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Na úvod 34. valného zhromaž-
denia SOV v bratislavskom hoteli
Holiday Inn boli odovzdané vy-
znamenania Slovenského olym-
pijského výboru. Zlaté kruhy SOV
si prevzal významný zahraničný
hosť, predseda Českého olympij-

ského výboru Milan Jirásek. SOV ďalej udelil
troje Strieborných a štrnásť Bronzových kru-
hov SOV, ako aj tri Čestné uznania SOV.

Z VYSTÚPENIA PREDSEDU SOV
FRANTIŠKA CHMELÁRA

Predseda SOV František Chmelár vo svojej
správe zdôraznil, že jednou najvážnejších súčas-
ných úloh, ba priam povinností SOV, je chrániť
a prehlbovať jednotu olympijského hnutia. Pri-
pomenul, že Olympijská charta ukladá národ-
ným olympijským výborom povinnosť zúčastniť
sa na olympijských hrách. Reagoval tým na vý-
zvy na bojkot OH v Pekingu, s ktorými po marco-
vých veľkých nepokojoch v čínskej provincii Ti-
bet vyšli predovšetkým mimovládne organizá-
cie z rôznych kútov sveta. Predseda SOV bojkot
OH označil za nezmyselný a pre nás neprijateľný.
Vyzval plénum, aby SOV dodržal Olympijskú
chartu, učinil zadosť podpísanej prihláške a zú-
častnil sa prostredníctvom olympijskej výpravy
SR na Hrách XXIX. olympiády v Pekingu. Plénum
po diskusii hlasovaním takmer jednomyseľne
súhlasilo s vyhlásením výkonného výboru SOV,
ktorý 19. marca zaujal jednoznačne odmietavý
postoj k bojkotu OH 2008 v Pekingu. 

Predseda SOV upozornil na budúcoročný
olympijský kongres v Kodani, ktorý dáva špor-
tovým organizáciám aj jednotlivcom priestor
na prezentáciu názorov a návrhov, týkajúcich
sa problémov a aktuálnych otázok olympijské-
ho hnutia. Podrobné témy sú k dispozícii na
www.olympic.sk. Vo svojom vystúpení sa ve-
noval aj aktuálnemu dianiu okolo športu 
v Európe. Konštatoval, že prijatie a ratifikova-
nie Lisabonskej zmluvy členskými štátmi 
Európskej únie môže znamenať skvelú per-
spektívu pre šport v celej Európe, teda aj u nás,
pretože otvorí priestor na realizáciu akčného
plánu Coubertin a na prístup športu k operač-
ným programom EÚ a teda aj k rozvojovým
fondom.

Predseda SOV ocenil výrazné zlepšenie ko-
munikácie medzi SOV a sekciou športu Minis-

terstva školstva SR, ako aj permanentný a veľ-
mi pragmatický dialóg priamo s ministrom
školstva Jánom Mikolajom.

František Chmelár predložil plénu na záver
svojej správy aj hlavné úlohy SOV na rok
2008. Medzi prioritami SOV je zabezpečenie
úspešnej reprezentácie na OH v Pekingu,
utvorenie optimálnych podmienok na účasť
výpravy na ZOH 2010 vo Vancouvri, realizácia
úloh vyplývajúcich zo Zákona o organizácii
a podpore športu v SR, realizácia projektu
Olympijských festivalov detí a mládeže Slo-
venska i zámerov v činnosti Nadácie SOV, ako
aj utvorenie podmienok na čerpanie zdrojov
z fondov EÚ v rámci operačných programov
SR na finančné zabezpečenie niektorých úloh
SOV.

SOV V MÁJI SPUSTÍ OLYMPIJSKÝ
FESTIVAL DETÍ A MLÁDEŽE SLOVENSKA

Téme príprav na Hry XXIX. olympiády v Pe-
kingu, ktorej patrila významná časť rokovania
34. VZ SOV, sa venujeme samostatne. Predseda
komisie mládeže SOV Jozef Bazálik stručne in-
formoval o najbližších vrcholných olympijských
podujatiach mládeže. Zimný Európsky olympij-
ský festival mládeže (EYOF) usporiadajú 14. –
21. februára 2009 v poľskom stredisku Slask-
Beskydy. Letný EYOF sa uskutoční 18. – 25. júla
2009 vo fínskom Tampere. Na zimnom EYOF
sa predpokladá účasť približne 70-člennej a na
letnom EYOF 90-člennej slovenskej výpravy.
Premiérové Olympijské hry mládeže budú 14. –
26. augusta 2010 v Singapure. 

Novým projektom SOV sú Olympijské festi-
valy detí a mládeže Slovenska (OFDMS), ktoré
odštartujú koncom mája tohto roku. Podpred-
sedníčka SOV pre rozvoj olympizmu Mária
Mračnová informovala, že tento rok by sa do
projektu OFDMS mali zapojiť deti vo veku 5 – 7
a 8 - 10 rokov v kategóriách „olympijských 
hviezdičiek“ a „olympijských nádejí“, ale v prí-
pade vhodných podmienok a ochoty v jednotli-
vých mestách a obciach je možná aj účasť star-
ších detí. Podujatia v rámci OFDMS sa odohrajú
na úrovni miest a obcí na základe ich dobrovo-
ľného záujmu. Mária Mračnová ocenila veľmi
aktívny prístup vyšších územných celkov, aj
Združenia miest a obcí SR k tomuto projektu,
ktorý označila za veľmi dôležitý pre budúcnosť.
„Jeho základným zmyslom je prebudiť školy,
obce, mestá aj VÚC a vyburcovať ich, aby sa 
niečo pozitívne začalo diať so športom mláde-
že,“ vysvetlil František Chmelár.

Na 34. valnom zhromaždení Slovenského olympijského výboru, ktoré sa konalo 
28. marca, schválili delegáti viacero úprav Stanov SOV. Upravené stanovy otvárajú dve-
re pre vstup do SOV aj slovenským zväzom neolympijských športov, pokiaľ ich strešné
medzinárodné federácie sú uznané Medzinárodným olympijským výborom. Najvyšší
orgán SOV takmer jednomyseľne súhlasil s vyhlásením výkonného výboru SOV 
z 19. marca, ktoré zaujalo jednoznačne odmietavý postoj k návrhom na bojkot Hier
XXIX. olympiády v Pekingu.

SOV otvoril dvere aj neolympijským športom
Slovenský olympijský výbor na svojom 34. valnom zhromaždení jednoznačne 
odmietol bojkot Hier XXIX. olympiády v Pekingu

■ Predseda Českého olympijského výboru Milan Jirásek pri preberaní Zlatých kruhov SOV
od predsedu SOV Františka Chmelára. V pozadí čestný predseda SOV Vladimír Černušák.

Rozpočet: vlani vyše 38,6 milióna,
tohto roku vyše 63 miliónov korún

Generálny sekretár SOV Jozef Liba v správe o hospodárení SOV za rok 2007 uviedol, že Slo-
venský olympijský výbor vlani hospodáril s vyrovnaným rozpočtom, ktorého príjmy aj výdavky bo-
li vo výške 38 657 202 korún. V príjmovej zložke tvorili zhruba 53 percent prostriedky zo štátne-
ho rozpočtu, 21 percent pochádzalo z Olympijskej solidarity a z marketingového programu MOV
a zvyšných 26 percent z vlastných marketingových aktivít. Najviac výdavkov (48 percent) išlo na
činnosť športového oddelenia SOV.

Rozpočet SOV na rok 2008 bol schválený v celkovej výške príjmov aj výdavkov 63,032 miliónov Sk.
Až 68 percent výdavkov pôjde pre športové oddelenie, ktoré zabezpečuje aj účasť na OH v Pekingu.
Dotácie zo štátneho rozpočtu by v tomto roku mali tvoriť 67 percent príjmov SOV.



PO ÚPRAVE STANOV MÁ SOV
PREZIDENTA A OTVORÍ DVERE AJ

NEOLYMPIJSKÝM ŠPORTOM
Najdlhšie trvajúcim bodom programu 34. VZ

SOV bola na záver úprava Stanov Slovenského
olympijského výboru (naposledy sa menili
v novembri 2004). Ešte pred prerokovávaním
tohto bodu plénum schválilo Záväzok SOV
k boju proti dopingu. Tento záväzok vyplýva
z inovovaného Svetového antidopingového kó-
dexu a SOV ním pristupuje k cieľom Svetového
antidopingového programu. V inovovanej po-
dobe Stanov SOV, účinnej po schválení Medzi-
národným olympijským výborom, už je aj od-
volávka na tento záväzok.

V Stanovách SOV nastalo niekoľko dôležitých

zmien. Úplnou novinkou je, že členmi olympijské-
ho hnutia na Slovensku budú môcť byť nielen ná-
rodné zväzy športov, ktoré sú v olympijskom 
programe, ale aj športové zväzy, ktorých zastre-
šujúce medzinárodné federácie uznal Medziná-
rodný olympijský výbor. Týmto krokom SOV kráča
v stopách väčšiny národných olympijských výbo-
rov v Európe, z ktorých viaceré sú aj strešnými
športovými organizáciami v jednotlivých kraji-
nách. K prijatiu prvých takýchto zväzov do SOV
by malo dôjsť ešte v priebehu tohto roka – buď už
19. júla na 35. VZ SOV, ktorého hlavnou náplňou
bude potvrdenie nominácie výpravy na OH v Pe-
kingu, alebo pravdepodobnejšie 29. novembra na
36. VZ SOV na záver olympijského cyklu, kde sa
budú voliť nové orgány SOV na ďalšie štyri roky.

Došlo aj k zmene názvu funkcie najvyššieho

predstaviteľa SOV z predsedu na prezidenta.
Doterajší podpredsedovia SOV sa stali vice-
prezidentmi. Vážnejšou zmenou je, že nielen
novozvolený prezident SOV, ale aj noví členo-
via VV SOV, zastupujúci právnické osoby (pre-
dovšetkým športové zväzy), sa po zvolení do
exekutívy v novembri 2008 stanú individuál-
nymi členmi SOV ako fyzické osoby a ich man-
dát delegáta právnickej osoby zanikne. Práv-
nická osoba namiesto nich počas celého funk-
čného obdobia deleguje do SOV iného zástup-
cu. Poslednou významnou novinkou je skutoč-
nosť, že okrem doterajšieho jediného štatutár-
neho zástupcu bude mať SOV aj druhého šta-
tutára, ktorým sa stal generálny sekretár.

TEXT ĽUBOMÍR SOUČEK, 
FOTO ŠTARTFOTO/JÁN SÚKUP

www.olympic.sk OLYMPIJSKÁ REVUE 3

ŠPORT EXTRA – OLYMPIJSKÁ REVUE, príloha Slovenského olympijského výboru v spolupráci so Slovenskou olympijskou marke-
tingovou, a.s. Vydáva Šport Press, s.r.o., Ilkovičova 34, 842 28 Bratislava. Riaditeľ: JUDr. PAVEL ŠÍPKA. Šéfredaktor: ZDENO SIMONIDES.
Zostavovateľ: ĽUBOMÍR SOUČEK. Grafická úprava: RICHARD PETRAKOVIČ. Korektor: TIBOR POCZKODY. Obálka a vnútorný layout:
ARTWELL DESIGN. Tlač: MERKANTIL, s.r.o., Trenčín. Uzávierka 3. čísla 2008: 18. mája 2008. Samostatne nepredajné.

ZLATÉ KRUHY SOV
● MILAN JIRÁSEK – Predseda Českého olym-

pijského výboru (od roku 1996) a člen predsed-
níctva Medzinárodnej lyžiarskej federácie.

STRIEBORNÉ KRUHY SOV
● DUŠAN ČINČÁR – Dlhoročný popredný tré-

ner a funkcionár v sánkovaní, pôsobil na šty-
roch ZOH.

● WALTER MARX – Dlhoročný popredný tré-
ner a funkcionár v sánkovaní, bol na piatich
ZOH. Viedol federálny aj slovenský sánkarský
zväz.

● ERVÍN SMAŽÁK – Popredný olympijský
a športový filatelista, organizátor výstav a au-
tor katalógov, podpredseda Slovenskej spoloč-
nosti olympijskej a športovej filatelie.

BRONZOVÉ KRUHY SOV
● MARTIN BENKO – Bývalý generálny tajom-

ník SOV (1997 – 2004) a člen exekutívy Európ-
skych olympijských výborov (2001 – 2005), šéf
slovenskej misie na OH 2000.

● ŠTEFAN DAŇO – Významný funkcionár
v atletike, hlavný organizátor  Medzinárodného
maratónu mieru v Košiciach.

● MÁRIA ĎURIŠINOVÁ – Jedna z najúspeš-
nejších hráčok a najlepších strelkýň v histórii
slovenskej hádzanej, strieborná na MS 1986 

a piata na OH 1988, bývalá generálna riaditeľ-
ka sekcie športu a mládeže Ministerstva škol-
stva SR.

● DUŠAN HAMAR – Člen exekutívy Medzi-
národnej federácie športovej medicíny, pred-
seda Slovenskej spoločnosti telovýchovného le-
kárstva, dlhoročný vedúci oddelenia telový-
chovného lekárstva Ústavu vied o športe pri
FTVŠ UK v Bratislave.

● ALŽBETA HAVRANČÍKOVÁ – Štvornásob-
ná olympionička a najúspešnejšia slovenská
bežkyňa na lyžiach v histórii, v sezóne 1988/89
celkove druhá vo Svetovom pohári, v súčasnos-
ti trénerka mládeže.

● ZDENĚK HRBÁČEK – Viac než polstoročie
tréner a funkcionár v atletike, bol predsedom
TJ Spartak Dubnica n/V. a 15 rokov predsedom
stredoslovenského atletického zväzu.

● ĽUBOMÍRA IĽANOVSKÁ – Pod dievčen-
ským menom Balážová popredná bežkyňa na
lyžiach, účastníčka troch ZOH.

● JÁN JÁNOŠDEÁK – Významný telovýchov-
ný lekár, desiatky rokov pôsobil v športe, pre-
dovšetkým vo volejbale. 

● VIERA KLIMKOVÁ - Bývalá popredná bež-
kyňa na lyžiach, dvojnásobná olympionička,
v súčasnosti trénerka mládeže.

● STANISLAV KOSORÍN - Dlhoročný význam-
ný športový úradník na ministerstve školstva,
bývalý generálny riaditeľ sekcie štátnej starost-
livosti o šport.

● JELA LABUDOVÁ - Dlhoročná pedagogička
na FTVŠ UK v Bratislave, bývalá predsedníčka
komisie SOV pre šport pre všetkých a iniciátor-
ka založenia Dní športu.

● PAVOL SIROŤÁK – Dlhé roky popredný
tréner hokejovej mládeže, v poslednom obdo-
bí metodik Slovenského zväzu ľadového ho-
keja.

● JANKA STAŠOVÁ - Niekdajšia popredná
hádzanárka, členka strieborného družstva na
MS 1986 a piateho družstva na OH 1988, v sú-
časnosti generálna sekretárka Slovenského
zväzu hádzanej a predsedníčka Klubu fair play
SOV.

● ANTON ZERER – Významný športový pub-
licista, autorom viacerých pamätníc z jednotli-
vých olympiád, bývalý hovorca SOV.

ČESTNÉ UZNANIA SOV
● STANISLAV FIALA – Dlhoročný gymnastic-

ký tréner a telovýchovný pedagóg.
● EVA HORKAVÁ – Úspešná gymnastická

trénerka, medzinárodná rozhodkyňa a funk-
cionárka. 

● JÁN NOVÁK – Dlhoročný gymnastický tré-
ner a funkcionár, prezident Slovenskej gym-
nastickej federácie (od 1990), člen rady Medzi-
národnej gymnastickej federácie.

■ Poznámka: Z laureátov chýbal na valnom
zhromaždení len Dušan Hamar.

■ Držitelia Strieborných kruhov SOV – zľava Dušan Činčár, Walter
Marx a Ervín Smažák.

■ Dve veľké osobnosti slovenského športu s Bronzovými kruhmi SOV –
vľavo slávna hádzanárka Mária Durišinová, vpravo nemenej slávna bež-
kyňa na lyžiach Alžbeta Havrančíková.

Vyznamenania, udelené na 34. VZ SOV
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Najväčšiu výpravu so 112
športovcami (z toho 108 súťa-
žilo) vyslal SOV roku 2000 do
Sydney, kam sa kvalifikovali až
tri kolektívy (družstvá futba-
listov, vodných pólistov a bas-
ketbalistiek). Pri letnej pre-

miére v Atlante 1996 bolo v slovenskej výprave
71 športovcov a pri zatiaľ poslednom štarte
v Aténach 2004 spolu 65 športovcov, z ktorých
súťažilo 64. Všetko nasvedčuje tomu, že atén-
sky doteraz najnižší počet už nemôžeme do-
siahnuť ani len teoreticky.

K 18. MÁJU S ISTOTOU 
42 ŠPORTOVCOV

K 18. máju malo zo Slovenska istotu štartu
v Pekingu 42 športovcov: desať atlétov, po se-
dem zástupcov športovej streľby i rýchlostnej
kanoistiky, päť z vodného slalomu, traja z cest-
nej cyklistiky, dvaja z plávania i vzpierania a po
jednom z jachtingu, džuda, stolného tenisu,
triatlonu, športovej gymnastiky a zápasenia.
Tento počet by mali v prvom rade zvýšiť atléti,
ktorí rovnako ako plavci majú možnosť plniť li-
mity medzinárodných federácií na vopred ur-
čených súťažiach až do 15. júla. Slovenský atle-
tický zväz avizuje, že nominačné kritériá SOV
by reálne mohlo splniť 16 – 17 našich atlétov.

Tripartitná komisia, v ktorej majú svoje za-
stúpenie delegáti MOV, medzinárodných špor-
tových federácií a národných olympijských vý-
borov, z piatich žiadostí SOV o voľné karty (pre
strelca Zoltána Baláža, vzpierača Martina Te-
šoviča, tenistu Dominika Hrbatého, športovú

gymnastku Ivanu Kováčovú a pre horskú cyk-
listku Janku Števkovú), nevyhovela ani jednej.
Existuje ešte teoretická šanca na prerozdele-
nie niekoľkých miest v jednotlivých športoch
v priebehu júla, keď už bude známe, do akej
miery využili jednotlivé NOV právo prihlásiť
svojich kvalifikovaných športovcov v jednotli-
vých športoch. Kováčová však neskôr dostala
pozvánku na meno od FIG.

Pokiaľ nedôjde k zraneniam kľúčových hrá-
čok, s určitosťou by sme bez ohľadu na uvede-
nú skutočnosť mali mať zastúpenie v tenise.
Daniela Hantuchová aj Dominika Cibulková
spĺňajú kritériá postavenia vo svetovom reb-
ríčku, k nim sa vo štvorhre pridáva aj Janette
Husárová. Šancu na miestenku má aj Dominik
Hrbatý, ktorý vzhľadom na dlhšiu zdravotnú
prestávku môže na deviatich turnajoch roka
využiť svoj tzv. zmrazený ranking (70. miesto).
V bedmintone má veľmi reálnu šancu na účasť
Eva Sládeková. Teoretickú šancu nominovať sa
majú Slováci ešte vo veslovaní, v hre ešte môže
byť aj dvojica akvabiel. V ostatných športoch je
už šanca na účasť Slovákov na OH 2008 nulová.

Z ROKOVANÍ ŠTÁBU SOV PRE OH 2008
Štáb SOV pre OH 2008 pod vedením vice-

prezidenta SOV pre letné športy Vladimíra Mil-
lera zasadá od januára tohto roku každý me-
siac. Členovia štábu za SOV sa postupne stre-
távajú so všetkými kandidátmi olympijského
štartu a s členmi ich sprievodu. Pri tejto príleži-
tosti prebieha aj meranie oblečenia. Športovo-
voľnočasovú časť oblečenia slovenskej výpra-
vy dodá firma Adidas Slovakia s.r.o., spoločen-

■ Pre členov Slovenského olympijského tímu
Peking zabezpečil SOV športové oblečenie od re-
nomovanej spoločnosti Adidas Slovakia. Pri výbe-
re materiálov a strihov daných kusov odevov sa
kládol dôraz jednak na ich estetickú hodnotu,
rovnako ako na ich funkčnosť. Predovšetkým
vzhľadom na náročné klimatické podmienky, kto-
ré našich športovcov v Pekingu čakajú - teda vy-
soké teploty, vlhkosť či smog. V športovej súprave
sa naši najlepší športovci predstavia aj počas odo-
vzdávania medailí na stupňoch víťazov.

KTO K 18. MÁJU SPLNIL
NOMINAČNÉ KRITÉRIÁ SOV
● ATLETIKA (10, resp. 11): Libor Charfreitag,

Martina Hrašnová (kladivo), Dmitrij Vaľukevič
(trojskok), Peter Korčok, Kazimír Verkin, Miloš
Bátovský, Anton Kučmín (chôdza 50  km – štar-
tovať však budú môcť len traja), Matej Tóth,
Zuzana Malíková (chôdza 20  km), Jana Velďá-
ková (diaľka), Dana Velďáková (trojskok) - všet-
ci menovite splnili limity.

● RÝCHLOSTNÁ KANOISTIKA (7): všetci uve-
dení vybojovali miestenky pre krajinu - Richard
Riszdorfer, Michal Riszdorfer, Erik Vlček, Juraj
Tarr (K4 500 m, z členov osádky je možné po-
staviť lode aj na súťaže v K1 a v K2), Ivana Kme-
ťová, Martina Kohlová (K2 500 m, jedna by mo-
hla nastúpiť aj v K1 500 m), Marián Ostrčil (C1
1000 m, mohol by nastúpiť aj v C1 500 m).

● ŠPORTOVÁ STREĽBA (7): všetci uvedení vy-
bojovali miestenky pre krajinu - Jozef Gönci (ľu-
bovoľná malokalibrovka 60 a 3x40, vzduchová
puška 60), Pavol Kopp (ľubovoľná pištoľ), Mário
Filipovič, Erik Varga (trap), Dana Barteková
(skeet), Zuzana Štefečeková (trap), Daniela Peš-
ková (športová puška).

● VODNÝ SLALOM (5): Martikán a Hochs-
chornerovci nielen vybojovali miestenky, ale
vzhľadom na zisk titulu majstrov sveta 2007 na
základe zväzových kritérií získali menovitú no-
mináciu – Michal Martikán (C1), Peter a Pavol
Hochschornerovci (C2), Peter Cibák (K1 – v do-
mácej kvalifikácii zdolal Jána Šajbidora, ktorý
vybojoval miestenku), Elena Kaliská (K1 – vy-
bojovala miestenku a v domácej kvalifikácii
zdolala Janu Dukátovú).

● CESTNÁ CYKLISTIKA (3): tri miestenky na
cestné preteky mužov s hromadným štartom
(a v ich rámci jednu na časovku) získalo Sloven-
sko na základe umiestenia krajiny v rebríčku
UCI.

● PLÁVANIE (2): Martina Moravcová (100 m
motýlik, 50 a 100 m v. sp.), Denisa Smolenová
(200  m motýlik) – obe menovite splnili limity.

● VZPIERANIE (2): Slovensko získalo dve 
miestenky, Martin Tešovič (do 105 kg) má istý
štart, o druhom pretekárovi rozhodne VV SZV
(najväčšie šance má Ondrej Kutlík do 85 kg).

● JACHTING (1): Patrik Pollák (trieda RX:S)
získal miestenku pre krajinu.

● DŽUDO (1): Zoltán Pálkovács (do 100 kg)
získal miestenku pre krajinu.

● ZÁPASENIE (1): David Musuľbes (voľný štýl
do 120 kg) získal miestenku pre krajinu.

● STOLNÝ TENIS (1): Eva Ódorová (dvojhra)
získala miestenku na meno.

● TRIATLON (1): Pavel Šimko (jednotlivci) zís-
kal miestenku na meno.

● ŠPORTOVÁ GYMNASTIKA (1): Ivana Ková-
čová (viacboj) dostala pozvánku na meno.
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Kvalifikačný proces na Hry XXIX. olympiády v Pekingu sa dostáva do záverečnej fá-
zy a vo viacerých športoch je už ukončený. Zo slovenského pohľadu boli už koncom
apríla zrejmé dve nepotešiteľné skutočnosti – že rovnako ako v Atlante 1996 i v Até-
nach 2004 nebudeme mať v Pekingu žiadne zastúpenie v kolektívnom športe a že
pri štvrtom štarte slovenskej výpravy na Hrách olympiády budeme mať historicky
najmenšiu výpravu. „Reálne to vyzerá tak, že v našej výprave by mohlo byť 50 – 55
športovcov,“ uviedol na 34. valnom zhromaždení SOV koncom marca realisticky
predseda štábu SOV pre OH v Pekingu Vladimír Miller.

Zo Slovenska len do 55 športovcov
V ZNAMENÍ PRÍPRAV NA HRY XXIX. OLYMPIÁDY V PEKINGU (8. – 24. 8. 2008)



skú časť oblečenia firma Donna Rosi. 
Dňa 1. februára 2008 bola podpísaná doho-

da medzi Ministerstvom školstva SR a SOV
o štátnej podpore prípravy a účasti na OH v Pe-
kingu, podľa ktorej poskytne MŠ SR na športo-
vú prípravu kandidátov OH 24 305 000 Sk a na
účasť výpravy na OH 26 600 000 Sk. Finančné
prostriedky na športovú prípravu kandidátov
OH sú poukazované z MŠ SR priamo športo-
vým zväzom.

Slávnostný olympijský sľub slovenskej vý-

pravy do rúk prezidenta SR je plánovaný na
24. júla 2008. Prepravu osôb zabezpečí pria-
mymi letmi na trase Viedeň – Peking spoloč-
nosť Kolumbus, s.r.o. Preprava výpravy do Pe-
kingu sa uskutoční vo viacerých skupinách.
Ako prví odletia 25. júla vodní slalomári. Už
koncom júna odošle SOV lodný kontajner
s tréningovými loďami. Pre vodných slalomá-
rov a rýchlostných kanoistov SOV zabezpečil
ubytovanie v hoteli v blízkosti vodáckeho are-
álu v Šunji, 36 km od Olympijskej dediny.

Okrem nich bude mimo dediny pobývať len
windsurfista Patrik Pollák, ktorý bude súťažiť
v blízkosti morského prístavu Qingdao.

Na Olympijský tábor mládeže počas OH (od
6. do 28. augusta) SOV nominoval dvoch strie-
borných medailistov z vlaňajšieho letného
EYOF v Belehrade, stolnú tenistku Barboru Ba-
lážovú a atléta Romana Turčániho.

Pripravil ĽUBOMÍR SOUČEK
FOTO ŠTARTFOTO/JÁN SÚKUP (2) a SITA (1)
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■ V spoločenskom oble-
čení z dielne firmy Donna
Rosi sa členovia výpravy
Slovenskej republiky pred-
stavia jednak pri príležitos-
ti skladania sľubu u prezi-
denta SR pred odchodom
na olympijské hry a rovna-
ko počas otváracieho cere-
moniálu. Vzhľadom na ná-
ročné klimatické podmien-
ky v Pekingu sú odevy vy-
robené z ľahkých zmeso-
vých materiálov, avšak s čo
najväčším dôrazom na za-
chovanie ich funkčnosti
a bezchybného výzoru.
Modely dopĺňa letná obuv
od spoločnosti Gabor.
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Výkonný výbor Slovenského olympijského výboru pri-
jal na svojom zasadnutí 19. marca 2008 vyhlásenie k prí-
pravám Hier XXIX. olympiády v Pekingu, z ktorého sme
vybrali:

„Výkonný výbor Slovenského olympijského výboru po-
zorne sleduje prípravy Hier XXIX. olympiády, ktoré sa
uskutočnia v auguste tohto roku v Pekingu, ako aj ak-

tuálnu situáciu v Číne a občianske nepokoje v Tibete. Vývoj situácie
v Číne nie je nový, ale práve v olympijskom roku vyvolal na celom sve-
te diskusiu, ktorá politické problémy v hostiteľskej krajine olympij-
ských hier 2008 spája so samotnými Hrami a v ktorej odznievajú aj
hlasy, požadujúce bojkot Hier XXIX. olympiády.

Nemôžeme sa ubrániť pocitu, že ide o účelové zneužívanie olympij-
ských hier na dosiahnutie určitých politických cieľov.

Šport a zvlášť olympizmus vyznáva univerzálne hodnoty, ktoré viac
ako čokoľvek iné slúžia dorozumeniu, priateľstvu i stieraniu rasových,
náboženských, národných, ideologických a sociálnych rozdielov me-
dzi ľuďmi. Úlohou olympijského hnutia je tieto hodnoty šíriť a rozvíjať,
nie prehlbovať priepasti. Chceme medzi ľuďmi stavať mosty, nie múry.

VV SOV jednoznačne odmieta bojkot olympijských hier v Pekingu.
Olympijský bojkot je nástroj, s ktorým máme vlastné neblahé skúse-
nosti. Nikdy v minulosti ničomu nepomohol - ba naopak, ublížil špor-
tovcom a športu v tých krajinách, ktoré ho vyhlásili.

Mnohí z tých našich športovcov, ktorých sa olympijský bojkot osob-
ne dotkol, ho dodnes pociťujú ako obrovskú krivdu a nespravodlivosť,
ktorá zmarila ich dlhoročné úsilie.

VV SOV vyjadruje hlboké presvedčenie, že zrušenie účasti sloven-

skej výpravy na Hrách XXIX. olympiády v Pekingu by bolo úplne ne-
správnym a tragickým krokom, ktorý by nezaslúžene a neodôvodnene
potrestal našich športovcov a nepriamo aj všetkých, ktorých ich pod-
porujú a pomáhajú im pri príprave. Slovenský olympijský výbor, ktorý
má podľa článku 28 a bodu 3 Olympijskej charty výhradnú právomoc
zastupovať Slovenskú republiku na olympijských hrách, nemá na ten-
to krok ani morálne právo. Olympijská charta v rovnakom článku do-
konca každému národnému olympijskému výboru ukladá povinnosť
zúčastňovať sa na olympijských hrách vyslaním športovcov.

Olympijské hnutie je svojím charakterom humanistické. Olympiz-
mus spája šport s kultúrou a výchovou a prispieva aj k budovaniu 
mierovej spoločnosti, usilujúcej sa o ochranu ľudskej dôstojnosti. To-
to je jeden z cieľov, ku ktorým hnutie smeruje. Jeho možnosti sú však
obmedzené. Olympijské hnutie je športové, nie politické. A olympijské
hry sú predovšetkým športovou udalosťou. VV SOV je pritom úprimne
presvedčený, že olympijské hry vďaka svojej dávnej histórii, slávnej
tradícii, obrovskému rozsahu a vďaka masovému záujmu, ktorý pri-
ťahujú, prispievajú k lepšej celosvetovej komunikácii, otvárajú dvere
pre dialóg a pomáhajú naštartovať pozitívne zmeny v krajinách, kto-
ré sú ich hostiteľom. Aj Čína sa vďaka prípravám olympijských hier
v Pekingu určite stáva lepšou a otvorenejšou krajinou, než by bola bez
Hier.

Slovenský olympijský výbor odmieta vnášanie politiky do športu,
ale chce politike aktívne pomáhať, pokiaľ bude plniť humánne a de-
mokratické ciele mierovými metódami. Olympijské hry sú najväčšou
oslavou športu a športovcov na svete. Športovci sa na nich nesmú stať
obeťou politiky, ale môžu byť jej spolutvorcami.“

V ZNAMENÍ PRÍPRAV NA HRY XXIX. OLYMPIÁDY V PEKINGU (8. – 24. 8. 2008)

Z vyhlásenia VV SOV, odmietajúceho bojkot OH v Pekingu



Najmedializovanejším pro-
blémom Hier XXIX. olympiády
v Pekingu bol dlhé mesiace
smog. Až kým sa v polovici
februára svetoznámy holly-
woodsky filmový producent
a režisér Steven Spielberg (aj
pod tlakom známej herečky
Mie Farrowovej) nevzdal po-
stu umeleckého poradcu pre

olympijské ceremoniály s odôvodnením, že Čína
neguje jeho výzvy zastaviť podporu sudánskeho
režimu a tým aj ľudské utrpenie v Dárfúre. 

O mesiac si už na Dárfúr takmer nikto nespo-
menul: problémom č. 1 sa stal Tibet. Po tom,
ako čínska moc tvrdo potlačila násilné nepoko-
je, ktoré v Lhase vypukli na neokrúhle, 49. výro-
čie neúspešného tibetského povstania a vynú-
teného úteku dalajlámu do indického exilu.

POLITICI BOJKOT NEPODPORILI 
Prvé návrhy bojkotu pekinskej olympiády sa

objavili už v súvislosti s Dárfúrom. Prezident
Medzinárodného olympijského výboru Jacques
Rogge vtedy na otázku televíznej stanice France
24, či Spielbergovo gesto nepredznamenáva jej
bojkot, odvetil s úsmevom: „Som veterán boj-
kotov. Keď prezident USA, najvplyvnejší muž
na svete, žiadal bojkot olympiády 1980 v Mosk-
ve v dôsledku ruskej invázie do Afganistanu,
bol som mladým šéfom misie belgickej výpra-
vy. Odmietli sme ho a urobili sme to na obranu
športu.“

Po konflikte v Tibete výziev na ignorovanie
pekinských Hier najmä v kruhoch umelcov

a ochrancov ľudských práv pribudlo. Na základe
skúseností z bojkotov olympijských hier 1976,
1980 a 1984, ktoré iniciovali politici, ale k ničo-
mu neviedli a doplatili na ne len športovci, sa
k nim však tentoraz nepripojil žiadny významný
štátnik. Nepodporil ich dokonca ani tibetský da-
lajláma. Z inštitúcií bol výnimkou Európsky par-
lament, ktorý nezáväznou rezolúciou vyzval líd-
rov krajín, aby nešli do Pekingu. 

Podľa poradcu amerického prezidenta Step-
hena Hadleyho by bola neúčasť na slávnostnom
ceremoniáli „zbabelou diplomaciou“. Sám ame-
rický prezident George Bush v rozhovore pre te-
levíznu stanicu ABC potvrdil, že do Pekingu po-
cestuje. „Vnímam to ako príležitosť podporiť
amerických športovcov,“ vysvetlil a dodal, že na
to, aby čínskym vládcom pripomenul priority
svojej politiky, má dosť iných možností.

Rogge vyjadril presvedčenie, že „športovci by
boli sklamaní, keby im z tribúny netlieskali ich
politickí predstavitelia,“ ale „aj keby sa politici
rozhodli pre bojkot, Hrám by to neublížilo, lebo
tie sú o športovcoch“.

VYLIALI SI ZLOSŤ NA ŠTAFETE
Prívrženci tibetského osamostatnenia a kriti-

ci čínskeho režimu si napokon vyliali zlosť na
olympijskej pochodni. Najdlhšia štafeta s oh-
ňom v histórii sa na 137-tisíckilometrovej púti
svetom dostala dokonca aj na najvyšší bod pla-
néty, no okrem slávy zažila aj veľa potupy.

To, čo ju čaká, naznačil už Veľkonočný pon-
delok, keď ceremoniál zapaľovania ohňa
v Olympii počas prejavu šéfa organizačného vý-
boru OH 2008 narušili traja aktivisti hnutia Re-

portéri bez hraníc, medzi nimi aj jeho francúz-
sky zakladateľ Robert Ménard. Jeden z nich
s plagátom s nápisom Bojkotujte krajinu, ktorá
pošliapáva ľudské práva.

„Olympijský oheň sa stal obeťou hnevu na
hostiteľskú krajinu z radov profesionálnych bu-
ričov,“ konštatoval austrálsky člen exekutívy
MOV Kevan Gosper. Fakľonosičov neobránila
ani čínska ochranka – naopak, sama sa stala
terčom kritiky a v niektorých krajinách dostala
červenú. Londýnsku políciu stáli bezpečnostné
opatrenia 750-tisíc libier, podobnú cifru v ame-
rických dolárov oznámilo aj San Francisco – na-
priek tomu sa nepodarilo zabrániť násilnosti-
am. 

„Pochodeň predstavuje posolstvo ideálu
olympijského ducha – ak nemôže putovať sve-
tom, niečo so svetom nie je v poriadku,“ roz-
trpčene poznamenal šéf svetovej futbalovej fe-
derácie Sepp Blatter.

V Paríži napadli aj telesne postihnutú čínsku
šermiarku, ktorá niesla fakľu na invalidnom vo-
zíku. V Číne to vyvolalo pobúrenie a odvetou bol
bojkot francúzskeho reťazca obchodných do-
mov Carrefour – k utíšeniu prispel až osobný
list s ospravedlnením, ktorý paralympioničke
poslal francúzsky prezident Nicolas Sarkozy.

ROGGE: KRÍZU PRESTOJÍME
„Medzinárodný olympijský výbor nie je Or-

ganizácia spojených národov,“ vysvetľoval cez
médiá jeho šéf Jacques Rogge. „Nie sme patró-
ni športového sveta. Sme morálna autorita,
akýsi veľký dáždnik, pod ktorým celý svet môže
nájsť útulok. Nechceme vstúpiť do politickej
sféry. Keby sme to urobili, zbavíme sa možnos-
ti zjednocovať ľudí.“

Olympijský svet prejavil obdivuhodnú jedno-
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■ Herečka Maria Nafpliotouová ako veľkňažka 24. marca odovzdala po zapálení olympijský
oheň prvému bežcovi štafety, gréckemu taekwondistovi Alexandrosovi Nikolaidisovi.

■ V čínskom Wan-ningu si 5. mája s oh-
ňom zabehol aj náš olympijský víťaz zo Soulu
1988 Jozef Pribilinec.

Olympizmus svorne povedal bojkotu „Nie!“
Svetový olympizmus prežil horúcu jar. Po bezmála štvrťstoročí opäť vzdoroval

výzvam na bojkot Hier. Najdlhšia štafeta s ohňom v histórii sa na 137-tisíckilomet-
rovej púti svetom dostala dokonca aj na najvyšší bod planéty, no okrem slávy zaži-
la aj veľa potupy. Z gréckej Olympie do hostiteľskej Číny prešla po najtŕnistejšej ces-
te v dejinách.

Štafeta s ohňom pre OH v Pekingu prežila od svojho štartu
v Olympii na ceste do Číny najkrušnejšie chvíle v histórii



24. marca. V Olympii oheň v úlohe veľkňažky zapálila grécka herečka
Maria Nafpliotouová. Prvý bežec - domáci strieborný taekwondista atén-
skej olympiády 2004 Alexandros Nikolaidis - odovzdal pochodeň ako
prvej bežkyni hostiteľskej krajiny OH 2008 olympijskej šampiónke v plá-
vaní na 100 m prsia Luo Sue-juan. Ceremoniál za účasti gréckeho prezi-
denta Karolosa Papuliasa počas prejavu šéfa organizačného výboru Liu
Čchiho narušili traja francúzski aktivisti skupiny Reportéri bez hraníc.

30. marca. Po 1500 km dlhej púti Gréckom si na Panathénajskom šta-
dióne v Aténach prevzali oheň Číňania. Desiatich z 15 protestujúcich
členov skupiny Slobodný Tibet grécka polícia zatkla. V ten istý deň sa
v Indii pod názvom Pochodeň za nezávislosť rozbehla „kontraštafeta“.

31. marca. Špeciál Čínskych aerolínií priviezol oheň do Pekingu. Na
privítaní na Námestí nebeského pokoja ho prezident ČĽR Hu Jin-tao
odovzdal prvému bežcovi, ktorým bol olympijský šampión a svetový re-
kordér na 110 m prek. Liu Siang.

2. apríla. V Almaty bežal s fakľou i prvý olympijský šampión nezávis-
lého Kazašska lyžiar Vladimir Smirnov – na úseku s umelým snehom.

3. apríla. V tureckom Istanbule beh sprevádzali protesty Ujgurov, dru-
hej najväčšej (osemmiliónovej) moslimskej menšiny v Číne, usilujúcej sa
o nezávislý štát Východný Turkestan.

5. apríla. V ruskom Sankt Peterburgu niesli pochodeň desiatky olym-
pijských víťazov, o. i. lyžiarka Ľubov Jegorovová, krasokorčuliar Jevgenij
Pľuščenko, plavci Vladimir Saľnikov, Aleksander Popov, gymnasta Alek-
sander Diťatin, atlétka Tatiana Kazankinová, ale aj prvá kozmonautka
Valentina Tereškovová.

6. apríla. V londýnskom Wembley rozbiehal pochodeň veslár Steven
Redgrave, no kým sa fakľa dostala do rúk poslednej bežkyne, atlétky
Kelly Holmesovej blízko O2 Centra, z obáv pred protestmi vyše tisícky
ochrancov ľudských práv sa niekoľkokrát menila trasa. Polícia zatkla 
35 najnásilnejších demonštrantov, niektorí skúšali zahasiť pochodeň
hasiacimi prístrojmi.

7. apríla. Parížsky beh sa začal na prvom poschodí Eiffelovej veže, kde
fakľu držal atlét Stéphane Diagana, neskôr ju niesla o. i. tenistka Mary
Pierceová. Posledný deň štafety v Európe sprevádzali protesty a násilné

pokusy zabrániť jej v pokračovaní – demonštranti dvakrát oheň zahasi-
li. Fyzicky napadli aj paralympijskú šermiarku Jin Jing, ktorá absolvovala
svoj úsek na invalidnom vozíku. 

9. apríla. V San Francisku protibetskí aktivisti umiestnili na slávny
most Golden Gate transparenty „Jeden svet, jeden sen“ a „Slobodný Ti-
bet“, ale vzápätí ich zatkli. Aj v americkom meste pôvodne naplánovanú
trasu skrátili a zmenili. Rozlúčku s ohňom premiestnili na letisko.

11. apríla. Poslednou bežkyňou v Buenos Aires bola bývalá skvelá ar-
gentínska tenistka Gabriela Sabatiniová.

13. apríla. V Afrike sa oheň zastavil v tanzánijskom Dar es Salaame.
17. apríla. V Indii, kde žije silná 150-tisícová tibetská komunita, skrátili

dĺžku trasy na 2,3 km. Kapitán jej futbalovej reprezentácie Baichung
Bhutia ako jediný známejší športovec odmietol niesť oheň s poukázaním
na čínsku politiku v Tibete.

24. apríla. Po zastávkach v Thajsku, Malajzii a Indonézii dorazila šta-
feta do austrálskej Canberry. S pochodňou bežali o. i. plavec Ian Thorpe,
či atléti Ron Clarke alebo Robert de Castella. Protibetských demon-
štrantov vôkol trasy počtom prevýšili čínski prívrženci OH v Pekingu.

26. apríla. Japonský úsek štafety sa na želanie mníchov nezačal v na-
ganskom budhistickom kláštore Zenkodži, ako sa pôvodne plánovalo. 

28. apríla. Z Južnej Kórey (Soul) oheň prvý raz v histórii zamieril aj do
severnej – do Pchjongjangu. Odtiaľ pokračoval do Vietnamu (Hočimino-
vo mesto).

4. mája. Cez Hongkong a Macao sa pochodeň vrátila do Číny.
5. mája. Na dovolenkovom ostrove Hainan s olympijským ohňom be-

žali aj dvaja Slováci: olympijský víťaz 1988 v chôdzi na 20 km Jozef Pri-
bilinec a študentka Prírodovedeckej fakulty košickej Univerzity P. J. Ša-
fárika Martina Chmelárová.

8. mája. Čínska horolezecká expedícia, ktorú viedol Wang Jong-feng,
vyniesla tri mesiace pred otvorením OH (presne 8. 5. o 9.18 h miestneho
času) špeciálne upravenú fakľu prvý raz na najvyšší vrch sveta Mount
Everest. Ako prvá z 19-členného „vrcholového družstva“ vystúpila Tibe-
ťanka Cering Wang-mo. Vo výške 8848 m zaviala biela vlajka s piatimi
kruhmi spolu s čínskou vlajkou a vlajkou s logom OH 2008.

tu. V apríli na valnom zhromaždení všetkých
205 národných olympijských výborov sveta uni-
sono deklarovalo plnú podporu Pekingu, ktorý
za usporiadateľa Hier XXIX. olympiády presved-
čivo zvolil v riadnej voľbe už reformovaný Me-
dzinárodný olympijský výbor. Ich šéfovia potvr-
dili, že vyšlú na ne svoje výpravy a odmietli všet-
ky zámery využívať olympijské hry na politické
ciele. Zároveň vyjadrili dôveru čínskej vláde, že
sa pousiluje „nájsť spravodlivé a primerané rie-
šenie vnútorných konfliktov“.

„Prestojíme krízu a po nej budeme ešte sil-
nejší,“ vyhlásil Rogge. Delegátov národných

olympijských výborov vyprevádzal slovami:
„Odkážte športovcom, že to budú ich Hry a že si
ich vychutnajú. Nech nestrácajú dôveru v olym-
pijské hnutie.“

Časť z nich však sužovali obavy, či a ako budú
môcť počas pekinskej olympiády prejaviť svoje
názory. K politike čínskej vlády majú viacerí vý-
hrady, niektorí sa ju chystali či chystajú aj dať
najavo.

„Sloboda vyjadrovania sa je základné ľudské
právo a aplikácia pravidla 51 Olympijskej char-
ty, ktoré zakazuje demonštráciu politickej, ná-
boženskej či rasovej propagandy v olympij-

ských objektoch, je vec zdravého rozumu,“ rea-
goval šéf MOV.

Prisľúbil však aj „manuál“. Ani nie po mesiaci
bol na svete.

Veľmi zjednodušene: Potvrdzuje právo na slo-
bodu názoru, ale obmedzuje formy jeho vyjad-
renia. Skrátka, olympionici majú posielať svetu
odkazy iného druhu ako politici z tribún. Spá-
jať, a nie rozdeľovať.

Tento problém sa však zrejme jarou neskončí
– vykvasí až v lete. V Pekingu.

MARIÁN ŠIMO
FOTO SITA (3), SAMSUNG (1)

OLYMPIJSKÁ REVUE 7www.olympic.sk

■ V Paríži (vľavo) aj v Londýne sa okolo olympijského ohňa iskrilo.

Čo zažila štafeta na ceste z Olympie do Pekingu
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Široká olympijská rodina jedno-
značne zamietla bojkot nadchá-
dzajúcich olympijských hier v Pekin-
gu. Zároveň prijala rezolúciu, že
olympijské myšlienky nesmú byť
smerom do budúcnosti zneužité na

politické účely a akékoľvek problémy takéhoto
druhu musia riešiť politici. To je hlavný záver zo
16. valného zhromaždenia celosvetovej Asociá-
cie národných olympijských výborov (ANOV)
v Pekingu. V dejisku Hier XXIX. olympiády sa ziš-
lo približne osemsto delegátov z celého sveta,
vrátane reprezentantov všetkých 205 národ-
ných olympijských výborov i zástupcov miest,
kandidujúcich na usporiadanie OH v roku 2016.

„Celosvetovo medializovaný konflikt Číny
a Tibetu rezonoval na zasadnutiach asi najviac.
Absolútna jednota všetkých zainteresovaných
strán panovala v odmietnutí bojkotu OH v Pe-
kingu,“ informoval po návrate z Pekingu prezi-
dent SOV František Chmelár a tlmočil oficiálne
stanovisko predstaviteľov svetového olympiz-

mu: „Ak vstúpime na politickú pôdu a začneme
riešiť otázky, ktoré patria do sféry záujmu poli-
tikov, dostávame sa na príliš tenký ľad. Prezi-
dent MOV Jacques Rogge povedal, že akékoľvek
stanovisko politického charakteru, ktoré by
MOV teraz alebo niekedy v budúcnosti zaujal,
by mohlo viesť k tomu, že svetový olympizmus
by sa stal rukojemníkom v rukách politikov.
Olympijské hnutie by zrazu bolo vydierateľné
politikmi tých krajín, kde by sa olympijský výbor
snažil riešiť rôzne ich vnútorné konflikty, či ďal-
šie interné problémy.“

Prezident MOV Jacques Rogge v Pekingu v du-
chu znenia bodu článku 51 bodu 3 Olympijskej
charty („V akýchkoľvek olympijských priesto-
roch nie je povolený žiadny druh demonštrácie
politickej, náboženskej, alebo rasovej propa-
gandy.“) počas VZ ANOV v Pekingu vyhlásil, že
akákoľvek propaganda v podaní športovcov na
OH v Pekingu nebude dovolená, ale právo slo-
body prejavu zostáva zaručené. 

MOV poskytol 6. mája interpretáciu článku

51.3 Olympijskej charty o podmienkach slobody
prejavu počas OH. Inštruktážny list so šiestimi
bodmi zaslal MOV všetkým národným olympij-
ským výborom. „Vystupovaním účastníkov sa
rozumie ich prezentácia vo všetkých priesto-
roch, na plochách a v dejiskách vrátane činov,
reakcií, postojov či manifestácií vo vzťahu
k akejkoľvek osobe či skupine osôb, nevyníma-
júc, ale zároveň neobmedzujúc ich vzhľad, von-
kajšie vystupovanie, oblečenie, gestá a písomné
či verbálne vyjadrenia,“ spresňuje MOV s ďal-
ším dodatkom: „Ako na všetkých olympijských
hrách musí byť prirodzene toto správanie v sú-
lade so zákonmi hostiteľskej krajiny.“

Športovci majú právo na vyjadrenie svojho ná-
zoru, pravda, v medziach vytýčených Olympij-
skou chartou. MOV v liste podčiarkol podstatu
olympijských hier ako veľkého festivalu športu,
ktorý nie je „tribúnou pre rôzne druhy politic-
kých postojov voči takým záležitostiam, ako sú
ozbrojené konflikty, regionálne nezhody, roz-
pory vo vierovyznaní a ďalšie.“ (sita)

Olympijské hnutie nechce byť rukojemníkom politikov

www.olympic.sk

Z VYHLÁSENIA ANOV
Valné zhromaždenie Asociácie národ-

ných olympijských výborov deklaruje:
1. Plnú podporu mestu Peking v orga-

nizácii Hier XXIX. olympiády pri zavŕšení
jeho záväzku voči MOV a športovcom na
celom svete.

2. Rozhodnutie 205 národných olym-
pijských výborov, členov ANOV, zúčast-
niť sa na olympijských hrách a posilniť
prípravu svojich športovcov, prispieva-
júc tak k úspešnému usporiadaniu Hier.

3. Odmietnutie všetkých zámerov vy-
užívať olympijské hry na politické ciele,
pevne podporujúc meno a imidž Hier,
ako aj právo športovcov zúčastniť sa na
tomto veľkom celosvetovom festivale
mládeže.

4. Dôveru vláde Čínskej ľudovej repub-
liky, že sa v prospech Hier a športovcov
bude usilovať prostredníctvom dialógu
a porozumenia nájsť spravodlivé a pri-
merané riešenie vnútorných konfliktov. ■ Momentka z púte štafety s olympijským ohňom v indonézskej Jakarte. FOTO SITA

Komisia športovcov Medzinárodného olympijské-
ho výboru sa na zasadnutí 24. apríla v Lausanne za-
oberala otázkami, ktoré v posledných týždňoch celo-
svetovo rezonovali v súvislosti s OH v Pekingu. V jej
vyhlásení sa okrem iného uvádza:

„V roku 2001 MOV hlasovaním pridelil olympijské
hry 2008 čínskemu Pekingu. Veríme, že rozumné
dôvody pre túto voľbu – najlepší a technicky vynikaj-
úci kandidátsky projekt a skutočnosť, že olympijské
hry sa dostanú do krajiny, v ktorej žije pätina ľudstva
– zneli racionálne vtedy a znejú aj dnes. Niektorí čle-
novia našej komisie boli v tom čase členmi MOV, plne
podporovali voľbu Pekingu a stále to robia.

Pevne veríme, že šport počas siedmich rokov príprav olympijských hi-
er slúžil ako východisko na rastúce porozumenie medzi Čínou a svetom,
i naopak. Nemôže byť lepšia cesta ako povzbudiť zmeny v Číne a osláviť
pozitívne kroky, ku ktorým už došlo, než sa stretnúť prostredníctvom
športu. A nič nie je lepšie ako učiniť tak na olympijských hrách, ktoré
budú sledovať milióny ľudí na celom svete, aj milióny ľudí, ktorí prídu do
Pekingu.

My všetci z celého srdca veríme, že bojkoty sú márne a nezmyselné –
a len ubližujú športovcom. Sme povzbudení faktom, že zbytočnosť boj-
kotov pochopila väčšina vlád a svetových organizácií. Avšak zazname-
návame, že niektorí sa pohrávajú s myšlienkou bojkotovania otváracie-
ho ceremoniálu. V tejto veci by sme chceli zdôrazniť, že pre každého
z nás individuálne bol nástup za svoju krajinu na otváracom ceremoni-
áli kľúčovou chvíľou hrdosti a je spomienkou, ktorú si dodnes pestuje-
me.

Športovci majú právo vyjadrovať svoje názory a dostatok príležitostí či-
niť tak pred Hrami aj počas nich. Avšak typické je, že sa zameriavajú na
dosiahnutie športového úspechu. Celé roky trénovali pre túto chvíľu
a zaslúžia si, aby túto ich skúsenosť nezaťažovali geopolitické záležitos-
ti – bez ohľadu na to, aké dôležité môžu byť. Športovci z 205 rôznych kra-
jín a území súperia proti sebe na olympijských hrách. Preto naše podu-
jatie má predpisy, brániace jeho politizácii. Ak pri takom množstve pro-
blémov a konfliktov v našom svete umožníme, aby sa stalo miestom na
ich rozvírenie, zmenilo by to podstatu toho, kvôli čomu sme tam – sú-
periť navzájom v duchu vzájomného rešpektu, priateľstva a fair play.
Športovci majú právo nevyjadrovať sa – a určite aj právo necítiť sa byť do
toho nútení.“

OZVENY DRAMATICKÝCH UDALOSTÍ PO ŠTARTE ŠTAFETY S OLYMPIJSKÝM OHŇOM

Vyhlásenie komisie športovcov MOV k olympionikom sveta
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■ S akými predstavami o Číne
ste tam zo Slovenska odchádza-
li? Ktoré  ste museli najviac kori-
govať? Čo bolo pre vás príjem-
ným prekvapením a čo neprí-
jemným?

„Deň príchodu do Pekingu
v auguste 2005 bol vlastne aj mojím prvým re-
álnym kontaktom s touto krajinou. Dovtedy
som mal informácie sprostredkované a aj znač-
ne skreslené. Na samotných Číňanoch ma pre-
kvapilo, že ich vzrast nie je až taký malý, ako sa
všeobecne tvrdí. A krajina ma zaskočila ekono-
mickým a sociálnym boomom, ktorý prežíva
v posledných rokoch. Naopak, veľmi negatívne
na nás pôsobí znečistenie ovzdušia a častý
smog, ako aj veľmi teplé a vlhké leto, na čo nie
sme z domu navyknutí.“

■ Po príchode na ambasádu vám muselo byť
jasné, že olympiáda sa vás viac či menej proste
bude týkať. Čo ste v tom čase vedeli o olympij-
ských hrách, ich rozsahu a o tom, čo obnáša ich
príprava a ako sa to líšilo od skutočnosti, ktorú
teraz môžete sledovať zblízka?

„Ako pre väčšinu mojich súčasných kolegov,
aj pre mňa je toto prvý dotyk so samotnou
olympiádou, ako aj s prípravou účasti našej
športovej a politickej reprezentácie na tomto je-
dinečnom sviatku športu a športovcov. Už od
môjho príchodu do Pekingu úzko komunikuje-
me s SOV vo všetkých technických a logistických
otázkach zabezpečenia účasti slovenskej výpra-
vy na OH. Zastupiteľský úrad SR má však zod-
povednosť aj za našich občanov, ktorí navštívia
olympijské hry ako turisti, preto venujeme znač-

né úsilie zabezpečeniu trvalej a efektívnej kon-
zulárnej pomoci v núdzových situáciach.“

■ Na čo sa Číňania chystajú ako na vrchol
olympijských hier? Čo najviac žiari v reklamách,
o ktoré súťaže je v krajine najväčší záujem?

„Tieto olympijské hry budú o dominancii čín-
skych športovcov a predovšetkým v tradičných
čínskych športoch, ako sú stolný tenis či gym-
nastika. Ale mám veľké obavy, aby nás Čína ne-
prekvapila aj v športoch, do ktorých vkladá me-
dailové nádeje Slovensko – vo vodnom slalome
a v rýchlostnej kanoistike. Čína vkladá veľké fi-
nančné prostriedky do materiálno-technickej
výbavy a prípravy športovcov. Kvalitný a tvrdý
tréningový proces sa odohráva pod patronátom
aj zahraničných trénerov. Čína zažiari na jed-
nom z prvých a možno aj na prvom mieste
v celkovej medailovej bilancii krajín.“   

■ Aké najväčšie zmeny v súvislosti s olym-
piádou ste za necelé tri roky v Pekingu zare-
gistrovali?

„Zmeny sú viditeľné predovšetkým v celkovej
zmene architektúry a tváre Pekingu. Predtým
sa hlavné mesto profilovalo ako administratív-
ne centrum so širokými bulvármi, tak trochu
v tieni finančných centier typu Šanghaja
a Hongkongu. Peking sa však začal „dvíhať do
výšky“ a nájdete tu skutočne skvosty modernej
architektúry. A to nie iba v centre, ale aj v peri-
férnych oblastiach mesta. Novučičký tretí ter-
minál letiska, dve najznámejšie olympijské
športoviská - Vtáčie hniezdo a Vodná kocka,
alebo nové Čínske národné divadlo - to sú stav-
by, ktoré sa časom zaradia medzi nové archi-
tektonické divy sveta.“

■ Týkajú sa zmeny len hlavného mesta, ale-
bo aj iných čínskych regiónov?

„Uvedený boom sa netýka iba Pekingu, je vi-
diteľný aj v ďalších čínskych veľkomestách. Na
druhej strane sa vidiek pomaly vyľudňuje a ľu-
dia odchádzajú za prácou a lepšími podmien-
kami na život do mestských aglomerácií. Čín-
ska vláda pripravuje obyvateľstvo na Hry syste-
maticky, týka sa to aj zmeny niektorých návy-
kov, ktoré sú pre cudzincov nie celkom pocho-
piteľné. Pod hrozbou sankcie 50 juanov (zhruba
150 korún) je zakázané pľuvanie, takisto 
v priestoroch olympijských športovísk v Pekingu
aj v ďalších centrách olympijských hier 2008 bu-
de počas nich obmedzené fajčenie.“

■ Tvár Pekingu sa mení očividne. Menia sa
však výraznejšie aj ľudia? Mám na mysli ich
spôsob komunikácie, prejav, vzťah k cudzin-
com, jazykové znalosti, maniere atď...

„Ako som už spomínal, ľudia a ich návyky sa
menia z jednej strany preto, lebo je to dané. Ale
na druhej strane pozorujem aj prirodzenú zme-
nu obyvateľstva, ktoré s národnou hrdosťou
vlastnou Číne a Číňanom pristupuje k organizá-
cii Hier. Číňania sa v snahe spríjemniť pobyt náv-
števníkov Hier pokúšajú meniť všetko pre cu-
dzincov neprirodzené. Jazykové znalosti obyva-
teľstva síce ešte nie sú na úrovni, ktorú si turisti
a návštevníci OH vyžadujú, ale mladá generácia
ide v šľapajach svojich vrstovníkov napríklad
z Európy a predovšetkým angličtina sa pomaly
stáva ich druhým jazykom. Orientácia v Pekingu
je bezproblémová hlavne v centre a širšom oko-
lí. Nápisy sú dvojjazyčné alebo minimálne v la-
tinskej transkripcii čínskeho písma tzv. pinjin.“

■ Je niečo také, na čo si v Číne proste neviete
zvyknúť a niečo, čo vám zase po odchode z tej-
to krajiny bude veľmi chýbať?

„Mladí ľudia majú všeobecne vyššiu mieru
tolerancie ku kultúrnym odlišnostiam, sú
schopní skôr sa prispôsobiť. Keďže sa medzi
mladých ešte počítam, neviem si ani spomenúť
na niečo, čo by mi v Číne spôsobovalo problé-
my, na ktoré sa nedá zvyknúť. Chýbať mi bude
prirodzený pocit hrdosti na svoje mesto a kraji-
nu, ktorý vyžaruje z Číňanov. To sa my Slováci

Pekinčania majú prirodzený pocit hrdosti
So slovenským olympijským atašé Petrom Klenovským
o Pekingu a čínskych prípravách na OH 2008

Za atašé slovenskej výpravy na Hrách XXIX. olympiády Slovenský olympijský vý-
bor vlani v auguste menoval konzula slovenského zastupiteľského úradu v Pekingu
Petra Klenovského. Vzdelaním právnik pred odchodom do Číny v auguste 2005
pôsobil na Ministerstve zahraničných vecí SR v Bratislave, konkrétne na odboroch
medzinárodnej ekonomickej spolupráce a rozvojovej pomoci. Hovorí, že skúsenos-
ti získané z tejto práce mu uľahčili súčasné pôsobenie a stále mu pomáhajú. V roz-
hovore s Petrom Klenovským sme sa pokúsili priblížiť našincovi predolympijský Pe-
king a tak trochu aj Čínu.

■ Peter Klenovský
FOTO ŠTARTFOTO/JÁN SÚKUP
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ešte iba učíme. Takisto nesmiem zabudnúť na
jedinečnú čínsku kuchyňu, ktorá sa s európskou
„čínou“ nedá porovnať a na prekvapenie mno-
hých aj na čínske pivo, ktoré predovšetkým
v letných horúčavách príjemne osvieži.“

■ Akí sú vlastne Číňania, alebo presnejšie –
Pekinčania? Dá sa aj našincovi trochu preniknúť
do ich vnútra, alebo sú uzavretí a rezervovaní?

„Veľmi presne ste v otázke rozčlenili Číňanov
a Pekinčanov. Som presvedčený, že žiadna kra-
jina sa nikdy nemôže posudzovať podľa obyva-
teľstva hlavného mesta, ktoré tvorí mix etník
a národností, a vzhľadom na ekonomický rozvoj
a ponúkané možnosti určitým spôsobom ľudí
mení a deformuje. Do čínskej duše a názorov
prenikne cudzinec iba veľmi ťažko, vyžaduje si
to trpezlivosť a predovšetkým úprimnosť. Ne-
kalé praktiky Číňan hneď odhalí. Ľudia v Pekin-
gu sú ubehaní, hnaní za úspechom a materiál-
nym zabezpečením, takže v tomto sa nelíšia od
iných svetových veľkomiest. Na druhej strane
sú vidiečania milí, pohostinní, ochotní vás po-
núknuť aj z toho mála, čo majú.“ 

■ Cítiť nejako v dennodennom živote v Pe-
kingu fakt, že Čína má jednu z najstarších kul-
túr na svete s veľkou rozmanitosťou?

„Budem sa opakovať, ale cítiť to na každom
kroku. Či už je to starostlivosť vlády a miest-
nych samospráv o historické budovy a kultúrne
pamiatky, alebo patričná hrdosť Číňanov na
svoju krajinu a jej históriu, ktorú zachytíte
v každom rozhovore. Odporúčam každému ná-
vštevníkovi Číny preštudovať si aspoň základné
fakty o histórii tejto krajiny, ktorá na vás dý-
cha na každom kroku. A, samozrejme, každé-
mu domorodcovi zaimponuje, keď turista pre-
javí aspoň elementárne znalosti o histórii a re-
áliách Číny.“

■ Budú Pekinčania počas olympiády discipli-
novaní?

„O tom nemám pochybnosti. Pekinčania sú
zvyknutí na pomaly denné obmedzovania pre-
mávky z dôvodu návštev vrcholných štátnych
predstaviteľov, organizácie rôznych konferencií
a podujatí. Nedá sa to však, samozrejme, po-
rovnávať s rozsahom olympijských hier, pretože
v čase ich konania bude treba zvládnuť nielen
3,3 milióna áut a každodennú prepravu 15 mi-
liónov obyvateľov mesta, ale navyše niekoľko
stotisíc návštevníkov a účastníkov OH. BOCOG
v spolupráci s miestnou samosprávou pripra-
vuje zníženie cien cestovného v prostriedkoch
hromadnej dopravy s cieľom motivovať obyva-
teľstvo k ich používaniu. Zároveň bude fungo-
vať systém jazdy áut jeden deň s párnym a ďal-
ší deň s nepárnym koncovým číslom na evi-
denčnej značke automobilov. Samozrejmosťou
je vyčlenenie špeciálnych olympijských pruhov
pre akreditované automobily.“  

■ Na aké nástrahy v Pekingu musí byť naša
výprava obzvlášť pripravená? Skúste napríklad
priblížiť augustovú klímu v meste, ako to vyze-
rá v reále... Čo všetko plánujú Číňania ešte uro-
biť do olympiády na zlepšenie ovzdušia?

„V posledných mesiacoch často opakovanou,
ale reálnou hrozbou, je vysoká znečistenosť
ovzdušia v Pekingu. Tá sa prejavuje predovšet-
kým v letných mesiacoch. V kombinácii s vyso-
kou teplotou (35 – 40 stupňov C) a niekedy až
so stopercentnou vlhkosťou sú tieto podmienky
zložité dokonca na každodenný život - a nieto

ešte na podávanie vrcholných športových výko-
nov! Čínska vláda si túto skutočnosť plne uve-
domuje a medzinárodnú kritiku viac-menej ak-
ceptuje. Usiluje sa o zlepšenie stavu znečiste-
nia ovzdušia a vôd. Už spomínaná výluka auto-
mobilov podľa evidenčných čísiel, zatváranie to-
vární, resp. ich presun do vzdialenejších oblastí
od Pekingu, to sú príklady reálneho riešenia
tohto problému. Zachytil som informácie aj
o celozávodných dovolenkách v pekinských to-
várňach počas OH. Tie by motivovali zväčša 
migrujúcich robotníkov využiť voľno na návšte-
vu rodín vo vidieckych oblastiach.“

■ Čo by ste odporučili členom slovenskej vý-
pravy v Pekingu a v blízkom okolí navštíviť, keď
budú mať trochu voľna, predovšetkým po súťa-
žiach? 

„Okrem už tradičných turistických atraktivít,
ako je Veľký čínsky múr, alebo Zakázané mesto
(bývalý cisársky palác v samotnom centre Pe-
kingu), odporúčam navštíviť Letný palác, slúžia-
ci ako letné sídlo cisára. Nachádza sa v blízkosti
miesta konania súťaží v športovej streľbe. Ďal-
šími miestami, na ktoré by nemal turista za-
budnúť je Chrám nebies (najkrajší chrámový
komplex v meste) alebo Lamaistický chrám, je-
den z najfarebnejších budhistických chrámov
v Pekingu. A, samozrejme, nemožno zabudnúť
na menšie nákupy, ktoré sú už jednou z neod-
mysliteľných súčastí návštevy Číny. V Pekingu
odporúčam navštíviť turisticky atraktívny „Silk
Market“ (na hlavnej triede Jianguomenwai, asi
5 km východne od Námestia nebeského poko-
ja), na ktorom však netreba zabúdať na už tra-
dičné zjednávanie cien. To niekedy predlžuje sa-
motné nákupy na dlhé hodiny.“

■ Akým spôsobom by si našinci mali pripra-
viť výlet na zaujímavé mesta?

„Pre menej skúsených turistov odporúčam
kontaktovať čínske cestovné kancelárie, z kto-
rých mnohé ponúkajú jednodňové prehliadky
najznámejších turistických atrakcií Pekingu
a okolia. Aj keď je Peking bezpečný, takisto aj
samotná Čína, odporúčam mať so sebou kon-
takt na náš zastupiteľský úrad v Pekingu, alebo
na Generálny konzulát SR v Šanghaji. Vzhľadom
na solídne ceny taxíkov (10 juanov nástup + pr-
vých 2,5 km, 0,5 juanu za každý ďalší 0,5 km)
a ich počet (okolo 60-tisíc), ako aj na širokú sieť
mestskej hromadnej dopravy, nie je problém
zorganizovať si menšie výlety aj svojpomocne.
Netreba však zabúdať na čínsky napísaný cieľ
cesty a, samozrejme, miesto ubytovania, na
ktoré sa príjemne unavený turista bude po vý-
lete vracať.“ ĽUBOMÍR SOUČEK

ILUSTRAČNÉ FOTO Z PEKINGU AUTOR
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Libora Charfreitaga sme vyspovedali tak, že
podľa abecedy sme  si vybrali slová vyjadrujúce
určité pojmy, a on rozprával, čo v ňom evokujú -
či už v súvislosti so športom alebo bežným živo-
tom.

■ AUTOMOBIL. „V Dallase, kde trávim časť ro-
ka, je bez auta každodenný život takmer ne-
predstaviteľný. Vzdialenosti medzi mojím by-
tom, športoviskami a obchodmi sú veľké, takže
bez mojej Hondy Accord by som bol stratený. 
Slúži mi už piaty rok, a ak cesta netrvá dlhšie ako
šesť hodín, jazdím na nej aj na súťaže v rámci
USA. Jazda autom je pre mňa relax, vychutná-
vam si ju.“

■ BULVÁR. „Nemám s ním zlé skúsenosti,
možno aj preto, lebo nie som až taký známy
a polovicu roka žijem v USA. Viackrát sa mi však
stalo, že novinár moje vyjadrenie zoštylizoval
trochu inak, ako som to povedal a tým sa úplne
zmenil celý význam mojich slov.“

■ CESTOVANIE. „Navštívil som už takmer kaž-
dý kontinent s výnimkou juhoamerického.
Chystám sa však na preteky do Brazílie, takže
potom mi ostane už len Antarktída. Veľmi sa mi
páči v Spojených štátoch a Austrálii. Cestujem
rád a teší ma, že aj vďaka športu môžem spo-
znávať svet.“ 

■ DALLAS. „Prežil som v ňom už jedenásť ro-
kov, je to obrovské, ale krásne mesto. Ľudia sú

milí a priateľskí. Našiel som si v ňom veľa priate-
ľov a vynikajúce podmienky na tréning. Poznám
ho skoro dokonale, zablúdim iba málokedy. Veľ-
mi sa mi páči centrum a priateľom by som určite
ukázal aj miesto, kde spáchali atentát na prezi-
denta Kennedyho a známy Southfork Ranch
z kultového seriálu  Dallas.  Vzal by som ich aj na
zápasy hokejistov Stars v NHL, basketbalistov
Mavericks v NBA a Cowboys v NFL. Na bejzbalo-
vý zápas profiligy MLB však asi nie, tento šport
mi pripadá dosť nudný.“

■ EMÓCIE. „Súťaže dosť prežívam, najmä ak
mi vyjde pokus. Vtedy emócie vôbec neskrývam,
zakričím si, ako sa len dá. Patrí to k hodu kladi-
vom a aj divákom sa to páči.“

■ FINÁLE. „Finále na akejkoľvek vrcholnej sú-
ťaži sa mi zdalo vždy ľahšie ako kvalifikácia. Ak
však človek patrí medzi medailových kandidá-
tov, potom  sa môže stať, že finále bude nároč-
nejšie ako kvalifikácia. Azda najľahšie finále som
zažil na vlaňajších majstrovstvách sveta v Osake.
Necítil som nijakú nervozitu, veril som si a bu-
dem mať naň vždy pekné spomienky. Navyše,
osacké finále ma obohatilo o ďalšie cenné skú-
senosti, ktoré môžem zužitkovať v ďalšej kariére.
Moje najťažšie finále bolo na svetovom šampio-
náte pred tromi rokmi v Helsinkách. Pršalo
a mne sa nepodarilo postúpiť do prvej osmičky.
Dovtedy a ani potom sa mi to už nestalo.“ 

■ GOLF. „Ak človek vie, o čo ide, potom tento
šport vôbec nemusí byť nudný. V Dallase mám
aj ja vak s golfovými palicami a už zopárkrát som
si aj zahral. Je to však nesmierne náročný šport,
treba sa mu poriadne venovať.  Ku golfu sa však
častejšie dostanem v elektronickej podobe vo
forme videohry PGA Tiger Woods Golf a mimo-
riadne sa mi darí. Mám 102 „holes in one“ 
a „30 doubles eagles“. 

■ HUDBA. „Na základnej škole som na hu-
dobnej výchove patril medzi najhorších žiakov.
Hudbu počúvam veľmi často, ale nemám obľú-
bené pesničky a ani spevákov či skupiny. Počú-
vam to, čo práve v rádiu vysielajú. Najviac sa mi
páči hudba 70. a 80. rokov minulého storočia,
pri nej rád relaxujem alebo šoférujem.“

■ INTERNET. „Pre mňa je neodmysliteľnou sú-
časťou života. Využívam ho na platenie nájom-
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Sníva o veľkom víťazstve
Desať rokov čakala slovenská atletika na medailu z majstrovstiev sveta. Vlani 

27. augusta sa na šampionáte v japonskej Osake dočkala. V životnej forme súťaži-
aci Trnavčan Libor Charfreitag v napínavom finále súťaže kladivárov získal bronz
výkonom 81,60 m. Osacký finálový večer bol pre 31-ročného Charfreitaga dote-
rajším vrcholom kariéry a medaila odmenou za takmer dvadsať rokov poctivej tré-
ningovej driny. Trnavský kladivár, ktorý v ankete Športovec roka 2007 na Sloven-
sku skončil druhý, patrí už sedem rokov do absolútnej svetovej špičky a v auguste
na Hrách XXIX. olympiády v Pekingu bude patriť medzi tromfy slovenskej výpravy. 

LIBOR CHARFREITAG
Narodil sa 11. septembra 1977 v Trnave,

je členom AŠK Slávia Trnava a Národného
športového centra. K atletike ho ako 11-roč-
ného priviedli rodičia Libor a Eva, obaja po-
prední slovenskí vrhači. Otec ho trénuje do-
dnes v spolupráci s americkým koučom 
Daveom Wollmanom. Kľúčový zvrat v Charf-
reitagovej kariére nastal na jeseň 1997, keď
odišiel študovať a trénovať na Southern Met-
hodist University v americkom Dallase. Ako
prvý Slovák v histórii prekonal v hode kladi-
vom hranicu 70 (1998 v Dallase) aj 80 metrov
(2003 v El Paso), utvoril 12 slovenských 
rekordov, pričom aktuálny má hodnotu 
81,81 m a dosiahol ho v roku 2003 v Prahe.
Dvakrát (1998, 2000) sa stal víťazom súťaže
kladivárov na prestížnom univerzitnom šam-
pionáte USA (I. divízia NCAA), trikrát (1998,
1999, 2000) triumfoval na halových univer-
zitných majstrovstvách USA v hode breme-
nom. V tejto doplnkovej zimnej vrhačskej dis-
ciplíne kladivárov utvoril päť najlepších eu-
rópskych výkonov histórie, naposledy v roku
2005 a nik ho neprekonal. Štyrikrát vyhral
anketu Atlét roka (2003, 2004, 2005, 2007).
Na olympijských hrách štartoval Libor Charf-
reitag dvakrát: v roku 2000 v Sydney vypadol
v kvalifikácii, o štyri roky neskôr obsadil
v Aténach siedmu priečku. 

Lúskanie abecedy života a športu s bronzovým kladivárom 
z MS 2007 v atletike, LIBOROM CHARFREITAGOM
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ného, káblovej televízie, poistiek, rezerváciu le-
teniek a hotelov, spravujem si takto bankové
účty a často prostredníctvom internetu aj naku-
pujem. Samozrejme, pomáha mi pri vyhľadávaní
rôznych informácií. Ak si neviem s niečím rady,
pripojím sa na internet a vyhľadávam, čo potre-
bujem. Vďaka internetu a e-mailu som v spojení
s rodinou, keď som na cestách alebo na príprave
v USA.“

■ JEDLO. „Priznávam, že jem rád, ale nepreje-
dám sa. Snažím sa čo najdôslednejšie dodržiavať
zásady zdravej výživy, čo je v mojej atletickej prí-
prave priorita číslo jeden. Je až neuveriteľné, ako
môže zdravá strava prispieť k zlepšovaniu špor-
tovej výkonnosti. Variť viem, ale nie všetko.
V USA si musím variť sám, na prípravu mäsa vy-
užívam najčastejšie gril. Takéto jedlo je chutné
a ani príprava netrvá dlho.“   

■ KVALIFIKÁCIA. „Je to potvora. Táto časť sú-
ťaže trvá len chvíľku, ale môže pochovať aj am-
bície najväčšieho favorita. Človek má k dispozícii
len tri pokusy a musí ukázať, čo vie. Všetky výko-
ny, ktoré atlét dosiahol počas sezóny, v tej chvíli
nič neznamenajú, ak sa k nim v kvalifikácii v deň
D a hodine H aspoň nepriblíži. Zopár kvalifikácií
v minulosti nevyšlo ani mne a nie je vylúčené, že
sa opäť vyskytnú. Aj tým najlepším na svete sa
stáva, že zlyhajú. Najdramatickejšiu kvalifikáciu
som prežil pred štyrmi rokmi na OH v Aténach.
Prvé dva pokusy som mal neplatné a do finále
som sa prešmykol až záverečným tretím. Nerád
spomínam na kvalifikáciu na MS 2003 v Paríži.
Celkom posledným hodom ma vyradil Bielorus
Deviatovskij. K postupu do finále mi chýbali šty-
ri centimetre. Mal som vtedy formu ako hrom,
ale kvalifikáciu som podcenil.“

■ LIETANIE. „Prvý raz v živote som sedel v lie-
tadle v piatok 13. mája 1994 a leteli sme na pre-
teky na Cyprus. Trochu som sa bál, ale napokon
sa mi let páčil. V súčasnosti absolvujem ročne
40 až 50 letov. Nemám rád, ak je lietadlo úplne
plné a neznášam ani dlhé čakanie medzi jednot-
livými spojmi. To ma vždy unaví. S dopravou se-
dem a štvrť kila vážiaceho kladiva sú však dosť
často problémy. Veľakrát sa mi stalo, že som le-
tiskovému personálu vysvetľoval, čo to je, ale ani
tak nepochopili. Napríklad v Bratislave si ma už
pravidelne rozhlasom volajú dolu do priestoru
pre batožinu, aby som im povedal, čo to tá oce-
ľová guľa vlastne je.“

■ MOTIVÁCIA. „Mojou motiváciou je hod kla-
divom. Páči sa mi, že v tejto disciplíne je možné
odmerať výkon presne a konečný výsledok ne-
závisí od subjektívneho hodnotenia rozhodcov
ako v niektorých iných športoch. Chcem zistiť,
čo vo mne je, ako ďaleko dokážem hodiť. Hod
kladivom je náročná atletická disciplína, ktorá si
vyžaduje obrovskú koordináciu rôznych činností
vo vysokej rýchlosti. Nie je to len hádzanie a po-
silňovanie, ako si mnohí myslia. Motivácia mi
nechýba, ale pred dvoma rokmi, keď sa mi vôbec
nedarilo, som ju hľadal márne.“

■ NERESTI. „Neviem o nijakých. Dokonca už
nemám problém ani so sladkosťami. Ako malý
chlapec som si na nich rád pochutnal. Jednodu-
cho - poslúcham (smiech).“

■ OSAKA. „Toto japonské mesto, v ktorom
som dosiahol životný úspech, som navštívil päť-
krát. Je to veľké mesto pripomínajúce včelí úľ
alebo mravenisko. Ľudia sú tam priateľskí, vždy
ochotní pomôcť. Vždy som obdivoval čistotu na
uliciach a úžasnú japonskú dochvíľnosť, s akou
sa na Slovensku stretne človek iba málokedy.“

■ PEKING. „Prvý raz som v čínskej metropole
súťažil na Svetovej univerziáde v roku 2001. Pe-

king, dejisko augustovej olym-
piády, sa v mojich myšlienkach
objavuje denne. Teraz však ešte
nie tak často ako s blížiacim sa
termínom Hier.  Obavy z tamoj-
šieho znečisteného ovzdušia
nemám, nemalo by negatívne
ovplyvniť môj výkon. Navyše,
do dejiska olympiády by som
mal priletieť len približne tri dni
pred kvalifikáciou.“

■ RODIČIA. „Oni zapríčinili,
že sa zo mňa stal kladivár. Oba-
ja sa venovali vrhačským discip-
línam a vďaka nim som sa zo-
známil so svojou disciplínou.
Otec je doteraz mojím tréne-
rom - píše mi tréningové plány
a pomáha pri vylepšovaní tech-
niky. Rodičia ma podporujú
a som rád, keď ich môžem po-
tešiť pekným výsledkom. S obo-
ma mám výborný vzťah.“

■ SLÁVA. „Nemyslím si, že by
mi po bronze v Osake stúpla do
hlavy. Posúdiť to však musia iní.
Je pravda, že záujem médií
o mňa sa zvýšil, ale na to si mu-

sím zvyknúť. Niekedy je to však časovo náročné
a veľmi únavné. Snažím sa zariadiť si veci tak,
aby to nemalo negatívny vplyv na moju prípravu
na olympijské hry.“

■ ŠTÚDIUM. „Roky na dallaskej univerzite
Southern Methodist zmenili môj život. Získal
som nielen diplom bakalára v odbore business-
finance, ale v hode kladivom som sa prepracoval
do svetovej špičky. V USA som sa naučil postarať
sa o seba, získal som mnoho priateľov, zdoko-
nalil som sa v angličtine. V budúcnosti by som
chcel ukončiť program Masters v ekonómii, za-
tiaľ som absolvoval len približne tretinu, lebo
som uprednostnil atletickú kariéru. Vzdelanie je
veľmi dôležité, veď nebudem navždy hádzať kla-
divom.“

■ TICHON. S trojnásobným majstrom sveta
z Bieloruska sme kamaráti, hoci toho spolu veľa
nenahovoríme. Ja viem po rusky máličko a on
zasa toľko isto po anglicky. Patrí medzi ašpiran-
tov na pekinské zlato. Obdivujem najmä jeho
skvelú techniku.“ 

■ ÚNAVA. „Patrí k môjmu každodennému ži-
votu, najmä tá fyzická. Snažím sa jej však zbaviť
sa správnou a častou regeneráciou, dostatkom
spánku a zdravou výživou.“ 

■ VÍŤAZSTVO. „Snívam o veľkom víťazstve -
na majstrovstvách Európy, svetovom šampioná-
te alebo olympijských hrách. Ak nevyhrám, ne-
klesám na duchu. Som síce sklamaný, ale po-
viem si, že nejde o nič dôležité. Prehru treba brať
športovo a zmieriť sa s faktom, že súper bol ten-
toraz lepší. Z každej prehry si treba vziať pona-
učenie a môže byť aj dobrou motiváciou, aby
som toho, kto ma predstihol, nabudúce zdolal.“

■ WOLLMAN. Tréner Dave Wollman ma v Dal-
lase naučil mnohé veci, ktoré doteraz využívam
na tréningoch alebo v súťažiach. Prípravu s ním
konzultujem už jedenásty rok. Na svojich zve-
rencov pôsobí pozitívne, dokáže ich pripraviť
skvele aj psychicky. Vďačím mu za veľa - že mi
dal šancu študovať a športovať na SMU. Cením
si, že mi nikdy neprestal veriť. Ani vo chvíľach,
keď sa mi vôbec nedarilo.“

■ ZÁVISŤ. „V atletike som sa s ňou nestretol,
alebo som si to nevšimol. Ja osobne nikomu nič
nezávidím. Domy, drahé autá a peniaze pre
mňa vôbec nič neznamenajú. Dokážem byť
šťastný aj bez nich. Materiálnym veciam nepri-
pisujem veľkú dôležitosť - stačí, ak fungujú tak,
ako majú...“

Zaznamenal GABRIEL BOGDÁNYI
FOTO ŠTARTFOTO/JÁN SÚKUP, SITA
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Teror zmenil radosť na žiaľ a strach

Do Mníchova s nami poslali aj psychológov.
Boli veľmi aktívni. V lekciách navodzovali špor-
tovcom všetky možné aj nemožné súťažné situ-
ácie. Ja som im hneď skraja povedala: Ďakujem,
neprosím. A dobre som spravila. 

Tak ako som nerada trénovala, tak som rada
súťažila. Nechcela som sa však vypretekať do-
predu. Okrem toho, úplne na všetko ma vopred
pripravil tréner Pavol Glesk. 

Len čo som 3. júna na bratislavskej Cene
Pravdy a televízie československým rekordom
v skoku do diaľky 658 cm splnila mníchovský li-
mit, začala som žiť v režime štvrtka 31. augusta
1972: o desiatej kvalifikácia, o tretej finále. Ma-
la som na ten deň vypracovaný minútový roz-
pis.

Všetko vyšlo, ako tréner naplánoval. Ešte aj
možnosť, na ktorú ma pripravoval: že vo finále
budem skákať hneď po najväčšej favoritke a do-
mácej obľúbenkyni Heide Rosendahlovej. 

Nemka začala skvele: jej úvodný pokus meral
678 cm, čo bol, ako sa ukázalo, najdlhší skok
súťaže. Ja som v doznievajúcom ošiali skočila
651 cm a v druhej sérii dokonca 660 cm. Presne
to som si želala – československý rekord. Navy-
še, dostala som sa ním na druhé miesto za Ro-
sendahlovú. 

Psychicky som nemala problémy. Bola som
totálne sústredená a keď ma tretím pokusom
o dva centimetre preskočila Bulharka Diana Jor-
govová, odpovedala som ďalším rekordom: 
667 cm. 

Jorgovová sa napokon vypla k životnému
skoku 677 cm, ale ja som bola nadšená aj bron-

zovou medailou. Dodnes je jediná, ktorú slo-
venská atlétka na olympiáde získala.

Ako medailistke mi umožnili ostať v Mnícho-
ve až do konca Hier. Potešilo ma to, lebo z tak-
mer všetkých miest, v ktorých som v kariére sú-
ťažila, som poznala len letisko, štadión a uby-
tovňu. 

Napokon som však ľutovala, že som sa nepo-
brala domov. Prišiel totiž 5. september 1972
a s ním smútok a strach.

Mníchov žil naplno olympiádou. Na príjem-
ných športoviskách pred plnými hľadiskami pre-
biehali veľmi dobre, priam nemecky pedantne
organizované súťaže. Nič nenasvedčovalo, že by
sa čosi mohlo prihodiť. A už vonkoncom, že by
sa zabíjali ľudia. 

Keď nás v ono utorkové ráno zobudili sprá-
vou o vpáde teroristického komanda Čierny sep-
tember do Olympijskej dediny, ostali sme šoko-
vané. Izraelský blok v jej mužskej časti, ktorý sa
stal terčom útoku palestínskych fanatikov, sme
mali z nášho prízemného domu v ženskej dedi-
ne na dohľad.

K dvom zabitým izraelským športovcom po-
čas prepadu pribudli v noci na stredu ďalší de-
viati pri nevydarenom pokuse nemeckej polície
o zneškodnenie teroristov a oslobodenie ruko-
jemníkov na starom vojenskom letisku. 

Šiesteho dopoludnia sme sa namiesto na sú-

ťaže pobrali na tryznu. Olympijský štadión bol
plný plačúcich športovcov. Otázka dňa znela:
Skončiť predčasne olympiádu alebo v nej po-
kračovať? Prevážil rozumný názor ju dokončiť.

Utešovalo ma jediné: že som už vlastnú súťaž
mala za sebou. Som emotívna, neznášam nási-
lenstvá, neviem, či by som v tejto situácii bola
schopná podať vrcholný výkon.

Hry doznievali za podmienok, ktoré pripomí-
nali vojnový stav. Nemci v obave z ďalšieho úto-
ku nasťahovali do Olympijskej dediny kopu tan-
kov a vojakov so samopalmi. Kontrolovali každý
autobus, ktorý rozvážal športovcov. Takmer zá-
sadne som chodila s československými hádza-
nármi, ktorí ma vyhlásili za svojho maskota.
Dodnes sa čudujem, že sa im podarilo ma vždy
do autobusu prepašovať – azda aj vďaka krát-
kym vlasom, ktoré som vtedy nosila. Napokon
skončili na olympiáde lepšie ako ja: tím, v kto-
rom boli aj Slováci Peter Pospíšil, Vincent Lafko
a Andrej Lukošík, získal striebornú medailu.

Často som v tie dni myslievala na poldruha-
ročnú dcérku, ktorá ma čakala doma. Keď som
sa počas diaľkarskej súťaže zjavila na obrazov-
ke, krúžila vraj okolo televízora a vypytovala sa:
Mamina, kde si? 

Olympiáda sa v dôsledku 34-hodinového
prerušenia súťaží namiesto nedele skončila až
v pondelok. Najväčší strach som spolu s ďalšími
zažívala práve počas záverečného ceremoniálu.
Pred ním sa rozchýrili obavy zo zhodenia bom-
by, preto nad štadiónom ustavične krúžili heli-
koptéry. Našťastie, už sa nič zlé neudialo, ale aj
tak som si vydýchla, až keď som dorazila do-
mov. Zaznamenal MARIÁN ŠIMO

Narodená: 24. apríla
1946 v Ózde (Maďarsko)

Olympijské hry: Mní-
chov 1972 – bronzová
medaila v skoku do diaľky, Montreal 1976 –
bez platného pokusu v kvalifikácii.

Majstrovstvá Európy: Budapešť 1966 –
dvanásta (navyše členka v rozbehu vyrade-
nej čs. štafety 4x100 m), Atény 1969 – sied-
ma (na 100 m prek. nenastúpila na semifi-
nále), Rím 1974 – strieborná medaila, Praha
1978 – bez platného pokusu v kvalifikácii.

Majstrovstvá Československa: 12 titulov
(8 v diaľke, 2 na 100 m prek., po 1 na 100 m
a v päťboji).

Čs. rekordy: 25.

„Vždy som mala veľké šťastie na lekárov,“ pochvaľuje si naša najús-
pešnejšia atlétka-olympionička. O troch hovorí Eva Šuranová dokonca
ako o úžasných.

Jednému bezprostredne vďačí
za mníchovskú medailu. Pár týž-
dňov pred Hrami nemohla naplno
vystrieť pravú nohu a rozbaliť
skok. Našťastie, dostala sa k Vilia-
movi Fischerovi. „Vtedy ešte nebol chýrnym kardiochirurgom,“ pripomí-
na. „Vyšetril ma a ponúkol sa, že mi opichne chrbticu. Upozornil ma však:
Ak presne trafím, budete skákať na olympiáde, ak nie, môžete ochrnúť.
No nebojte sa, aj v takom prípade sa z toho do pol roka dostanete.“ Eva

zaváhala iba na pár sekúnd a o mesiac bola z nej olympijská medailistka.
A kto sú ďalší dvaja úžasní doktori? Jeden je už, žiaľ, dlhšie nebohý:

MUDr. Alexander Bínovský. Druhý, našťastie, stále žije: profesor Pavol
Handzo. Navzájom sa nemali v láske,
lebo každý z nich vyznával inú filozofiu
liečby, ale Šuranová práve preto chodi-
la k jednému aj k druhému: „Potrebu-
jem vás oboch, vravievala som profe-

sorovi Handzovi. Pána Bínovského počas sezóny, lebo ma dá rýchlo do-
kopy, aby som o pár dní mohla zasa skákať, a vás po nej, lebo mi na jeseň
dáte organizmus do takého stavu, že sa môžem pripraviť na ďalšiu sezó-
nu.“

Evini traja úžasní doktori

EVA
ŠURANOVÁ

OLYMPIÁDY V SPOMIENKACH: MNÍCHOV 1972 očami atlétky EVY ŠURANOVEJ
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Vyše päť týždňov za oceánom

V druhej polovici júna 1976 sme sa vybrali
za oceán, ale ešte sme vôbec nevedeli, že bude-
me hrať na olympiáde v Montreale. Naša cesta
totiž viedla najprv na kvalifikáciu do Hamilto-
nu, na čo sme sa veľmi tešili. Cestovať vtedy
kamsi do Ameriky nebola každodenná udalosť. 

Tajne, vtedy sa o tom totiž nahlas nesmelo
hovoriť, sme sa dozvedeli, že sa nás ujmú kra-
jania. Či už vysťahovalci, alebo emigranti, ale
všetci s úmyslom nám pomôcť. Tak aj bolo. Po-
núkli nám ubytovanie, všestrannú starostli-
vosť.

Priznávam, že aj naše ,kšefty‘ sa nám cez
nich veľmi vydarili. Vtedy peňazí nebolo na-
zvyš, ani ich nebolo kde vymeniť, a tak sme si
pomáhali, ako sa dalo. Naším vývozným artik-
lom bol krištáľ. Nielen na tomto výjazde. Rých-
lo sme sa ho zbavili, dostali sme zaň peniaze,
a hneď sme mali väčšiu chuť aj do basketbalu.
V konkurencii trinástich štátov sme obsadili za
Juhosláviou druhú postupovú priečku.

Bol začiatok júla, tretieho, keď sa kvalifikácia
skončila. Do otvorenia olympijských hier ostá-
vali ešte dva týždne, napriek tomu sme ostali
v Kanade. Krátko sme bývali u krajanov. Ja, ak
sa dobre pamätám aj s Justínom Sedlákom,
u Slováka Stana Hromádku, s ktorým udržujem
kontakty doteraz.

Tréner Vladimír Heger mal v Amerike dobré
kontakty. Dohodol prípravné zápasy, aj pod-
mienky na tréning, ale stihli sme všeličo. Výle-
ty, vrátane Niagarských vodopádov, rôzne pik-
niky, navštevovali sme krajanské akcie, spo-
znali sme činnosť československých Sokolov.

Prežili sme v Hamiltone a Windsore, kde boli
prípravné zápasy, pohodové dni.

Montreal bol pre nás nadstavba. Pre mňa 
prvé olympijské hry. Prežíval som ich plným
dúškom. Vždy som mal rád kolektívny život,
ktorý v našej výprave prehĺbilo, že sme ako bas-
ketbalisti neboli sami. Prvý raz v histórii bol na
programe olympiády ženský basketbal. A ne-
chýbali tam ani naše dievčatá. Hrali tam aj
hádzanári a volejbalisti, a práve tieto štyri ko-
lektívy sme sa chodili navzájom povzbudzovať.
Pravda, najväčšiu radosť sme prežili, keď cyk-
lista Tóno Tkáč získal zlatú medailu. Bola to aj
pre nás, jeho kamarátov, poriadne náročná
oslava.

Mimochodom, už aj tam sme mali akoby náš
„československý dom“. To si len pomáham ter-
mínom zo súčasnosti, keď na letných či zim-
ných olympijských hrách má naša krajina svoje
Slovenské domy. Miesta na stretnutia, oddych,
pobavenie, kde sa možno aj najesť, či napiť. Na-
ši funkcionári už vtedy dostali nejakým spôso-
bom do jednej z izieb v olympijskej dedine so-
lídnu zásobu našich špecialít, medzi ktorými
nechýbalo ani plzenské pivo. Tešili sme sa, že
po víťaznom zápase nás takáto odmena nemi- nie, čo bola pre nás basketbalistov značná mo-

tivácia. 
Ale nie vďaka tomu sme sa dostali na pekné

šieste miesto. Tvorili sme dobrú partiu, ktorej
takým neoficiálnym vodcom bol známy šou-
men Jiří „Ádo“ Pospíšil z Brna. Ani pre mňa ne-
boli nikdy huncútstva cudzie, rád som sa do
nich zapájal. Ťahali sme za jeden koniec po-
vrazu aj na ihrisku, využívali sme všetky naše
schopnosti, boli sme silný basketbalový kolek-
tív. Mňa tešilo, že sme hrali z Interu na olym-
piáde až traja. Okrem už spomenutého Justína
Sedláka aj Vladimír Padrta. Ďalší Slovák, do-
dnes môj veľmi dobrý priateľ, tam bol Gustáv
Hraška, hráč pražskej Slávie VŠ. Ale na Čechov
a Slovákov sme sa nijako nedelili.  

V zámorí sme strávili viac než päť týždňov.
Dovedna sme na tomto výjazde zohrali 
15 majstrovských zápasov. Osem v kvalifikácii
v Hamiltone, ďalších sedem v Montreale.
Najprv päť v skupine, v ktorej sme skončili na
štvrtom mieste, čím sme sa dostali do bojov
o 5. - 8. miesto. Vyhrali sme potom nad Kubou
91:76, ale v zápase o piatu priečku sme pod-
ľahli Taliansku 75:98. Šieste miesto bol náš ús-
pech, získali sme olympijský bod. Vrátili sme
sa domov po dlhom pobyte v Amerike v dobrej
nálade. Aj preto, že v Montreale sa neprihodilo
nič také hrozné ako štyri roky predtým v Mní-
chove, kde niekoľkí športovci prišli o život
a ďalší v obavách oň dokonca zutekali. 

Zaznamenal TOMÁŠ GROSMANN

Narodený: 10. júna 1955
v Kremnici, vysoký 208 cm.

Olympijské hry: Montreal
1976 - 6. miesto, Moskva 1980 - 9. miesto. 

Majstrovstvá sveta: hral na nich v rokoch
1978 a 1982.

Majstrovstvá Európy: sedem štartov,
z nich tri medaily: Stuttgart 1985 - striebro,
Liége 1977 a Praha 1981 - bronz.

Päťkrát majster Československa: štyrikrát
v drese Interu Slovnaft 4-krát (1979, 1980,
1983 a 1985) a raz (1984) s RH Pardubice. 

S basketbalom začal v Slávii SVŠT Bratisla-
va; na sklonku kariéry hral v belgických
mestách Fleurus, Charleroi, Namur a v lu-
xemburských Steinsel a Gilly. Oficiálne bol
vyhlásený za najlepšieho slovenského bas-
ketbalistu 20. storočia. Vo výbere Európy sa
predstavil 15-krát.

Stanislav „Kily“ Kropilák patril v roku 1976 medzi mladých hráčov vo
výbere slávneho trénera Vladimíra Hegera. Predtým hral len na jednom
šampionáte, v československej reprezentácii debutoval na ME 1975 v Ju-
hoslávii. Napriek veľkému talentu a hernému kumštu ešte len bojoval
o stabilné miesto na ihrisku. V konkurencii takých pivotov, ako boli Zde-
něk Kos, Vojtěch Petr a Zdeněk
Douša. Ale nehrával málo.

„Od Montrealu uplynulo 
viac ako tridsať rokov, niektoré
spomienky vybledli, ale na zápas proti Američanom v plnej sedemnásťti-
sícovej olympijskej hale nikdy nezabudnem,“ rozžiarili sa oči Stanovi Kro-
pilákovi, ba aj zmohutnel hlas. „Prehrali sme len 76:81 a ja som úplne ex-
celoval. Dovtedy som tak dobre nikdy nehral. Rozdával som súperom

,čapice‘, blokovanie striel súperov bola aj neskôr jedna z mojich špecialít.
Niektorých Američanov som ,zmazal‘ priamo pod naším košom.“

Skvelý Kropilákov výkon neostal bez ozveny. Cez trénera Hegera, kto-
rý perfektne hovoril po anglicky, viacerí skauti ponúkali rodákovi z Krem-
nice štúdium v USA. „Nabralo to také obrátky, že sa všetko okolo toho za-

čalo aj vybavovať. Schválili to
dokonca všetky naše stranícke
aj štátne orgány. Mal som ísť
o niekoľko mesiacov študovať

na Wake Forest University. Bol by som sa stal oficiálne prvým športo-
vým študentom v USA z Československa. Žiaľ, meniskus, ktorý mi muse-
li krátko potom vyoperovať, mi v tom zabránil,“ zaspomínal si terajší
prezident basketbalistov bratislavského Interu. 

Súperom z USA rozdával „čapice“

STANISLAV
KROPILÁK

OLYMPIÁDY V SPOMIENKACH: MONTREAL 1976 očami basketbalistu STANISLAVA KROPILÁKA
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Bratislavské výstavisko Incheba bude od 3. do 8. júna hostiť národnú
výstavu olympijskej a športovej filatelie s medzinárodnou účasťou
SLOVOLYMPFILA 2008. Už štvrtý raz (po rokoch 1996, 2000 a 2004) sa tak
slovenská metropola krátko pred otvorením Hier olympiády stane cen-
trom vystavovania popredných filatelistických exponátov. Svoje expo-
náty prihlásili zberatelia z 12 krajín.

SLOVOLYMPFILA 2008 pod záštitou predsedu SOV Františka Chmelára
bude súčasťou programu tradičných bratislavských Zberateľských dní.
Jej organizátorom je Slovenská spoločnosť olympijskej a športovej fila-
telie (SSOŠF) v spolupráci so Zväzom slovenských filatelistov, Sloven-
skou poštou, a.s. a so Slovenským olympijským výborom. V minulosti sa
táto špecializovaná výstava konala pred olympijskými hrami 1996 v At-
lante, 2000 v Sydney a 2004 v Aténach – v tom poslednom prípade do-
konca ako európska kvalifikácia na celosvetový OLYMPHILEX, usporiada-
ný priamo v Aténach počas Hier XXVIII. olympiády. Tento ročník výstavy
SLOVOLYMPFILA sa koná aj v spojitosti s nedávnym 15. výročím založe-
nia Slovenského olympijského výboru, čo jeho organizátori akcentovali aj
v oficiálnom bulletine.

Exponáty s olympijskou a športovou tematikou z 12 krajín budú na vý-
stave SLOVOLYMPFILA 2008 zaradené v nasledovných výstavných trie-
dach: štandardné exponáty: olympijské hry, šport, jednorámové expo-
náty: olympijské hry, šport, filatelistická literatúra, otvorená trieda 
(s najmenej 51 percent filatelistického materiálu v exponáte) a trieda
mládeže (podľa vekových kategórií). Na výstave bude otvorená aj špe-
ciálna trieda pre exponáty odznakov, medailí, mincí, telefónnych kariet,

autogramov i iných zberateľských odborov, ktoré sú tematicky zamerané
na olympijskú a športovú oblasť.

Súčasťou výstavy budú sprievodné a odborné podujatia. V stredu 4. jú-
na sa bude konať slávnostné uvedenie novej poštovej známky k Hrám
XXIX. olympiády v Pekingu a v piatok 6. júna 2008 sa bude konať sláv-
nostné uvedenie novej poštovej známky k Paralympijským hrám 2008
v Pekingu. (sma)

Bratislava sa chystá na výstavu SLOVOLYMPFILA 2008

www.olympic.sk

VÝZNAMNÉ SLOVENSKÉ OLYMPIJSKÉ UDALOSTI 

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

V stredu 9. apríla oslávil významné životné jubileum - 70. na-
rodeniny - Ivan Čierny, bývalý známy atlét, popredný atletický
tréner a významný športový funkcionár, niekdajší šéf slovenské-
ho vodného slalomu a v rokoch 1990 až 2001 veliteľ Dukly Ban-
ská Bystrica. Rodák z Čadce bol v šesťdesiatych rokoch minulého
storočia popredným československým bežcom na 110 metrov
prekážok, jeho osobný rekord z roku 1969, v ktorom sa stal aj
majstrom ČSSR v tejto disciplíne, má hodnotu 13,9 s. V rokoch
1961 až 1969 reprezentoval v 19 medzištátnych stretnutiach
a v roku 1962 štartoval na majstrovstvách Európy v Belehrade.
S atletikou začínal v Čadci, neskôr pokračoval v Žiline a v Třinci,
a napokon zakotvil v Banskej Bystrici. V roku 1969 vstúpil do ar-
mády, kde pôsobil ako tréner, starší tréner, zástupca veliteľa, ve-
dúci starší tréner futbalu a veliteľ celého AŠK Dukla Banská By-
strica. V rokoch 1975 - 1983 pracoval aj vo výkonnom výbore
Československého atletického zväzu. Niekoľko rokov šéfoval aj
Slovenskému zväzu kanoistiky na divokej vode. Čestný člen Slo-
venského olympijského výboru Ivan Čierny je predsedom Olym-
pijského klubu regiónu Banská Bystrica, podpredsedom Združe-
nia olympijských klubov SR a členom rady starších SOV. Vlani
v decembri pri príležitosti 15. výročia vzniku SOV dostal vý-
znamné vyznamenanie - Strieborné kruhy SOV.

Až s niekoľkomesačným oneskorením dorazila na Slovensko
správa, že vo veku 85 rokov zomrel 9. januára 2008 v Ústí nad
Orlicí úspešný olympionik, rodák z Ružomberka-Rybárpoľa Vác-
lav Čevona (narodil sa 24. mája 1922). Športovať začal v Sokole
Ružomberok, kde sa venoval gymnastike a lyžovaniu, ale vý-
razne sa presadil po odchode do Čiech (študoval v Ústí nad Or-
licí, kde sa aj natrvalo usadil) v atletike. Jeho najväčším športo-
vým úspechom bolo 4. miesto v behu na 1500 m na Hrách XIV.
olympiády v Londýne 1948. Pod piatimi kruhmi štartoval aj
v Helsinkách 1952, v rovnakej disciplíne sa jeho púť skončila
v semifinále. V roku 1953 získal titul majstra športu. Po skon-
čení atletickej kariéry pracoval ako športový funkcionár, tré-
ner a rozhodca.

Zomrel olympionik Václav Čevona

Ivan Čierny oslávil sedemdesiatku

Vzhľadom na rastúcu potrebu zabezpečenia starostlivosti pre športovcov
v oblasti profesionálneho rastu sa Slovenský olympijský výbor rozhodol nad-
viazať spoluprácu so špičkovou personálnou agentúrou Adecco. Podpisom
zmluvy medzi SOV a Adeccom 15. mája (podpísali ju prezident SOV František
Chmelár, generálny sekretár SOV Jozef Liba a zástupkyňa Adecco Slovakia Bru-
na Beata Jakub) sa aj na Slovensku spúšťa tzv. Athlete Career Program (ACP).

Cieľom programu, ktorý od roku 2005 oficiálne podporuje MOV, je poskyt-
núť pomoc pri rozvoji profesionálnej kariéry športovcov a na druhej strane
podnietiť u zamestnávateľov záujem spolupracovať s ľuďmi disponujúcimi je-
dinečnými vlastnosťami a kvalitami. Praktická realizácia seminárov pre špor-
tovcov sa na Slovensku začne na jeseň. V úvodnej fáze bude projekt koordi-
novaný s kolegami s Českého olympijského výboru, ktorý sa tiež rozhodol
implementovať ACP. 

V Bratislave rokovali 
reprezentanti 12 NOV Európy

V sobotu 10. mája sa v Bratislave uskutočnilo rokovanie
predstaviteľov 12 národných olympijských výborov strednej
a juhovýchodnej Európy (z Rakúska, Bulharska, Chorvátska,

Česka, Macedónska, Čiernej Hory, Poľska, Rumunska, Srbska, Slovinska, Slo-
venska a Turecka) o aktuálnych otázkach olympijského hnutia. Medzi zú-
častnenými delegátmi bolo 9 prezidentov a 7 generálnych sekretárov NOV,
vrátane jedného člena Medzinárodného olympijského výboru a dvoch členov
exekutívy Európskych olympijských výborov. Organizátorom stretnutia bol
Slovenský olympijský výbor.

Dejiskom rokovania bol hotel Radisson SAS Carlton. Hlavná časť programu
bola venovaná prípravám národných olympijských výborov na Hry XXIX.
olympiády v Pekingu. NOV sa dohodli na vzájomnej výmene najnovších kon-
krétnych informácií o znečistení ovzdušia v Pekingu. Budú kooperovať aj pri
vzájomnej „výmene“ olympijských vstupeniek.

Predstavitelia 12 NOV sa zhodli, že je potrebné dosiahnuť do budúcnosti
zmeny v spôsobe voľby členov MOV i členov komisie športovcov MOV, ako aj
v rozdeľovaní fondov Olympijskej solidarity MOV tak, aby tieto systémy fun-
govali demokratickejšie. Spoločné východiská k týmto otázkam predložia zú-
častnené NOV na budúcoročný olympijský kongres v Kodani.

Spustenie programu pre lepšie
civilné uplatnenie športovcov
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Pripomeňme si vrcholy slovenskej výpravy
v Turíne 2006. Snoubordista Radoslav Židek
získal striebro v snoubordkrose, čo bola histo-
rická vôbec prvá medaila samostatného Slo-
venska na ZOH. Piate miesto Mareka Matiaška
v pretekoch na 20 km zase bolo doteraz naj-
lepším slovenským výsledkom v mužskom 
biatlone. Aj družstvo hokejistov dosiahlo pia-
tym miestom doterajšie slovenské olympijské
maximum. Medzi špičkové výsledky možno za-
rátať ešte dve ôsme miesta v behu na lyžiach
mužov. Martin Bajčičák skončil ôsmy v skiatlo-
ne a na rovnakej priečke sa umiestil aj v tímo-
vom šprinte spoločne s Ivanom Bátorym. Vý-
sledky zvyšku z doteraz najväčšej slovenskej
výpravy na ZOH s 58 športovcami už boli pod-
statne slabšie.

SÚČASNÉ ESÁ: ZUZULOVÁ, ŽIDEK,
PROCHÁZKOVÁ, BAJČIČÁK

Medzi absolútnu svetovú špičku v slalome
sa v sezóne 2007/2008 jednoznačne zaradila
Veronika Zuzulová. Zjazdárka, ktorá sa na vr-
cholnom podujatí zatiaľ výraznejšie nepresa-
dila, mala počas celej zimy obdivuhodne vyso-
kú výkonnosť. Jej výsledkom bolo vynikajúce
tretie miesto v celkovom hodnotení slalomu

Svetového pohára! Vo všetkých deviatich pre-
tekoch skončila v prvej desiatke, trikrát bola
druhá (v Špindlerovom Mlyne, Maribore
a v Bormiu) a raz tretia (v Záhrebe). V koneč-
nom poradí SP skončila pätnásta. Takéto vý-
sledky nedosiahol zo slovenských zjazdárov
v histórii ešte nikto. V oboch prípadoch išlo aj
o slovenské individuálne maximá vo Svetových

Celkom sľubná zima
„Polčasový“ pohľad na uplynulú zimnú sezónu slovenského športu 
cez optiku vyhliadok na ZOH 2010 vo Vancouvri

Športová zima v „polčase“ cyklu zimných olympijských hier sa nedávno skon-
čila. Majstrovstvá sveta mužov v ľadovom hokeji v Kanade na jej záver prinies-
li Slovensku veľké sklamanie v podobe až 13. miesta. Ak sa však na uplynulú zi-
mu pozrieme cez optiku slovenských vyhliadok na zimné olympijské hry 2010
vo Vancouvri, nemusíme MS v hokeji brať príliš vážne, pretože zostavy muž-
ských tímov na ZOH 2010 budú výrazne odlišné, nabité špičkovými hráčmi
z NHL. Bez ohľadu na hokejový šampionát možno celkove povedať, že pre slo-
venský šport bola zima 2007/2008 celkom sľubná. Žiaľ, podieľalo sa na tom len
niekoľko osobností.

■ Zjazdárka Veronika Zuzulová sa v individuálnych športoch presadila z našincov v sezóne
2007/2008 určite najviac.

■ Bežkyňa na lyžiach Alena Procházková
sa v šprinte viackrát prebojovala medzi naj-
lepšie na svete.

■ Marián Hossa si v základnej časti NHL nepočínal celkom podľa svojich predstáv, ale v play -off
ukázal, že je stále jedným z najlepších svetových útočníkov.



pohároch v zimných športoch v uplynulej zi-
me.

Po predošlej nevydarenej sezóne sa znovu
medzi najlepších svetových pretekárov v snou-
bordkrose prebojoval Radoslav Židek – napriek
tomu, že na začiatku sezóny mal dosť ťažký
pád. V konečnej klasifikácii disciplíny v rámci
SP obsadil deviate miesto, jeho najlepšími vý-
sledkami v pretekoch SP boli štvrté miesto vo
Valmalenku a piate v Sungwoo. Premiérovo
zabodoval aj v paralelnom obrovskom slalome
(v Lake Placide skončil ôsmy).

Aj bežkyňu na lyžiach Alenu Procházkovú
už registrujú medzi dobrou lyžiarskou spoloč-
nosťou. Vynikla predovšetkým v šprinte, v kto-
rom v SP obsadila 17. miesto, pričom raz 
(v Kuusame) skončila tretia, raz šiesta (v Can-
more) a raz ôsma (v Prahe). V porovnaní s pre-
došlou sezónou sa výrazne zlepšila a nebyť zra-
nenia v závere sezóny, mohla obstáť ešte lep-
šie. Medzi mužmi mal skúsený trojnásobný
olympionik Martin Bajčičák zrejme aj vyššie
ambície, ale aj tak jeho 20. miesto v poradí SP
v dlhých behoch má svoju váhu. V pretekoch
seriálu Tour de Ski obsadil jedno tretie (na 
10 km voľne do vrchu vo Val di Fiemme) 
i šieste miesto, v ďalších pretekoch SP bol ešte
dvakrát v prvej desiatke.

DRUHÝ SLED: BÁTORY,
HALINÁROVÁ, HURAJT A OSTATNÍ
Takpovediac druhý sled tvoria v prvom rade

veteráni, ktorí počas zimy viackrát zabodovali
v pretekoch Svetového pohára. Na popredné
umiestenia síce ani raz nedosiahli, ich predošlé
výrazné výsledky a pretrvávajúca tréningová
chuť však vzbudzujú nádej, že ešte chcú znovu
pocítiť, ako to chutí na stupňoch víťazov. Do
tejto skupiny patria dvaja štvornásobní olym-
pionici - bežec na lyžiach Ivan Bátory a biatlo-

nistka Martina Halinárová, ako aj ďalší biatlo-
nista Pavol Hurajt.

Na rozdiel od lyžiarov, ktorí v párnom roku
nemajú svetové šampionáty, v biatlone sa tra-
dične konali majstrovstvá sveta i Európy.
A hlavne tam Hurajt pripomenul svoje niek-
dajšie časy. Na MS v Östersunde skončil
v šprinte štrnásty, na ME v Novom Meste na
Morave piaty na 20 km. Halinárová na MS bo-
la najlepšie sedemnásta na 15 km a turínsky
hrdina Marek Matiaško šestnásty na 20 km.
Historicky najlepší výsledok dosiahla na MS
štafeta mužov – 9. miesto. Nádej, že v biatlone
nemusí byť budúcnosť čierna, podporili aj Ma-
tej Kazár a Petra Slezáková, ktorí zabodovali

v pretekoch SP. A Slezáková sa konečne doká-
zala aj výraznejšie presadiť, keď na ME skonči-
la v pretekoch na 10 km piata. Mladučká Natá-
lia Prekopová zase získala na kadetských MS
v Ruhpoldingu bronz na 10 km trati.

Viackrát v pretekoch SP bodovali slovenskí
sánkari. Pre dvojicu Ján Harniš, Branislav Re-
gec, aj pre Jozefa Ninisa, Veroniku Sabolovú
a Janu Šišajovú však bola prvá desiatka akoby
zakliata. Mladá generácia zatiaľ nedosiahla
predošlé kvality medailistu z ME Slávika a dvo-
jice z top 10 na ZOH 2002 Micka s Marxom.
V ďalších zimných športoch z mladej generácie
potešili zjazdárka Janka Gantnerová, ktorá
v slalomoch Európskeho pohára naznačila vý-
razný výkonnostný vzostup a náznakmi aj kra-
sokorčuliari Igor Macypura a vekom ešte ju-
niorka Ivana Reitmayerová.

Viacero mladých skúšajú aj v osádke sloven-
ských štvorbobov, pilotovaných veteránom Mi-
lanom Jagnešákom. Štvorboby dosiahli doteraz
najlepšie výsledky v pretekoch Európskeho po-
hára (raz dokonca tretie miesto), ale treba po-
vedať, že svetová špička s neporovnateľne lep-
šími podmienkami na prípravu je oveľa ďalej. 

OSOBITNÁ KATEGÓRIA: HOKEJ
Osobitnou kategóriou slovenských zimných

športov je ľadový hokej. Slovenskí hráči v naj-
kvalitnejšej súťaži sveta – v zámorskej NHL –
sa individuálne presadili menej ako v predo-
šlých rokoch, na čom sa podieľalo aj nezvyčajne
vysoké množstvo ich zranení. „Druhá vlna“ na
svetovom šampionáte prepadla. Predovšetkým
ostrieľaní borci Marián Gáborík (v základnej
časti NHL nazbieral v 77 zápasoch 83 bodov),
Marián Hossa, Zdeno Chára, Pavol Demitra, ale
aj niektorí ďalší naši hráči však svojou vysokou
výkonnosťou stále vzbudzujú vieru, že vo Van-
couvri sa slovenský hokej rovnako ako v Turíne
môže rovnocenne „pobiť“ aj s tými najlepšími.
Dôležité bude, aby hráči utvorili ozajstný tím.

Teší výrazný vzostup ženského reprezentač-
ného družstva. Len pred rokom sa tím našich
hokejistiek prebojoval do „béčka“ majstrovstiev
sveta a teraz na turnaji I. divízie MS vo Ventspil-
se obsadil druhú priečku, keď vyhral štyri zápasy
a prehral len s Kazachstanom. Slovenské hoke-
jistky sa tak ocitli len krôčik od postupu medzi
svetovú elitu a nemusia byť úplne bez šance ani
v boji o postup na ZOH vo Vancouvri.

Nebola to pre slovenský šport celkove zlá zi-
ma... ĽUBOMÍR SOUČEK, FOTO SITA

■ Strieborný olympionik z Turína Radoslav Židek (druhý zľava) dokázal, že v snoubordkrose
patrí znovu do svetovej špičky.

■ Útočník Minnesoty Wild Marián Gáborík (vľavo, v súboji so Švédom Forsbergom)
sa v základnej časti NHL zaradil medzi najproduktívnejších hráčov súťaže. Napriek
zdravotným problémom mu výborne sekundoval Pavol Demitra (v pozadí).
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V dôsledku uvedeného vývoja sa aj zväčšuje  priestor pre negatívne
spoločenské javy medzi mladými ľuďmi, ako sú obezita, chuligánstvo, al-
koholizmus, drogy i kriminalita. Je známe, že tieto javy sa len výnimočne
vyskytujú u mladých ľudí, ktorí aktívne a pravidelne športujú. Šport ako
prostriedok zdraviu prospešnej telesnej aktivity má väčší vplyv, než ktorý-
koľvek iný druh spoločenskej činnosti.

Olympijské hry, ktoré sa stali veľkolepým celosvetovým sviatkom špor-
tu, kultúry a mieru, inšpirovali a inšpirujú aj mnohých na Slovensku. V po-
sledných rokoch sa rozšírilo usporadúvanie rôznych olympiád materských
škôl, základných škôl, obecných i okresných olympiád a pod. Už niekoľko
rokov sa na celoslovenskej, ale aj medzinárodnej úrovni úspešne uspora-
dúva v Trnave (letná časť) a v Spišskej Novej Vsi (zimná časť) medzinárod-
ná Kalokagatia. V roku 2007 zorganizoval Trnavský samosprávny kraj prvý
raz „Gymnaziádu“ pre študentov stredných škôl a pre všetky kraje aj hry
„Gaudeamus igitur“. Je to veľmi potrebná a vítaná iniciatíva a potešiteľné
je, že sa k nej bez mimoriadnych vonkajších podnetov podujali samos-
právne orgány obcí, miest a krajov. Svedčí to o tom, že aj na Slovensku si
mnohí začínajú uvedomovať zodpovednosť za vývoj mladej generácie a aj
to, že bez aktívneho športovania nebude tento vývoj plnohodnotný.

Doteraz organizované podujatia napriek ich nespornému prínosu, vý-
znamu a niekde i popularite, majú aj nedostatky. Predovšetkým vznikli
a sú organizované živelne, s rôznorodým obsahom, ceremoniálom, pre
rôzne vekové kategórie a pod. Nenadväzujú na seba a niekde sú aj v ne-
súlade so Zákonom č. 226/1994 Z. z. o používaní a ochrane olympijskej
symboliky a o Slovenskom olympijskom výbore.

SOV sa preto rozhodol využiť doterajšie iniciatívy a skúsenosti a priniesť
nový projekt, ktorý je komplexnejší, zahŕňa deti a mládež vo veku od 5 do
18 rokov, obsahovo prepája všetky stupne podujatí a súťaží, zaručuje po-
stupnosť a zabezpečuje štandardizovanie názvov, pojmov, ceremoniálov,
symbolov a zlepší zrozumiteľnosť a prehľadnosť podujatí. Pre celý systém
podujatí SOV zvolil názov Olympijské festivaly detí a mládeže Slovenska
(OFDMS), pretože zahŕňa v sebe športové i mimošportové aktivity pre
všetky stupne, kategórie a druhy podujatí a nie je v rozpore so zákonom.

SOV za základ všetkého považuje školy, ale OFDMS nebudú len ich sú-
ťažami. Vo vyšších vekových kategóriách to budú predovšetkým súťaže
obcí, okresov a krajov. Ide tu o to, aby podujatia súťažou a konfrontáciou
ešte viac podnietili samosprávne orgány v ich pôsobnosti k permanentnej
starostlivosti o deti a mládež. Je žiaduce a vítané, aby sa do organizovania
podujatí zapojili aj ďalšie zložky, najmä športové kluby, občianske a rodi-
čovské združenia, miestne a regionálne inštitúcie, podnikateľské subjekty
atď.

OFDMS sú viacšportovým, kultúrnym a výchovným podujatím, budú
mať preto aj kultúrnu, vedomostnú a environmentálnu časť a zamerajú sa
aj na fair play. Vyhlasujú ich Ministerstvo školstva SR, Slovenský olympij-
ský výbor a Združenie miest a obcí Slovenska. Záštitu nad ich konaním
prebral prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič. Hlavným koordi-
nátorom spolupráce všetkých subjektov je ústredný štáb OFDMS. V súčin-
nosti s príslušnými organizačnými výbormi sa aj podieľa na príprave celo-
slovenských hier Kalokagatie a hier Gaudeamus igitur. Ďalej pôsobia kraj-
ské štáby (v rámci VÚC), regionálne, okresné, mestské a obecné štáby.

Hlavným zmyslom OFDMS je podnietiť rodičov, pedagógov, trénerov,
funkcionárov, politikov, ako aj príslušné inštitúcie, t. j. školy, školské zaria-
denia, športové kluby, obce, úrady, samosprávne a štátne orgány, športo-
vé zväzy a organizácie k tomu, aby pochopili význam športu pre život a vý-
voj detí a mládeže a vyvinuli väčšie úsilie na jeho praktickú realizáciu.
Ukázať deťom a mládeži potrebu i krásu športu, dať im príležitosť preuká-
zať predpoklady pre jednotlivé druhy športu a inšpirovať ich prostredníc-
tvom športu k dlhodobému procesu dosahovania jedinečnosti, výnimoč-
nosti a dokonalosti. Uplatňovaním olympijských symbolov, ceremoniálov
a princípov stimulovať deti a mládež, ale tiež ich pedagógov, aby chápali
šport ako súčasť výchovy a kultúry, aby ho uplatňovali ako prostriedok na
dosiahnutie plnohodnotného, čestného, zdravého, aktívneho života 
v priateľstve a mieri. Heslom OFDMS preto je: „Rýchlejšie, vyššie, silnejšie,
čestne a v priateľstve“. MÁRIA MRAČNOVÁ, 

viceprezidentka SOV a predsedníčka ÚŠ OFDMS
Ilustračné foto ŠTARTFOTO/JÁN SÚKUP

Rýchlejšie, vyššie, silnejšie, čestne a v priateľstve
Koncom mája Slovenský olympijský výbor spúšťa nový projekt
Olympijských festivalov detí a mládeže Slovenska

Olympijské festivaly detí a mládeže Slovenska (OFDMS) sú novým projektom Slovenského
olympijského výboru, ktorý štartuje už koncom mája. Jeho cieľom je zapojiť mládež na celom Slo-
vensku masovo do pohybových aktivít a pokúsiť sa pozitívne ovplyvniť nerovnovážny vývoj mla-
dej generácie, v ktorom intelektuálne aktivity a pasívne trávenie voľného času čoraz viac preva-
žujú nad pohybovými aktivitami a telesným rozvojom.

KATEGÓRIE OFDMS
OFDMS sa budú konať zásadne na základe iniciatívy a dobrovoľ-

nosti ako súťaže škôl, obcí, okresov a krajov. Budú diferencované
z hľadiska frekvencie i obsahu, a to podľa veku účastníkov i územnej
úrovne organizácie.

● Festival olympijských hviezdičiek – každoročne pre 5 až 7-ročné
deti ako súťaž škôl (tried) na úrovni obce.

● Festival olympijských nádejí - každoročne pre 8 až 10-ročné deti
ako súťaž škôl (tried) na úrovni obce.

● Festival Kalokagatia – každoročne pre mládež vo veku 11 až 15
rokov ako súťaž škôl (tried) na úrovni obce a ako súťaž obcí na úrovni
okresu, raz za dva roky na úrovni kraja ako súťaž okresov a pre roční-
ky 14 a 15-ročných aj na celoslovenskej úrovni ako súťaž krajov.

● Festival Gaudeamus igitur – raz za dva roky pre mládež vo veku
15 až 18 rokov, na úrovni kraja ako súťaž okresov a na celoslovenskej
úrovni ako súťaž krajov.     

Manuál OFDMS, ako aj odporúčania v organizácii sú k dispozícii na www.olympic.sk v sekcii OFDMS v hornom menu.






