvolený František Ré-
vész.

Na slávnostnom otvorení Olympijského klu-
bu Alojza Szokolyiho Šahy boli prítomní okrem
pedagógov štyroch škôl, ktorých žiaci súťažili vo
vedomostnej súťaži a poslancov mesta Šahy, aj
predsedovia olympijských klubov z Banskej 

Bystrice, Liptovského Mikuláša, Lučenca a z No-
vých Zámkov, ktorí venovali najmladšiemu OK
svoje publikácie a popriali mu veľa úspešných
podujatí, ktorými sa zapojí do ich rodiny.

Po skončení slávnosti sa účastníci odobrali k pa-
mätnej tabuli Alojza Szokolyiho, kde si uctili pa-
miatku zakladateľa športu v Šahách. Predstavite-
lia mesta Šahy, SOV a SOA, spoločne s paralym-
pionikom Ladislavom Gáspárom, položili veniec aj
na hrob spomínaného olympionika v Bernecze-
baráti v Maďarsku, kde zomrel.

Šestnásty regionálny olympijský klub otvorili v Šahách

Odhalili pamätnú tabuľu Olympijského lesa

Olympijské lákadlo na bratislavskom Letisku M. R. Štefánika

Podrobné informácie o udalostiach SOV na www.olympic.sk v SOV AKTUÁLNE.

V utorok 19. júna, presne pol roka pred 15. výročím založenia Slo-
venského olympijského výboru, SOV slávnostne otvoril výstavu k to-
muto jubileu v odletovej hale bratislavského Letiska Milana Rastislava
Štefánika.  Pozornosť desiatok tisícok leteckých pasažierov bude pútať
počas celej letnej turistickej sezóny, až do začiatku októbra.

Slovenský olympijský výbor prostredníctvom vizuálne pôsobivej vý-
stavy na štrnástich veľkých paneloch so sloganmi v slovenčine i v an-
gličtine vysiela našincom i cudzincom jasné a dobre zrozumiteľné po-
solstvo v znamení piatich kruhov. Úspechy výprav Slovenska na olym-
pijských hrách, i nadviazanie na dávnejšie olympijské, športové a orga-
nizátorské tradície na Slovensku, sa v tomto posolstve kombinujú s po-
citom národnej hrdosti na športové úspechy na olympiádach i na ďalších
významných podujatiach, ako aj s hodnotami olympizmu, medzi ktoré
patria šírenie olympijskej výchovy, solidarita i pomoc slabším, alebo po-
moc pri ochrane životného prostredia.

Na vernisáži sa zišlo niekoľko desiatok pozvaných hostí, medzi nimi 
viacerí olympionici. Podpredseda SOV pre letné športy Vladimír Miller
v úvodnom príhovore pripomenul, že za pätnásť rokov existencie SOV
získali slovenskí športovci pätnásť olympijských medailí, ale vyzdvihol aj
rozsiahle aktivity SOV na poli rozvoja olympizmu. Poďakoval sa Letisku
Milana Rastislava Štefánika, ktoré je generálnym partnerom SOV i Slo-
venského olympijského tímu, za poskytnutie priestorov na túto výstavu.
Predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ Letiska M. R. Štefánika –
Airport BTS, a.s., František Stolárik vyjadril potešenie, že Slovenský olym-
pijský výbor veľmi pružne zareagoval na ponuku využiť priestory letiska

na výstavu, ktorú sám verejne predložil pri marcovom podpise dvojroč-
nej zmluvy o generálnom partnerstve.

Otvorením výstavy na bratislavskom Letisku M. R. Štefánika odštar-
tovali dlhodobé oslavy 15. výročia založenia SOV, ktorých vrchol príde
v predvianočnom období. SOV bol založený na ustanovujúcom zasad-
nutí 19. decembra 1992. (sou)

Vo štvrtok 21. júna sa uskutoč-
nili oslavy 15. výročia vzniku
Olympijského klubu Košice (vzni-
kol 13. marca 1992). Oslavy boli
rozdelené do dvoch častí. Predpo-
ludním sa v mestskej časti Košice

– Barca konal Beh Olympijského dňa, na kto-
rom sa zúčastnilo približne sedemsto bežcov,
predovšetkým detí. Popoludní sa v priestoroch
radnice mestskej časti Staré Mesto uskutočnilo
slávnostné zasadnutie členov OK Košice, na
ktorom sa medzi čestnými hosťami zúčastnili aj
olympijskí víťazi, boxer Ján Zachara a futbalis-

ta František Kunzo, či exmajster sveta v há-
dzanej Anton Frolo. Slovenský olympijský vý-
bor zastupovali podpredsedníčka pre rozvoj
olympizmu Mária Mračnová a generálny sekre-
tár Jozef Liba.

Slávnostný prejav na zasadnutí mal predse-
da OK Košice, strieborný olympionik vo futbale
z Tokia 1964 a zároveň predseda Združenia
olympijských klubov SR Anton Švajlen. Súčas-

ťou slávnostného zasadnutia bolo aj odovzdá-
vanie množstva vyznamenaní. OK Košice, ktorý
vďaka TJ Metropol môže využívať až tri klubové
miestnosti, udeľoval svojim zaslúžilým členom
zlaté, strieborné aj bronzové plakety, pričom ve-
dúcich predstaviteľov SOV prijal za svojich čest-
ných členov. Slovenský olympijský výbor ocenil
dlhoročnú vysokú aktivitu OK Košice udelením
Plakety SOV.

Oslavy 15. výročia OK Košice

■ Momentka zo slávnostného otvorenia výstavy SOV na bratislav-
skom Letisku M. R. Štefánika FOTO ŠTARTFOTO/JÁN SÚKUP
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Medzinárodný olympijský výbor (MOV) si na
účely ochrany svojej identity zaregistroval uve-
dené symboly na medzinárodnom úrade pre
ochranu duševného a priemyselného vlastníc-
tva. Používanie týchto symbolov je preto strikt-
ne riadené MOV a podlieha jeho schváleniu.

OCHRANU SYMBOLOV
NA SLOVENSKU VYMEDZUJE 

ZÁKON O SOV
V jednotlivých štátoch za používanie týchto

symbolov zodpovedá národný olympijský vý-
bor. Právnické osoby a fyzické osoby na Slo-
vensku sa môžu uchádzať o súhlas MOV na
používanie olympijskej symboliky len pro-
stredníctvom SOV. Na území Slovenskej re-
publiky je používanie a ochrana olympijskej
symboliky súčasťou zákona Národnej rady
Slovenskej republiky číslo 226/1994 Z.z. z 18.
augusta 1994 o Slovenskom olympijskom vý-
bore. Je preto mylné domievať sa, že výrazy
„olympiáda“, či „olympijský…“ sú všeobecné

a každý ich môže voľne použivať na označova-
nie svojich podujatí, aby zvýraznil ich vážnosť.

Slovenský olympijský výbor už viackrát za-
znamenal prípady neoprávneného a nespráv-
neho používania olympijskej symboliky. Podu-
jatia s prívlastkom “olympijský” sa na Sloven-
sku vyskytujú ako na bežiacom páse – naprí-
klad Olympiáda materských škôl, Fyzikálna
olympiáda, Olympiáda talentovanej mádeže,
Olympiáda ľudských práv atď. Treba uviesť, že
máloktorí organizátori takýchto podujatí od
SOV žiadajú súhlas na používanie tohto názvu.

Súhlas SOV nie je potrebný, ak sa olympijská
symbolika používa na účely rozširovania ideí
olympizmu. V masmédiách sa môže olympij-
ská symbolika používať výlučne na informácie
o olympijskom hnutí a o jeho činnostiach, bez
zneužívania na obchodné a iné podnikateľské
účely. Oprávnené fyzické osoby a právnické
osoby môžu používať olympijskú symboliku
len v rámci územia, lehôt a účelu určených
v súhlase SOV.

ČO JE ZÁKONOM ZAKÁZANÉ?
Zákon č.  226/1994 Z.z. z 18. augusta 1994

o SOV chráni olympijskú symboliku
a ZAKAZUJE:

a) používanie olympijskej symboliky, ktoré
by bolo nevhodné, klamlivé, neprimerané,
alebo ktorým by sa prejavovala neúcta
k olympijskej myšlienke,

b) používanie olympijskej symboliky na vý-
robné, obchodné alebo iné účely bez súhlasu
SOV,

c) prekročenie lehoty na používanie a poru-
šenie iných podmienok používania olympij-
skej symboliky uvedených v súhlase SOV.  

Ak olympijskú symboliku používa neopráv-
nená osoba, alebo ak sa používa v rozpore so
zákonom a s podmienkami súhlasu, vyzve Slo-
venský olympijský výbor túto osobu na skon-
čenie neoprávneného používania olympijskej
symboliky a na uhradenie škody; v prípade po-
dozrenia zo spáchania priestupku alebo trest-
ného činu podá podnet príslušnému orgánu
na konanie podľa zákona. 

Slovenský olympijský výbor má záujem o ší-
renie myšlienok olympizmu a nebráni sa to-
mu, aby oprávnené subjekty používali súčasti
olympijskej symboliky za vyššie určených pod-
mienok. Na druhej strane však bude monito-
rovať, či nedochádza k neoprávnenému zneu-
žitiu a využívaniu prestížnej „marketingovej“
značky. Tak ako si veľké renomované značky
chránia svoje meno a značku, aj olympijské
hnutie si svoje symboly, ktoré vyjadrujú soli-
daritu, duch fair play, apolitickosť, jednotnosť,
atď. chráni.

●   ●   ●
Povolenie komerčného využívania olympij-

skej symboliky na Slovensku rieši SOV pro-
stredníctvom Slovenskej olympijskej marke-
tingovej a.s.

Olympijské symboly sú právne chránené
Používanie olympijských symbolov, vrátane pojmov
„olympiáda“ či „olympijský“, vymedzuje na Slovensku zákon

Olympijský symbol piatich prepletených kruhov, znázorňujúcich päť kontinen-
tov, patrí medzi najznámejšie na svete. Vzor kruhov, spolu s olympijskou vlajkou,
bol Medzinárodným olympijským výborom schválený už v roku 1914. Tak ako po-
stupne rástol význam olympijských hier, mohutnel aj význam olympijského loga
ako vizuálneho nástroja a symbolu tohto podujatia. Podľa Olympijskej charty olym-
pijskú symboliku tvorí olympijský symbol, olympijská vlajka, olympijské heslo,
olympijský oheň, olympijská pochodeň, olympijská hymna, olympijský emblém
a výrazy „olympijský“ a „olympiáda“ vo všetkých gramatických tvaroch. Žiaľ, mno-
hí si neuvedomujú, že všetky uvedené symboly požívajú právnu ochranu a nemož-
no ich používať neobmedzene. SOV považuje za potrebné informovať širokú verej-
nosť o právnom stave v tejto záležitosti.

www.olympic.sk

OLYMPIONICI
★ 80 ROKOV: VLADIMÍR KRAJŇÁK, nar. 24. 9. 1927 v Kežmarku.

V zjazdovom lyžovaní účastník ZOH 1948 v St. Moritzi a 1956
v Cortine d’Ampezzo.

★ 65 ROKOV: PETER BARTOSIEWICZ, nar. 2. 8. 1942 v Žiline.
V krasokorčuľovaní účastník ZOH 1964 v Innsbrucku (v športovej
dvojici s Wlachowskou na deviatom mieste) a 1968 v Grenobli.

★ 60 ROKOV: ANDREJ LUKOŠÍK, nar. 15. 10. 1947 v Levoči.
V hádzanej účastník OH v Mníchove, člen strieborného družstva
ČSSR.

★ 55 ROKOV: STANISLAV SEMAN, nar. 8. 8. 1952 v Košiciach. Vo
futbale účastník OH 1980, člen zlatého družstva ČSSR.

★ 50 ROKOV: DUŠAN MALOVEC, nar. 1. 7. 1957 v Modre. V atle-
tike účastník OH 1980, člen siedmej štafety ČSSR na 4x400 m.
MÁRIA BEŇOVÁ-TOPERCEROVÁ, nar. 15. 7. 1957 v Šali. V hádzanej
účastníčka OH 1980, členka piateho družstva ČSSR. VIERA
KLIMKOVÁ, nar. 11. 8. 1957 v Spišskej Novej Vsi. V behu na lyžiach
účastníčka ZOH 1984 a 1988 (členka siedmej štafety ČSSR na 4x5
km), na ZOH 2006 bola ako trénerka. MÁRIA JASENČÁKOVÁ, nar.
21. 10. 1957 v Poprade. V sánkovaní účastníčka ZOH 1980, 1984,
1992, 1994 a 1998, slovenská rekordérka v počte olympijských
účastí, najlepšie deviata na ZOH 1980. Na ZOH 2006 bola ako kon-
zultantka sánkarskej časti výpravy. Členka SOV a predsedníčka
dozornej rady SOV, od roku 2006 členka exekutívy Medzinárodnej
sánkarskej federácie FIL.

VÝZNAMNÍ SLOVENSKÍ OLYMPIJSKÍ A ŠPORTOVÍ JUBILANTI DO OKTÓBRA 2007

Päť olympiád rekordérky Jasenčákovej
„Keby mi pred tridsiatimi rokmi niekto za-

prorokoval, že budem päťkrát štartovať na
olympiáde, vysmiala by som ho. Považovala
by som to za úplne nereálne. Našťastie,
v mojom prípade sa spojilo viacero priazni-
vých okolností. Začínala som s atletikou, kto-
rá mi dala dobrý všestranný základ. Ten som
zužitkovala v sánkovaní. V novom športe
som našla výborný kolektív, v ktorom som
sa cítila veľmi dobre. Venovala som sa dlhšie
len štúdiu a športu, životné starosti ma ne-
trápili. V tejto atmosfére som absolvovala
ZOH 1980 v Lake Placide i ZOH 1984 v Sara-
jeve. Potom som sa však nepohodla s český-

mi funkcionármi vo vedení zväzu, a aj keď som v pretekoch SP 1987 v Saraje-
ve skončila druhá, na olympiádu do Calgary ma nepustili. Dostala som sa až
do Albertville 1992. Predpokladala som, že to bude moja rozlúčka, ale vznik
samostatnej Slovenskej republiky mi vdýchol novú motiváciu. Tá ma dovied-
la do Lillehammeru 1994. A potom, hoci som už mala po štyridsiatke, ma
zase veľmi motivovalo Nagano 1998. V Japonsku som nikdy predtým nebola
a veľmi som ho chcela navštíviť. Navyše som si uvedomila, že môžem utvoriť
historický slovenský rekord. Tak som potiahla ešte štyri roky, hoci som muse-
la trénovať popri zamestnaní,“ rekapitulovala Mária Jasenčáková svojich
päť olympijských účastí. (sou)
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Exekutíva Medziná-
rodného olympijského
výboru na svojom aprí-
lovom zasadnutí v Pe-

kingu rozhodla o založení olympijských 
hier mládeže, určených pre športovcov vo
veku od 14 do 18 rokov. Premiérové letné
OH mládeže by sa mali uskutočniť v roku
2010, nasledovať by ich mali zimné v roku

2012. Predpokladá sa, že letné hry by mali
trvať 10 dní a malo by na nich štartovať
okolo 3000 športovcov. Na zimných hrách
so 7-dňovou dĺžkou trvania sa predpokladá
účasť okolo 1000 športovcov.  

Prezident MOV Jacques Rogge vyhlásil,
že náklady organizátorov na výstavbu in-
fraštruktúry a ubytovacích zariadení by
mali dosiahnuť 30 – 40 miliónov dolárov.

MOV prisľúbil preplatenie cestovných
a ubytovacích nákladov pre športovcov
a rozhodcov. Dejiská letných ani zimných
hier zatiaľ nie sú známe, ale podľa MOV by
sa OH i ZOH mládeže mali konať na exi-
stujúcich športoviskách. Usporiadateľa OH
mládeže by mali vybrať koncom budúceho
roka, predbežný záujem zatiaľ vyjadrili
Moskva a Singapúr. 

V roku 2010 majú byť premiérové Olympijské hry mládeže

Zatiaľčo na zimných EYOF
(v minulosti EYOD) Slováci
doteraz neboli príliš úspešní
a na ôsmich podujatiach
tohto rangu nazbierali spo-

lu len jednu zlatú a dve bronzové medaily, v le-
te je slovenská historická bilancia podstatne
bohatšia. Slováci na letnom EYOD/EYOF dote-
raz nazbierali spolu 23 medailí (8-2-13), pričom
z budúcich es sa tam predstavili napríklad te-
nista Dominik Hrbatý, atlét Mikuláš Konopka,
či džudista Jozef Krnáč.

Predseda štábu SOV pre EYOF v Belehrade
Ľubor Halanda, ktorý bude aj vedúcim sloven-

skej výpravy, apeloval už v apríli na predstavi-
teľov jednotlivých zväzov, aby k účasti na EYOF
pristúpili s plnou vážnosťou, pretože sú to de
facto európske olympijské hry mládeže, na kto-
rých štartujú viaceré budúce hviezdy svetové-
ho športu. Požiadal, aby zväzy do Belehradu
nominovali svojich najlepších pretekárov v da-
nej vekovej kategórii.

Slovenská účasť na EYOF v Belehrade je plá-
novaná v ôsmich športových odvetviach, z toho
v jednom kolektívnom, ktorého výber bol na
SOV. Slovenský olympijský výbor prihlásil druž-
stvo vodných pólistov. Práve tento tím s 13
hráčmi bude tvoriť najpočetnejšiu časť výpravy.

Ďalej sa predpokladá účasť 12 našich športov-
cov v atletike, 10 v plávaní, 8 v džude, 4 v stol-
nom tenise, po troch v cyklistike i v športovej
gymnastike a dvoch v tenise. Pri naplnení tých-
to počtov by štartovalo 55 športovcov zo Slo-
venska, čo by bolo najviac v doterajšej histórii
EYOD/EYOF. SOV podporil prípravu mladých
športovcov z prostriedkov Olympijskej solidari-
ty celkovou sumou okolo 20 000 USD.

Belehrad ozdobia stromčeky zo Slovenska.
Predseda SOV František Chmelár totiž v rámci
celosvetovej kampane OSN „Miliarda stro-
mov“, ku ktorej sa pripojil aj MOV, inicioval,
aby počas EYOF zasadili stromčeky zo Sloven-
ska. Pôvodne sa rátalo len s deviatimi sadeni-
cami (pretože je to deviaty ročník podujatia),
ale Európske olympijské výbory nápad akcep-
tovali s takým nadšením, že odporučili vysadiť
až 49 stromčekov. Počet je symbolický, pretože
po nedávnom prijatí NOV Čiernej Hory EOV
združujú už 49 NOV Európy.

Pripravil ĽUBOMÍR SOUČEK

Výpravy Slovenska na letnom EYOD/EYOF
Dejisko a termín EYOD/EYOF a umiestenia členov

slovenskej výpravy na 1. – 6. mieste

I. BRUSEL (Belgicko), 17. - 21. 7. 1991
Slováci štartovali v rámci výpravy ČSFR

MEDAILY SLOVENSKÝCH ŠPORTOVCOV: 1 - 0 – 0

II. VALKENSWAARD (Holandsko), 4. – 8. 7. 1993
SLOVENSKO: 15 športovcov v 6 odvetviach

BODOVANÉ UMIESTENIA VÝPRAVY SR: 1 – 1 – 1 – 1 - 1 - 2

III. BATH (Veľká Británia), 10. – 13. 7. 1995
SLOVENSKO: 31 športovcov v 6 odvetviach

BODOVANÉ UMIESTENIA VÝPRAVY SR: 2 – 1 – 3 – 1 – 0 - 0

IV. LISABON (Portugalsko), 19. – 23. 7. 1997
SLOVENSKO: 39 športovcov v 5 odvetviach

BODOVANÉ UMIESTENIA VÝPRAVY SR: 2 – 0 – 0 – 1 – 0 - 0

V. ESBJERG (Dánsko), 10. – 16. 7. 1999
SLOVENSKO: 35 športovcov v 8 odvetviach

BODOVANÉ UMIESTENIA VÝPRAVY SR: 0 – 0 – 1 – 1 – 3 - 1

VI. MURCIA (Španielsko), 22. – 27. 7. 2001
SLOVENSKO: 29 športovcov  v 6 odvetviach

BODOVANÉ UMIESTENIA VÝPRAVY SR: 0 – 0 – 4 – 0 – 2 - 0

VII. PARÍŽ (Francúzsko), 26. 7. – 2. 8. 2003
SLOVENSKO: 38 športovcov v 7 odvetviach

BODOVANÉ UMIESTENIA VÝPRAVY SR: 2 – 0 – 1 – 3 – 2 - 1

VIII. LIGNANO (Taliansko), 3. – 8. 7. 2005
SLOVENSKO: 49 športovcov v 6 odvetviach

BODOVANÉ UMIESTENIA VÝPRAVY SR: 0 – 0 – 3 – 2 – 2 - 2

Medaily Slovákov na letnom EYOD/EYOF
ZLATO (8)

1991: Martin HROMEC – tenis, dvojhra
1993: Tomáš HALVA – atletika, oštep
1995: Boris VAZOVAN – atletika, 400 m prek.
1995: Miriam BOBKOVÁ – atletika, 100 m prek.
1997: DRUŽSTVO BASKETBALISTIEK (Majkráková, Kozmonová, Borovičková,

Gáborová, Klasová, Kyselová, Lásková, V. Libičová, Madajová, Mračnová, Petrí-
ková, S. Borčinová)

1997: Júlia SVOBODOVÁ – plávanie, 100 m znak
2003: DRUŽSTVO BASKETBALISTIEK (Čižmarová, Vyňuchalová, Hrabáková,

Karnayová, Egedová, Kollárová, Rohová, Gatialová, Růžičková, Gazdaričová,
Slotová, Čarnoká)

2003: Jozef REPČÍK – atletika, 800 m

STRIEBRO (2)
1993: Barbora ZAHNOVÁ – tenis, dvojhra
1995: Miriam MAŠEKOVÁ – atletika, 800 m

BRONZ (13)
1993: Dominik HRBATÝ, Barbora ZAHNOVÁ – tenis, mix
1995: DRUŽSTVO HÁDZANÁROK (Palatická, Bernátová, Glankovičová, Jursí-

ková, Ličková, Cinová, Korecová, Kuchtová, Hrabovská, Miháliková, Múčková,
Uhliarová)

1995: Viktor JURÁK – plávanie, 100 m motýlik
1995: Viktor JURÁK – plávanie, 200 m motýlik
1999: Matej JURČO – cyklistika, cestné preteky
2001: DRUŽSTVO BASKETBALISTIEK (Luptáková, Homolová, Michulková, Fur-

ková, Szijjártóová, Ivanová, Kupčíková, Kloudová, Gulová, Kubatová, Pavlovi-
čová, Stantienová)

2001: Tamara KOPECKÁ – atletika, 400 m
2001: Jozef PELIKÁN – atletika, 800 m
2001: Ján MAJDÁN – džudo, do 66 kg
2003: Michaela MARGÓCZIOVÁ – atletika, disk
2005: Katarína ČARNÁ – džudo, do 63 kg
2005: Klaudia BOCZOVÁ – tenis, dvojhra
2005: Andrej MARTIN, Klaudia BOCZOVÁ – tenis, mix

Na letný EYOF v Belehrade 55 športovcov
Nepárne roky patria Európskym olympijským festivalom mládeže (EYOF). Tohto-

ročný už IX. letný EYOF sa uskutoční 22. – 27. júla 2007 v Belehrade. Štartovať na
ňom môžu športovci vo veku do 16 rokov (v atletike až do 17 rokov, v športovej
gymnastike dievčat len do 15), nominovaní národnými olympijskými výbormi z ce-
lej Európy. Na EYOF sú v srbskej metropole pripravené síce staré športoviská, avšak
po rekonštrukcii v dobrom stave.
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Od hlavného mesta prefektúry Élis Pirgosu de-
lí dedinku Olympia asi 15 kilometrov. Len o nie-
čo ďalej je vzdialená od Íonskeho mora. Uhla-
dená dedinka sama osebe nie je veľmi zaujíma-
vá - tvoria ju vlastne samé obchody, reštaurácie
a bary, plus ubytovacie zariadenia pre turistov.
Ale ani nie štvrťhodinku pešej chôdze od dediny
sa nachádza archeologický park obrovskej his-
torickej hodnoty. Jeho súčasťou je aj najstarší
športový areál na svete, ktorý pekne vidíte aj
z hlavnej cesty spoza drôteného plota (o kúsok
ďalej je už cesta dnes rozkopaná, lebo tam obja-
vili ďalšie archeologické nálezisko). Dnes na toto
posvätné miesto, ktoré bolo okrem najslávnej-
ších hier aj centrom náboženského kultu najvyš-
šieho boha Dia a ďalších gréckych bohov, denne
prúdia tisícky turistov z celého sveta.

Ako je známe z dochovaných prameňov, an-
tické olympijské hry „žili“ v období rokov 776
pred n. l. až 393 n. l. Za ten čas sa v štvorročných
intervaloch uskutočnilo dovedna 293 hier olym-
piády. Je to prakticky desaťnásobok počtu
novovekých hier (tie budúcoročné pekin-
ské majú poradové číslo 29...), z ktorých
sa navyše tri vinou svetových vojen neko-
nali! V roku 393 n. l. rímsky cisár Teodó-
zius I. olympijské hry svojím ediktom za-
kázal a označil ich ako pohanské slávnos-
ti. O 33 rokov neskôr jeho nástupca Teo-
dózius II. prikázal zničiť všetky pohanské
chrámy v Olympii. Dielo skazy pod Krono-
vým vrchom dovŕšili zemetrasenia a zá-
plavy vodami riek Alfeios a Kladeos.

Pozoruhodný areál sa stáročia ukrýval pod
nánosmi bahna. Až vďaka vykopávkam, ktoré
po takmer štyridsaťročnom úsilí v roku 1875 od-
štartoval nemecký vzdelanec Ernst Curtius, po-
stupne Olympia vydala svoje tajomstvo. Vojtech
Zamarovský venoval antickej Olympii jednu zo
svojich pozoruhodných a krásnych kníh. Vzkrie-
senie Olympie očarovalo aj tohto veľkého znalca
antiky.

V antickej Olympii dnes môžete vidieť naj-
starší športový štadión na svete – aj keď ten, na
ktorom si dennodenne s chuťou zabehajú stov-
ky, možno tisícky ľudí, je na tomto mieste histo-
ricky až tretí v poradí. Počas olympijských hier
2004 v Aténach sa na ňom v jedinečnej scenérii
konali súťaže vo vrhu guľou, v ktorých na roz-
diel od antických čias mali právo účasti aj ženy
(tie voľakedy nesmeli byť ani len v hľadisku). Ne-
ďaleko bol hipodróm, ktorý však zatiaľ nenašli
a neodkryli.

V posvätnom okrsku Altis všade vidíte olivov-

níky. Práve olivové vence boli trofejami pre an-
tických olympijských víťazov. Túto tradíciu oprá-
šili organizátori OH 2004 v Aténach. Pred „brá-
nou borcov“, ktorá vedie z Altisu na štadión, stá-
vali tzv. pokutové sochy. Tie museli dať na svoje
náklady vyhotoviť tí účastníci antických olym-
piád, ktorých prichytili, že súťažili nečestne. Kto-
vie, koľko takých sôch by muselo zdobiť naše
športoviská dnes...?

Na malom priestore sa ťažko dá priblížiť, čo
všetko ešte môžete vidieť v antickej Olympii. Ob-
rovské ruiny dávajú tušiť, aký monumentálny
musel byť kedysi Diov chrám. Ukrýval sa v ňom
jeden z antických siedmich divov sveta – dva-
násť metrov vysoká socha Dia zo zlata a slono-
viny, ktorú stvoril najslávnejší sochár staroveku
Feidiás. Ten mal neďaleko odtiaľ svoju dielňu.
O niečo menší bol priľahlý chrám bohyne Héry.
Práve pred ním pred každou novovekou olym-
piádou zapaľujú olympijský oheň (na snímke).
O čosi bližšie pri vchode vidno ruiny Leonídaio-
nu, ktorý bol najväčším first-class hotelom v an-
tickom Grécku. Dodnes tam vidno kontúry ba-
zéna, v ktorom sa kúpali významní hostia...

Normálne vstupné do archeologického par-
ku v Olympii stojí šesť eur, takisto aj do neďa-
lekého Archeologického múzea. Ak si kúpite
kombinovanú vstupenku, zaplatíte dohroma-
dy deväť eur. Aj v múzeu je čo vidieť – naprí-
klad torzo slávnej sochy Atény Niké Panión-
skej, ktorej pôvodná podoba dnes zdobí rub
olympijských medailí, alebo Praxitelovu sochu
boha Herma.

Patrí sa dodať, že len niekoľko minút pešej
chôdze od antickej Olympie je od roku 1961 síd-
lo Medzinárodnej olympijskej akadémie (MOA),
ktorá je veľkým školiacim a vzdelávacím stredis-
kom. V nádhernom areáli MOA, ktorý je vo vy-

prahnutej oblasti oázou plnou zelene, pa-
liem, pomarančovníkov a športovísk, sa
na viacerých podujatiach počas roka vy-
striedajú stovky priaznivcov olympijských
myšlienok z celého sveta. Samozrejme, že
návštevu antickej Olympie nevynechá ani
jeden z nich. Odporúčam ju vrelo každé-
mu – aj slovenským dovolenkárom. Naj-
lepším možným sprievodcom im môže
byť Zamarovského „Vzkriesenie Olympie“.

ĽUBOMÍR SOUČEK, 
FOTO AUTOR (2) A ARCHÍV
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Lákavá antická Olympia
Dovolenkárov na Peloponézskom polostrove
a na Zakynthe láka aj miesto, kde sa „narodil“ šport

Plánujete letnú dovolenku na Peloponézskom polostrove alebo na priľahlom ost-
rove Zakynthos? Ak áno a vaše miesto pobytu nie je príliš vzdialené od väčších 
miest, akými sú Patras, Amaliada alebo Pirgos, prípadne Kalamata, a navyše máte
vzťah k športu a k histórii, nemali by ste opomenúť návštevu antickej Olympie. Je to
predsa miesto, kde sa „narodil“ šport i olympijské hry. Som presvedčený, že každý
človek, ktorý má vrelý vzťah k športu, by mal antickú Olympiu aspoň raz navštíviť.
Je to jedinečné miesto, na ktorom vás uprostred ruín a vtáčieho štebotu opantá
nadpozemský pokoj a omámi opojná vôňa stromov. Tam uzreli svetlo sveta naj-
slávnejšie zo všetkých hier, ospievané v Pindarových ódach a v Pausaniových die-
lach...

www.olympic.sk

■ V archeologickom areáli v Olympii – v „kolíske“ svetového športu
i olympijských hier – sa denne premelú tisícky návštevníkov.

■ Najstarší štadión na svete. Dennodenne na ňom beháva množstvo
turistov. Počas OH 2004 tam muži aj ženy súťažili vo vrhu guľou.
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Zlaté päste a maďarská saláma

Na helsinskej olympijskej legitimácii som
zvečnený so zafačovaným obočím.

Posledné tri týždne pred Hrami sme poctivo
dreli na sústredení v Zruči nad Sázavou. Bývali
sme v hoteli, ale inak to bolo ako na vojne. Po
budíčku behanie, upratovanie izieb, lebo poria-
dok v nich sa hodnotil, a až potom raňajky. Po
nich politické školenie a prvý tréning. Popoludní
ďalší: raz v telocvični, inokedy vonku. My, inicia-
tívnejší, sme si pridávali trojkilometrový beh po
pražcoch železničnej trate. Presne sme vedeli, ke-
dy ide Sázavský expres z Českých Budějovíc do
Žďáru a kedy nie. Podvečer kúpanie v rieke alebo
obľúbený futbal. V sobotu večer zábava, na kto-
rú do „mesta žien“ chodili vojaci až z Benešova. 

Pekný športový život. Ibaže v jednom „sparin-
gu“ s Majdlochom som si roztrhol obočie a po-
ruke bol len závodný lekár. Namiesto stehov ho
spojil „kramličkami“ (svorkami). Obočie však za-
čalo hnisať a vznikol poprask. Hnali ma do Pra-
hy a lekár Rudej hvězdy Jiří Čechura mi ho musel
prešiť.

Chvíľu som sa bál, že dopadnem ako štyri roky
predtým. Pôvodne som totiž figuroval aj v no-
minácii na londýnsku olympiádu 1948. Keď som
v Budapešti vyhral nad majstrom Európy Lász-
lóm Bogácsom, požiadali ma, aby som poslal

miery na olympijský oblek, ale na poslednú chví-
ľu ma z nominácie vyškrtli.

Tentoraz by ma to bolo hnevalo ešte viac. Mal
som ideálny vek - 24 rokov a cítil som sa naozaj
v dobrej forme. Aj chýrny fachman Jiří Hoyer, ku
ktorému som v Prahe chodieval na tréningy, mi
vlieval optimizmus: Jeníku, myslím, že to bude
dobré. Napokon to bolo ešte lepšie, ako si myslel
on aj ja.

Internáty v Otaniemi, kde Fíni ubytovali vý-
pravy z Východnej Európy, sa rozprestierajú
uprostred lesov a jazierok. Na ich brehoch sme
objavili dreveničky a v nich pre nás dovtedy ne-
známu fínsku saunu s parádnymi účinkami.
Mňa zaujala aj boxerská hruška. Skvele cibrila
postreh a neničila tak päste ako tvrdé vrecia,
ktoré sme poznali z domu.

Mlátil som do nej v každej voľnej chvíli. Aj po
zápase. Vzápätí som zašiel do sauny a cítil som
sa zasa čerstvý ako rybička.

Celý čas som bol v kondícii aj v pohode. Aj
vďaka výbornej strave. V Helsinkách bol s nami

povestný český kuchár Bidermann, ktorý si ma
obľúbil a vždy mi odložil pár čokolád.

Po víťazstvách nad Švédom Wärmströmom
a Juhokórejčanom Su ma v ringu Messuhalli vo
štvrťfinále čakal Maďar Erdei. Maďari bývali
v tom istom objekte ako my a Julo Torma, bu-
dapeštiansky rodák, sa s viacerými z nich poznal.
„Ej, to nie je dobré, János má dlhé ruky a silný
úder,“ povedal mu jeden z kamarátov. Ja som
vedel, pamätal som si nakladačku, čo mi raz dal
v Budapešti. Aj pod jej vplyvom ma však Erdei
tentoraz trochu podcenil a – doplatil. Vzal to
športovo: „Keď získaš medailu, máš u mňa
štanglu maďarskej salámy.“ 

Po zápase s ním som však bol taký zrichtova-
ný, že ma nespoznal ani náš lekár Pavel Handzo.
„Kde je ten Zachara?“ vypytoval sa. „Tu som,“
ozval som sa mu spod sprchy. Len zalomil ruka-
mi. Ale dal ma dokopy tak, že som v semifinále
zdolal aj Juhoafričana Leonarda Leischinga. To
už som mal istý kov a od Erdeia aj salámu. 

Potom som už sníval len o jedinom: vyhrať aj
nad Talianom Sergiom Caprarim a získať zlatú
medailu. 

Keď ma po finále vyhlásili za víťaza, vletel do
ringu Torma, ktorý dovtedy sedel pod ním,
a spolu s ďalšími našimi pästiarmi a basketba-
listami ma z neho vyniesli na ramenách. Medzi-
tým doň došikovali stupeň víťazov a naklusala
olympijská šľachta, ale hodnú chvíľu nemala
koho dekorovať...

Zaznamenal MARIÁN ŠIMO
FOTO ARCHÍV A ŠTARTFOTO/JÁN SÚKUP

HELSINKI 1952 očami boxera JÁNA ZACHARU

Narodený: 27. augusta
1928 v Kubre (dnes sú-
časť Trenčína)

Olympijské hry: Helsin-
ki 1952 – víťaz kategórie
do 57 kg, Melbourne 1956 –  štvrťfinalista  

ME: 1949, 1955, 1959
Majster ČSR: 1951, 1954, 1955, 1956
Majster Slovenska: 1946, 1947, 1948
Ocenenia: Olympijský rad v striebre (1997),

Zlaté kruhy SOV (2000), Rad Ľ. Štúra II. triedy
(2003), Za zásluhy o výstavbu (1958), Čestný
list UNESCO za fair play (1992)

Helsinská olympiáda bola najúspešnejšia v celej československej his-
tórii: doniesli sme domov sedem zlatých medailí. Tá moja bola posledná,
získal som ju deň pred záverečným ceremoniálom. Po návrate na sláv-
nostnom privítaní výpravy na zaplnenom pražskom Strahove som stál
v prvom rade po boku Zátop-
kovcov, kanoistu Holečka
a členov třebonskej štvorves-
lice. Podpredseda vlády Zde-
něk Fierlinger všetkých zlatých vymenoval, všetkým poďakoval, ale
o mne ani slovo. Buď mu Zacharu zabudli napísať alebo preskočil riadok.

Môj otec a manželka, ktorí merali cestu do Prahy až z Trenčína, na tri-
búne len nechápavo krútili hlavami. Potom nás hnali do autobusu na
slávnostný sprievod celou Prahou. Mňa súdruh Fierlinger nepozval, po-
vedal som veliteľovi. Musíš, nakázal mi.   

Olympijské oblečenie sme hneď po návrate museli vrátiť. Dokonca aj
červené tričko a biele trenírky, v ktorých som boxoval finále. Na pa-

miatku mi ostalo len štartové číslo 258. Po dlhom prosíkaní mi poslali
aspoň rukavice – dnes sú v bratislavskom Múzeu telesnej kultúry.  

Vtedajší minister obrany Čepička ma obdaroval hodinkami, dvojtýž-
dňovým opušťákom a keďže ma povýšil, nafasoval som kožený dôstoj-

nícky kabát. Tuším som ho
však ani nemal na sebe, lebo
o mesiac som z pražského
ATK prestúpil do Rudej hvěz-

dy. Dostal som aj tri metre látky, z ktorej som si dal ušiť oblek. Najmilší
však bol darček zamestnancov trenčianskej Meriny – vyzbierali medzi
sebou 10 200 vtedajších korún, čo bola približne výška mesačného platu.
Doplatil som štyri tisícky a kúpil som si do bytu sekretár. Zväzáci, ktorí
stavali Priehradu mládeže, mi ešte venovali dvanásť dielov Stalinových
spisov. Keď som zväzok rozbalil, zistil som, že ich nelistujem prvý: ktosi
predo mnou si aj podčiarkoval. Posledné sa im potešili deti, keď si nimi
šplhli v školskom zbere papiera.

Súdruh Fierlinger na mňa zabudol

JÁN
ZACHARA

OLYMPIÁDY V SPOMIENKACH:
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Dnes 62-ročný výkonný riaditeľ a predseda
predstavenstva Letiska M. R. Štefánika Fran-
tišek Stolárik má k športu blízko. Keď sme na
úvod debaty nadhodili tému jeho vzťahu
k športu, s chuťou sa rozhovoril. „Šport po-
važujem za veľký fenomén, ktorý vie zbližo-
vať ľudí. Vždy som ho pociťoval ako veľmi fé-
rovú činnosť a oceňoval som, že je spravodli-
vý. Mal som šťastie na dobrých telocvikárov,
takže som športoval veľmi všestranne. Vždy
ma však viac lákali kolektívne ako individuál-
ne športy,“ začal.

Pri otcovi, ktorý vášnivo miloval futbal, od-
mala prežíval napätie na zápasoch bratislav-
ského Slovana, ale sám sa aktívne venoval
volejbalu. „Úžasne ma napĺňali tímové emócie
a snaha po víťazstve kolektívu. Za Spoje Brati-
slava som hral II. Slovenskú národnú ligu. Výš-
kou som síce nevynikal, ale výskok som mal
dobrý. Z hráčskych čias mám doma kopu me-
dailí. Vzhľadom na nižšiu postavu bol pre mňa
idolom Josef Musil, ktorý bol takisto ako ja po-
liar. Veľkým vzorom bol pre mňa aj najlepší
slovenský volejbalista 20. storočia Bohumil
Golian. Takmer pred štvrťstoročím ma viedol
ako tréner družstva Západoslovenského kraja
na Športových hrách mládeže v Plzni a pa-
mätám si, že príliš ma v tíme nechcel, lebo
som bol malý...“

Pravda, pre rozhodnutie o pokračovaní
v partnerstve so SOV a so Slovenským olym-

pijským tímom boli pre manažment Letiska M.
R. Štefánika dôležité iné veci, ako volejbalová
minulosť výkonného riaditeľa a predsedu
predstavenstva. „Olympijské kruhy sú azda
najznámejším symbolom na svete. Slovenský
olympijský výbor je v športovej oblasti vrchol-
ným reprezentantom Slovenska a nositeľom 
veľmi pozitívnych hodnôt a ušľachtilých cieľov,
ktoré sú všeobecne uznávané. Naše partnerstvo
so SOV je preto motivované viacerými faktor-
mi,“ konštatuje František Stolárik.

Už pri podpise zmluvy František Stolárik po-
vedal, že vďaka partnerstvu SOV a Letiska M.
R. Štefánika sa olympijské myšlienky – obraz-
ne povedané – môžu dostať do oblakov. Myslí
však aj na veľmi praktické veci. Pre sloven-
ských športovcov, vrátane olympionikov, by
bolo veľmi prospešné, keby mohli čo najčas-
tejšie odlietať na súťaže v zahraničí priamo
z Bratislavy, a nie z letísk v susedných kraji-
nách. Aká je šanca docieliť to?

„Samozrejme, že by sme chceli, keby čo naj-
viac slovenských športovcov odlietalo do sveta
z Bratislavy. S rozvojom nášho letiska sa aj po-
čet zahraničných destinácií bude neustále zvy-
šovať. Môžu od nás štartovať, aj tu pristávať
akékoľvek veľké osobné lietadlá. Slovenská
olympijská výprava teda môže na budúci rok
na OH v Pekingu pokojne odletieť z Bratislavy.
Sme pripravení pomôcť SOV pri vybavovaní
špeciálu, pričom môžeme využiť naše vzťahy

s rôznymi leteckými spoločnosťami. Ak naša
olympijská výprava poletí z Bratislavy, určite
jej vystrojíme pri odlete veľkú slávu. Olympiáda
je o trinásť mesiacov a som si istý, že dovtedy
sa súčasná tvár nášho letiska výrazne zmení.
Meníme sa na živé a dynamické letisko. Nepo-
chybujeme o tom, že máme na to, aby sme
zvládli veľké úlohy, ktoré pred nami v najbliž-
šom čase stoja,“ hovorí František Stolárik.

„Treba si uvedomiť, že za posledné tri roky sa
letecká doprava v Bratislave mimoriadne roz-
rástla a je tu veľký potenciál ďalšieho rastu. Po
určitom útlme v nedávnej minulosti máme te-
raz veľké stavebné plány, ktoré nielen zväčšia
kapacitu letiska, ale aj zvýšia komfort cestujú-
cich a kvalitu všetkých služieb,“ pokračuje šéf
letiska a konkretizuje: „Prebieha rekonštrukcia
terminálu a príprava na zavedenie schengen-
ských pravidiel. Súbežne s tým zvyšujeme ka-
pacitu terminálu. Postavíme dva nové mosty
a dve nové brány, čím uvoľníme odletovú halu.
V najbližšom čase začneme s rekonštrukciou
parkoviska, po ktorej pribudne 320 parkovacích
miest, zlepší sa poriadok na parkovisku, aj jeho
ochrana.“

Podľa riaditeľa letiská sú všade na svete veľ-
kými staveniskami. „Potrebujeme však, aby na-
ši ľudia chápali, že všetky tieto zmeny sú pre
nich. A chceme docieliť, aby zároveň mali po-
cit, že je to aj ich letisko a že môžu naň byť hrdí.
Veríme, že aj partnerstvo so Slovenským olym-
pijským výborom nám pomôže vytvoriť nový
imidž letiska. K tomu môže prispieť i výstava,
ktorú v odletovej hale k svojmu 15. výročiu pri-
pravil SOV. Som si istý, že pôsobivé panely
s olympijskou tematikou upútajú pozornosť
množstva pasažierov, ktorí pred odletom majú
dosť času.“ ĽUBOMÍR SOUČEK

FOTO ŠTARTFOTO/JÁN SÚKUP

Odletí výprava do Pekingu z Bratislavy?
Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s., si aj partnerstvom so SOV tvorí nový imidž

Generálnym partnerom Slovenského olympijského výboru a Slovenského olym-
pijského tímu sa Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s., prvý raz stalo na je-
den rok krátko pred vlaňajšími ZOH v Turíne. Nový manažment letiska, ktorý na-
stúpil v októbri 2006, vyhodnotil spoluprácu priaznivo a rozhodol sa v nej pokračo-
vať. Šestnásteho marca 2007 došlo k podpisu novej zmluvy o generálnom partner-
stve, ktorá je v platnosti až do 28. februára 2009. Za Letisko M. R. Štefánika zmluvu
podpísal výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva František Stolárik. Hneď za-
horúca ponúkol SOV možnosť využiť priestory letiska napríklad na výstavu. Tá sa 
realizuje už od polovice júna a v odletovej hale bude pútať pozornosť pasažierov po-
čas celej letnej turistickej sezóny, až do začiatku októbra.

■ Na Medzinárodnom dni detí na bratislavskom Letisku sa podieľal aj SOV. Skok do diaľky
z miesta deti učila reprezentantka SR Jana Velďáková.

■ František Stolárik (vpravo) pri debate
s najväčšou legendou slovenského volejbalu
Bohumilom Golianom. Pred dávnymi rokmi
hral pod jeho vedením...

www.olympic.sk
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